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Кожен елітний підрозділ Збройних Сил України має власну історію і 
традиції. Однією з головних традицій морської піхоти залишається клятва 
морського піхотинця, а право носити чорний берет виборюється в умовах, 
наближених до бойових. Цього разу на полігоні біля міста Бердянськ 
посвячення в морські піхотинці пройшли близько 100 військовослужбовців

СЛАВЕТНИЙ СИМВОЛ 
МОРСЬКОЇ ПІХОТИ

«ЧОРНИЙ БЕРЕТ» –
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Зранку наметове містечко ба-
тальйону морської піхоти нагаду-
вало бджолиний рій. Шикування, 
короткий інструктаж – і за хви-
лину бійці на новеньких КРАЗах 
рушають до старту, що розташо-
ваний посеред чистого поля. 

Командири підрозділів та до-
свідчений сержантський склад 
розподіляють присутніх на групи 
по 15-17 бійців, які супроводжу-
ють три сержанти. 

Стартуємо за раніше визначе-
ними азимутами. Перші два кіло-
метри марш-кидка полем дола-
ються легко, навіть бронежилет 
здається не таким уже й важким. 

Попереду – зарості очерету. І 
досвідчений прапорщик В’ячеслав 
Кирикович  зупиняє групу та дає 
команду зайняти позиції. На-
бутий у зоні АТО досвід його не 
підвів – майже за мить на групу 
здійснюють перший напад. Шквал 
пострілів у відповідь, задимлен-
ня. Група «противника» відступає 
без трофеїв. 

Командир звіряє напрямок 
руху, й група вирушає далі, пря-
муючи вглиб чагарників. Суха тра-
ва під ногами поступово перехо-
дить у болото. 

Змінюються й емоції бійців – 
ніхто з них навіть не здогадував-
ся, що доведеться зануритися по 
вуха у багно. Але за командою 
старшого: «Приготуватися до 
форсування водної перешко-
ди!», хлопці розмотують мотуз-
ку так, щоб вона з’єднувала всіх 
військовослужбовців. Ще один 
крок – і глибина «до коліна» різ-
ко переходить у «по груди». Про-
мокле спорядження, в’язкий мул 
та зарості неабияк ускладнюють 
поставлене завдання. В такому 
незвичному середовищі важко 
сконцентруватись, а поряд мо-
жуть бути й диверсійні групи. 

– Тримати зброю над головою! 
Бережіть зброю і в необхідний 
час вона збереже вас! – наказує 
командир відділення молодший 
сержант Євген Гребенюк. 

За короткий проміжок часу 
позаду залишаються ще декіль-
ка водних перешкод і невдов-
зі група виходить на морське 
узбережжя. Бійці сподівалися, 
що це – фінішна пряма, але ко-
мандир дає команду: «Перевіри-
ти спорядження,  приготуватися 
до марш-кидка!»

Немає часу на зволікання. Вже 

Командир окремого 
батальйону 

морської піхоти 
Військово-Морських 

Сил Збройних Сил 
України полковник 
Родіон КЛЕПЧЕНКО: 

«Дуже приємно, що всі без 
винятку військовослужбовці 
пройшли випробування вог-
нем, водою і перешкодами та 
склали клятву морського пі-
хотинця для того, щоб стати 
справжніми воїнами. Клятва 
морського піхотинця — це 
ритуал посвячення з правом 
носіння чорного берета. Під 
час ритуалу відпрацьовували-
ся тактичні дії, перевірялася 
витривалість. Кожен мав під-
тримати товариша, простяг-
нути руку допомоги – це і є 
колективна підтримка. Проде-
монстровані показники стали 
результатом тривалої фізич-
ної, тактичної та бойової під-
готовок, а також підготовки в 
складі відділень та взводів»
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ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ

за мить сержанти доповідають, 
що підрозділ до марш-кидка го-
товий, і група рушає. 

Мабуть, усі полюбляють ран-
ню пробіжку морським берегом. 
А якщо на вас більше 20 кілогра-
мів промоклого спорядження, 
а за плечима вже 5 кілометрів 
пройденого шляху через боло-
тисту місцевість? Пекуче сонце, 
пісок просідає від важкого по-
ступу морських піхотинців, сер-
жанти завдають темп, кожний 
крок робиться завдяки великій 
силі волі.

Попереду рибальський буди-
нок – ідеальне місце для засідки. 
Тому бійці під прикриттям задим-
лення обходять будинок та знена-
цька здійснюють напад на засідку. 
«Ворожа» група знову відступає 
без полонених. 

Сил майже не лишилось, а по-
переду  ще штурм висоти. 

Прапорщик В’ячеслав Кири-
кович  підбадьорює бійців. Зали-
шається останній ривок до жада-
ного права носити горде звання 
морського піхотинця. З останніх 
сил, але тактично грамотно бій-
ці «беруть» висоту вогневими та 
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Ветеран морської 
піхоти, полковник у 

відставці Олег Найда: 
«В арсеналі українських 

морських піхотинців є чимало 
потужної зброї. Але головною 
зброєю вони вважають вза-
ємопідтримку, взаємодопомо-
гу і відданість Україні. Слова 
клятви морського піхотинця 
для цих бійців не просто до-
кументальна формальність 
– це символ мужності, відда-
ності, героїзму та жертовності 
військовослужбовців, які за-
хищають суверенітет та тери-
торіальну цілісність України, 
і данина пам’яті тим героям - 
морським піхотинцям, які від-
дали своє життя за незалеж-
ність Батьківщини. Саме тому 
українці можуть бути спокій-
ні, доки на наших передових 
позиціях стоять ці кремезні 
хлопці. Бойове гасло морських 
піхотинців національних ВМС 
«Вірний завжди». Тому прохо-
дити військову службу в лавах 
цього елітного підрозділу є 
справою відповідальною, шля-
хетною та почесною. Такі за-
ходи зміцнюють моральний, 
бойовий дух особового складу 
та впевненість у собі»

маневреними групами. Командир 
батальйону особисто вітає кож-
ного із вдалим проходженням 
іспиту.

…За якусь годину на морсько-
му узбережжі, під шум хвиль, 
нове поповнення морської піхоти 
виголошує слова клятви та отри-
мує жадані чорні берети. Вони 

клянуться нести на своїх плечах 
будь-який тягар військової служ-
би, клянуться ніколи не здавати-
ся й не залишати полеглого това-
риша на поталу ворогу, клянуться 
активно  боротися  проти  ворогів  
своєї Вітчизни!

АНДРІЙ СКАРЖИНЕЦЬ
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Та, можливо, якщо б солдат 
Тхоренко не виконав наказ офі-
цера не віддалятися від групи, 
він би не вийшов звідти. Воро-
жа артилерія припиняла гатити 
по тому невеличкому клаптику 
землі, де тримали оборону наші 
бійці, лише на хвилини, і будь-
яка затримка могла коштувати 
життя. 

Притиснувши автомат до бро-
нежилета, він рушив за товари-
шами. А в лівій кишені куртки, 
просто біля серця, у хлопця були 
військовий квиток та іконка, яку 
передала мама. Це все, що він за-
бирав із собою…

ДРУГИЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
СОЛДАТА ТХОРЕНКА
Він біг полем уночі 
зі  вщент зруйнованого 
луганського аеропорту, 
не помічаючи ні 
ям, ні кущів. Горло 
роз’їдав дим згарища, 
вітер доносив запах 
розірваних снарядів 
та розпеченої землі. 
Віддаляючись кілометр 
за кілометром, Євген 
дедалі менше звертав 
увагу на свої відчуття, 
а до свідомості 
нав’язливо почала 
просочуватися думка: 
треба було зазирнути 
в погріб, може, там 
хтось вцілів і чекав 
команди на відхід
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В луганський аеропорт рядо-
вий Євген Тхоренко прибув у скла-
ді групи 1-ї окремої танкової бри-
гади, доправленої туди літаком 
Іл-76 з бортовим номером 777. 
Ще перед посадкою військово-
службовці зауважили: «козирний 
номер». І навіть припустити не мо-
гли, що через місяць на власні очі 
побачать, як саме цей борт спа-
лахне в небі, підступно підбитий 
російсько-терористичним угрупо-
ванням.       

 Те, що на Сході буде нелегко, 
Євген розумів і був морально го-
товий до будь-яких випробувань. 
Навесні 2014 року в Гончарівсько-
му після двомісячної саперної 
підготовки мобілізованих зібрав 
офіцер і сповістив: 

– Потрібні добровольці в зону 
ведення бойових дій. Комплектує-
мо підрозділ, у складі якого мають 
бути 20 саперів. На роздуми даю 
годину.

Кожен мав право вибору і ко-
жен для себе його зробив.

– Ми вишикувалися в одну ше-
ренгу. Після запитання команди-
ра, хто готовий, відразу першим 
вийшов Михайло з міста Сновськ 
(колишній Щорс), другим – я. По-
тім дивлюсь, а хлопці виходять і 
виходять. У повному складі ми ви-
летіли з Ніжина двома транспорт-
никами, – згадує Євген.

Перші тижні перебування на 
летовищі були відносно спокій-
ними. Виконував бойові завдання 
наш герой майже автоматично. Те, 
чого навчився під час строкової 
служби у Кам’янці-Подільському, 
добре закарбувалося в пам’яті. 
Всі мінні загородження він ставив 
власноруч разом із побратимами. 
Знав кожен клаптик землі: де не-
безпечно, а де є прохід. Обстріли 
перебивали дроти, тож сапери із 
ризиком для життя йшли лагоди-
ти лінію, адже в разі наступу мали 
підірвати мінне поле. Для пере-
починку вистачало кілька годин. 
На кожен зі спостережних постів, 
які розміщувалися по периметру 
аеропорту, заступав і сапер. Євген 
Тхоренко був закріплений за пер-
шим, що біля дороги. Тому і позив-
ний отримав «Кріт01».   

Та коли обстріли ставали все 
більш масованими, а залишатися 
на території аеропорту було дуже 
небезпечно, надійшла команда: 
10 військовослужбовців вивести. 
Євген залишився у другій групі, 
яка до останніх днів стримувала 
наступ противника. Як вдалося ви-
жити під шквальним вогнем арти-
лерії, сам не знає. Тільки тоді вже 
мерехтіло у голові: «Аби один раз 
і все, щоб не страждати». Нервове 
напруження, перевтома давали 
про себе знати, утім надмірне по-
чуття відповідальності допомага-
ло солдатові не виявити слабкість 
ні до себе, ні до тих, з ким плече до 
плеча приймав бій. Зникала межа 
між реальністю, подекуди все від-

бувалося як у старому чорно-бі-
лому кіно: час  уповільнювався, а 
думки випереджали його. 

Так трапилося й у ніч з 30 на 
31 серпня. Ніхто з бійців 1-ї тан-
кової не знав, що вони востаннє 
бачаться на території аеропорту. 
Як зазвичай,  Євген перебував на 
ввіреному посту, з якого просте-
жувалася центральна дорога та 
місцевість навколо неї. Чергували 
невідлучно, навіть відпочивали в 
облаштованому поруч бліндажі. 
Солдат Тхоренко добре пам’ятав 
слова комбрига полковника Сергія 
Маленка: «Від твоїх дій залежить 
і життя інших».  Тож пильно вдив-
лявся в темну далечінь, щоб не 
пропустити жодного стороннього 

В аеропорту вже нічого було захищати: будівлі зруйновані, 
дерева згоріли, злітна смуга нагадувала переоране поле
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руху в зеленці. Наступ на україн-
ських бійців розпочався близько 
13-ї години: з усіх спостережних 
постів доповідали старшому ке-
рівнику: «Бачу техніку, бачу піхо-
ту!».

– Спочатку по нас вдарила ар-
тилерія, потім почали пробива-
тися танки. Вогонь був настільки 
щільний, що вціліти можна було 
лише в одному місці. Так і зроби-
ли. Паніки не було, просто сиділи і 
чекали вказівки командира, – роз-
повідає боєць.

Та коли він дізнався, що його 
побратими йдуть з небезпечної 
території, тут і спрацював момент 
«уповільненого кіно». За лічені 
миті оцінивши ситуацію, Євген 
збагнув – він не вийде:

– За першим блокпостом по лі-
вий бік дороги були наші гармати. 
Увесь вогонь ворог сконцентру-
вав на них. Пройти іншим шляхом 
– неможливо. Якщо бігти туди – 
квиток в один кінець. Я залишив-
ся з хлопцями з 80-ї бригади. Далі 
почався наступ. Командир поста 
сказав: «Стати в оборону». Ми вели 
вогонь, але коли побачили, що на 
нас їде Т-72, командир по ньому 
випустив чотири гранати з РПГ. 
Утім танк не зупинився.  

Знищити броньовану техніку 
автоматними чергами – немож-
ливо. Старший віддав наказ двом 
бійцям прикрити відхід з АГС. Єв-
ген Тхоренко біг передостаннім. 
За кілька кроків до бомбосховища  
повернув голову туди, де хвилину 
тому була їхня команда, а там вже 
стояв танк. 

– Напевно, в них командир не 
зорієнтувався вчасно. Ми бігли 50 
метрів, нас вони могли просто по-
косити з ПКТ. Біля входу в укриття 
був насип, який зробили військо-
вослужбовці з Десни. Якби не він, 
снаряд із танка влучив би в нас. 
Забігли всередину, не встигли пе-
ревести подих, як хтось із коман-
дирів наказав ставати у кругову 
оборону. 

Перед очима українських бій-
ців розгорталося жахливе дійство. 
Усю територію аеропорту запо-
внили російські піхотинці. Вони 
почали бій, застосовуючи навіть 

зброєю, яку залишили наші вій-
ськові. Перевага в техніці – на 
боці ворога, тож єдиним правиль-
ним рішенням було повернутися в 
укріплення і покластися на долю.  
У тому нетривалому бою солдат 
Тхоренко був легко поранений 
уламком гранати, але це здавало-
ся йому дріб’язковим випадком:

– Ми всі  забігли в бомбосхо-
вище. Чули, що нібито гелікопте-
ри підключилися, щоб відтіснити 
терористів, бо вони були прямі-
сінько над нами. Потім вдари-
ла артилерія. Все стихло тільки 
опівночі. Ми чекали, поки вони 
пройдуть. Ризикнули вийти і 
були шоковані: земля над нашим 
укриттям горіла.

Відшукати своїх із 1-ї окремої 
танкової бригади Євгену Тхоренку 
було нелегко: більше 10 кіломе-
трів пішки до Георгіївки, пошук ко-
лони, яка б прямувала у напрямку 
Веселої Гори, постійні обстріли 
противника в полі, і знову він ба-
лансував між життям та смертю. А 
ці два дні побратими вже вважали 
його безвісти зниклим. Їхній друг 
не виходив на зв’язок, і зухвала 
облога російсько-терористичних 
угруповань не залишала жодної 
надії, що там можна вціліти. 

Ввечері 1 вересня боєць зу-
стрів товаришів по службі. Чи 
через чорне від кіптяви обличчя 
Євгена, чи тому, що зустріли його, 
вже втративши будь-яку надію по-
бачити живим, але вони остовпіти. 

Настільки сильні відчуття та 
емоції були, що словами не пере-
дати. Потім вони налетіли з кри-
ком: «Живий!» Насамперед йому 
дуже захотілося перекурити, а 
далі зателефонував мамі і попро-
сив, щоб налила чарку батьку за 
здоров’я сина. 

Сказати, що попри вік – 21 рік, 
Євген Тхоренко пережив багато 
– це не сказати нічого. Три місяці 
біля Луганська, шість – під Вол-
новахою. Але хлопець знайшов у 
собі сили не зламатися та йти далі. 
Єдине, чого вже не сприймає – 
розміреного темпу спокійного ци-
вільного життя. Він там зрозумів, 
що його місце в армії, де є справ-
жнє почуття дружби, взаємодо-
помоги та братерства. Військо по-
дарувало йому Людей з великої 
літери. А вони також не забувають 
про нього і завжди телефонують 
двічі на рік, в день першого та дру-
гого дня народження: 19 грудня та 
1 вересня.   

    Галина ЖОЛТІКОВА
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Завдання виконували різнопла-
нові, починаючи від створення і 
встановлення на засоби зв’язку 
відповідної «прошивки», і за-
кінчуючи навчанням особового 
складу.

У 80-й окремій аеромобільній 
бригаді, наприклад, ця робота 
видалася складнішою, адже де-
сантники користуються радіос-
танціями з більшою захищеністю 
каналу. 

Так, бойові дії у донецькому 
аеропорту засвідчили, що в умо-
вах застосування противником 
засобів радіоперешкод, пра-
цездатними залишаються лише 
ультракороткохвильові «Harris» 
7850M-HH. В той час, коли всі інші 
засоби радіозв’язку «лежать». 
Тому програмне забезпечення 
для цих апаратів потрібно було 
протестувати в різних режимах у 
більш складних умовах. До речі, 
знання «Harris» RF-7850M-HH ста-
ло у пригоді курсантам-випускни-
кам ВІТІ минулого року, адже по-
над 10 із них пішли служити саме 
в цей рід військ.

Окрім цього, мобільна група 
капітана Юрія Цімури обладну-
вала новітніми станціями авто-
мобілі «Hummer». Робота була не-
складною, оскільки штатне місце 
для них, як і необхідні кріплення 
та кабелі, були передбачені. Зна-
чно важче довелося із автомобі-
лями і бронетранспортерами, де 
бортова напруга не відповідає 
потребам радіостанцій. Тому для 
їхнього запуску техніку облад-
нували додатковими джерелами 
живлення.

– Ми завжди підтримуємо 
тісний зв’язок з нашими випус-
книками, – пояснює полковник 
Ігор Борисов, начальник кафедри 
бойового застосування засобів 
радіозв’язку Військового інститу-
ту телекомунікацій та інформа-
тизації, кандидат технічних наук, 
доцент. 

– Базові знання в інституті 
отримують усі курсанти. Це фізи-
ка, математика, методи моделю-
вання, процеси передачі інфор-
мації тощо. Кафедра бойового 
застосування засобів радіозв’язку 

також входить у базовий елемент 
підготовки. Кожен випускник 
має знати техніку транкінгово-
го радіозв’язку, радіорелейного 
тощо, тобто тих, які використову-
ються у Збройних Силах України, 
зокрема у підрозділах, що вико-
нують завдання в зоні АТО, –  роз-
повів він.

Раніше для того, аби кожен 
випускник відповідав освітньо-
кваліфікаційній характеристиці, 
кожна кафедра визначала кіль-
кість дисциплін і годин. Фахівців 
готували за напрямками. Тепер 
в інституті готують фахівців за 
п’ятьма спеціальностями, а про-
граму навчання визначають без-
посередньо у виші. Аби випускник 
за освітньо-кваліфікаційними ха-
рактеристиками відповідав не-
обхідним вимогам, широко ви-
користовується таке поняття, як 
універсалізація.

Заняття проводяться у сучас-
них, добре обладнаних аудито-
ріях. Одна з них – комп’ютерний 
клас, призначений для прове-
дення практичних занять з про-
грамного налаштування ши-
рокодіапазонних радіостанцій 
типу RF-7850M-HH виробництва 
«Harris» та засобів транкінгово-
го зв’язку Mototrbo виробництва 
«Motorola». Її відмінність від ін-

ших аудиторій полягає в тому, що 
обов’язковим елементом занять 
є психологічне навантаження. 
Тільки-но курсанти приступають 
до налаштування зв’язку, як в ау-
диторії починає мерехтіти світло, 
а з гучномовців лунають вибухи, 
постріли, крики та інші  неприємні 
звуки.

Також є аудиторія, де вивча-
ють переносні радіозасоби й за-
соби транкінгового зв’язку. Вона 
укомплектована портативними 
та автомобільними радіостан-
ціями виробництва «Harris» ко-
роткохвильового та ультрако-
роткохвильового діапазону, які 
використовуються для організа-
ції зв’язку при проведенні анти-
терористичної операції. Ще два 
класи призначені для освоєння 
терміналу супутникового зв’язку 
Tooway і радіорелейних засобів, 
зокрема, цифрової радіорелей-
ної станції Р-425С3. У цих та інших 
аудиторіях проводяться також і 
курси підвищення кваліфікації 
офіцерів зв’язку тактичної лан-
ки управління, і курси перепідго-
товки та підвищення кваліфікації 
офіцерів військових частин, які не 
входять до бойового складу.

Олег СУШИНСЬКИЙ,
Сергій БАСАРАБ

Сучасні засоби радіозв’язку курсанти освоюють з неабияким бажанням
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«ДОБРО ЖМЕНЯМИ» 
для захисників України, 

які зазнали 
поранень
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Ці кришечки збирають дорослі й малі. Школярі, 
студенти, лікарі, вчителі, робітники, підприємці, 
до акції долучилися всі. Для сотень тисяч 
українців це стало актуальним хобі, що посунуло 
на задній план інші захоплення: колекціонування 
марок, монет, календарів тощо. Завдяки такій 
ініціативі поранені бійці АТО отримають допомогу 
та повернуться до нормального життя

Сьогодні в багатьох торговель-
них точках, на підприємствах, у 
навчальних закладах, державних 
установах можна побачити кон-
тейнери зі звичайними кришеч-
ками від використаної харчової 
тари і надписом «На протезуван-
ня поранених воїнів АТО».

Більшість думає, що ці кришеч-
ки використовують-
ся як матеріал для 
тривимірних прин-
терів, на яких дру-
куються деталі для 
протезів. Насправді 
ж ніхто протезів із 
кришечок не робить, 
бо харчовий пластик 
не годиться для цьо-
го.

Як виявилося, 
збір пластикових 
кришок проводить 
благодійний фонд 

«ОВЕС». Їхня доброчинна акція 
«Добро жменями» стартувала 
позаторішнього літа, і кришечок 
зібрано чимало. Всі вони вико-
ристовуються як вторинна сиро-
вина, яку приймають підприєм-
ства в різних регіонах країни. 

Кожна кришечка, що йде на 
переробку, має свою ціну, а кіло-
грам такої сировини коштує від 
8 до 10 гривень. Всі зібрані гро-
ші благодійники спрямовують на 
потреби постраждалих захисни-
ків України.

До акції долучилося і чимало  
військовослужбовців. Зокрема, 
це курсанти та офіцери з Військо-
вого інституту телекомунікацій 
та інформатизації, вихованці Ки-
ївського військового ліцею іме-

ні Івана Богуна, 
в і й с ь к о в о с л у ж-
бовці Одеського, 
Запорізького та 
інших гарнізонів. 
Кришечки збира-
ють і ті захисники 
України, хто нині 
виконує завдання 
в зоні АТО.

       ДОВІДКА:
Організація «Благодійний фонд 
«ОВЕС» зареєстрована 2015 року 
і внесена до реєстру неприбут-
кових некомерційних організацій 
України. 
Абревіатура ОВЕС тлумачиться 
як «Освіта. Виховання. Екологія. 
Спорт».
Голова БФ «ОВЕС» – Руденко 
Тетяна Анатоліївна

А подальший шлях кинутого до 
контейнера пластику такий: після 
здачі переробникам, виручені за 
нього кошти безготівково надхо-
дять на рахунок фонду і далі так 
само безготівково їх переказу-
ють тому, хто потребує допомоги 
саме у протезуванні.

Важливо, що таку допомо-
гу надають відповідно до над-
ходження письмових звернень. 
Суми варіюються. Фактично 
фонд допомагає за принципом: 
загальна необхідна сума мінус 
та, яку вже зібрав боєць. Тобто 
БФ «ОВЕС» допомагає на ту суму, 
якої не вистачає 
для здійснення 
протезування 
якнайшвидше.

За словами        
голови БФ «ОВЕС»  

Андрій Усач навчився 
цінувати життя і 
боротися за нього, 
навчився не боятися
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України, хто нині 
виконує завдання 
в зоні АТО.

Укра
Абре
як «О
Спор
Голо
Тетя

Андрій Усач навчився 
цінувати життя і 
боротися за нього, 
навчився не боятися

У  Романа Дідери  
обидві ноги на 
місці, однак він по-
требує протезуван-
ня тазостегнового 
суглоба, щоб мати  
змогу нормально 
рухатися

За словами        
голови БФ «ОВЕС»  

У  Романа Дідери  
обидві ноги на 
місці, однак він по-
требує протезуван-
ня тазостегнового

До акції долучився і колектив 
Центрального друкованого органу 
Міністерства оборони України 
журналу «Військо України». 
Ми також збираємо пластикові 
кришечки і вже передали першу 
партію до фонду

Від початку акції, 
зібрано більше 

70 тонн пластику, 
і на отримані кошти 
вдалося допомогти

 не одному 
постраждалому бійцю
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Тетяни Руденко, з 
1 липня 2015 року, 
від початку акції, 
зібрано більше 
70 тонн пласти-
ку, і на отримані 
кошти вдалося 
допомогти не од-
ному постражда-
лому бійцю. 

Серед тих, 
кому вже надали 
допомогу, Роман 
Дідера, боєць 95-ї 
аеромобільної бригади. Йому 
зробили ендопротезування на 
суму 57500 гривень. 

 ЯК ЗВЕРНУТИСЬ 
ПО ДОПОМОГУ?

Написати звернення на електронну 
адресу фонду info@owesua.org і 
прикласти сканкопії документів.

Перелік документів такий:
1. Копія паспорта.
2. Копія ідентифікаційного коду.
3. Копія виписки з медичного 
документа про необхідність 
протезування (висновок ВЛК чи 
МСЕК, виписка з історії хвороби 
чи інший документ, який є 
в наявності).
4. Копія УБД або довідки про 
безпосередню участь у АТО 
(по можливості).
5. Банківські реквізити для пере-
казу коштів (номер картки, банк, 
тощо, щоб зробити безготівковий 
переказ).
6. Копія рахунку-фактури від 
протезиста.

Боєць Андрій 
Усач  отримав до-
помогу в проте-
зуванні на суму 
67591 грн, майор 
Дмитро Кравчук – 
у ендопротезуван-
ні на суму 37000 
гривень.  Микиті 
Хлєбнікову, солда-

ту 128-ї гірсько-піхотної бригади, 
допомогли з придбанням протеза 
на суму 6980 гривень. 

Перші «кроки» 
Сергія Тимощука 
на біговій доріжці

На
ад
пр

Боєць Андрій 
Усач  отримав до-
помогу в проте-
зуванні на суму 
67591 грн, майор 

Сергія Тимощука 
на біговій доріжці

Сергію Тимощуку з 81-ї аеро-
мільної бригади на протез ноги 
переказали 120000 грн. Також на 
протез ноги 56000 грн отримав і 
Олексій Аванесян із Запоріжжя. А 
десантнику Олександру Марчен-
ку з Житомирскої області на біо-
техреабілітацію виділили 90000 
грн. 

Це неповний перелік тих, кому 
фонд уже допоміг. Акція триває, 
адже по допомогу продовжують 
звертатися постраждалі захисни-
ки, і суми, які їм потрібні, поде-
куди сягають десятків тисяч гри-
вень. Нині на допомогу очікують 
Леонід Хмєльков, Олег Федорчук 
та багато інших.

Тож попереду серйозна робо-
ти: на один якісний індивідуаль-
ний протез потрібно безліч кри-
шечок, тому давайте не будемо 
зупинятися, а допоможемо тим, 
хто захищає нас!

Ігор ПАРУБСЬКИЙ
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У Дніпрі ветерани АТО та їхні сім’ї отримають 
дозволи на вуличну торгівлю. Таке рішення 
на початку вересня ухвалила міська влада 
Дніпра. Депутати вирішили надати ветеранам 
антитерористичної операції, їхнім сім’ям та 
вдовам дозволи на вуличну торгівлю – як це 
роблять у США. В Нью-Йорку в Централ-парку і у 
Вашингтоні біля Білого дому можуть торгувати 
тільки ветерани в’єтнамської війни. У них довічна 
іменна ліцензія на торгівлю, яка не підлягає 
передачі третім особам

ЖИТТЯБІЗНЕС-КЕЙСИ З 
МИКОЛАЇВСЬКОЮ 
РЕЄСТРАЦІЄЮ

Поки в Дніпрі вирішували 
щодо перспективи впровадження 
іноземного досвіду, в Миколаєві 
місцеві активісти активно пра-
цювали над практичним втілен-
ням у життя «бізнес-терапії» для 
ветеранів. Тут зосередилися на 
навчанні колишніх військових у 
бізнес-інкубаторах. Світовий до-
свід свідчить, що «інкубаційний» 
період фірми-клієнта в бізнес-
інкубаторі триває переважно 2-3 
роки. За цей час необхідно зареє-
струвати фірму, розробити бізнес-
план власного розвитку, заповни-
ти заяву на вступ за відповідною 
формою і очікувати рішення. В 
разі позитивного результату май-
бутньому малому підприємству 
надається місце розташування, а 
також вирішується питання щодо  
навчання із залученням відомих 
експертів у галузі інвестуван-
ня та юридичного й фінансового 
супроводу.

Соціологи наводять невтішну 
статистику – третина демобілізо-
ваних атовців не знаходять себе 
в цивільному житті – навіть на 
«довоєнному» місці роботи. Цим 
хлопцям потрібна не тільки пси-
хологічна реабілітація, а й уміння 

пристосуватися до нового життя 
після війни. 

Всі ці проблеми розуміють у 
миколаївській філії громадської 
організації «Українська асоціа-
ція інвалідів АТО». Активісти пра-
цюють трохи більше року – з 
серпня 2015-го. Об’єднання за-
снували колишній воїн гаубично-
артилерійської батареї баталь-
йону «Фенікс» Ілля Шполянський 
та «кіборг» Олександр Терещенко 
(втратив на війні обидві руки, ін-
валід I гр.), – люди, які у склад-
ний для України час добровільно 

ПІСЛЯ ВІЙНИ

Ноу-хау від миколаївців: 
«Бізнес-інкубатор 
для ветеранів АТО»
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пішли її захищати. Хлопці відра-
зу визначилися із основними на-
прямками роботи організації. 
Перше – це забезпечення соці-
альної адаптації і психологічної 
реабілітації бійців. Також в орга-
нізації допомагають із працев-
лаштуванням та перенавчанням, 
надають юридичні консультації, 
організовують дозвілля, регуляр-
но влаштовують різні культмасові 
заходи: в кіно, на концерти, виїзди 
за місто на риболовлю тощо. Але 
на цьому вирішили не зупиня-
тися. Розробили проект «Бізнес-
інкубатор для інвалідів та учасни-
ків АТО». До його реалізації також 
долучилися об’єднання «Микола-
ївський клуб директорів» і тренін-
гова агенція «Бізнес КУБ». Робо-
тою бізнес-аматорів зацікавилися 
і в Міжнародному фонді «Відро-
дження», де, ретельно вивчивши 
пропозиції початківців з відкрит-
тя власної справи, зголосилися 

сприятиме адаптації бійців, що 
повернулися із зони бойових дій, 
ветерани також навчаться само-
стійно заробляти. 

Проект передбачає три етапи. 
Перший – «Психологічна адапта-
ція» упродовж 1-2 тижнів – по-
лягає в тому, щоб налаштувати 
учасників на позитивне сприйнят-
тя навколишнього середовища, 
пробудити в них здорову мотива-
цію на будівництво нового жит-
тя та відпрацювати психологічні 
прийоми щодо особистого зрос-
тання їх та їхніх рідних. На цьому 
етапі з майбутніми підприємцями 
співпрацюватимуть професійні 
психологи-волонтери. На друго-
му етапі – «Бізнес-теорія» (тер-
мін 1,5 місяця) – учасників очікує 
серія тренінгів, які навчать май-
бутніх підприємців, як розпочати 
бізнес із мінімальними грошови-
ми витратами. Особливість цьо-
го курсу в тому, що всі тренінги 

стартовий капітал. Завершиться 
другий етап конкурсом-захистом 
бізнес-планів, які учасники про-
екту складуть, ґрунтуючись на 
виконанні домашніх завдань. Пла-
нується надати п’ять грантів (по-
чатковий старт): 1 місце – 25 тис. 
грн, 2 місце – 10 тис. грн, 3 місце 
– 7 тис. грн та два гранти по 5 тис. 
грн. Кому який грант дістанеться, 
вирішуватиме комісія, до складу 
якої увійдуть представники бізне-
су, міської та обласної влади, Між-
народного фонду «Відродження» 
та тренери.

На третьому етапі – «Бізнес-
практика» (4 місяці) – очікується 
реалізація кожного бізнес-плану 
за допомогою бізнес-кураторів, 
які щоденно підтримуватимуть та 
допомагатимуть учаснику протя-
гом усього проекту.

ПЕРШИЙ ТЕСТ: 
«КРАПЛИНКИ 
ПЕРЕМОГИ»

Заняття в «Бізнес-інкубаторі» 
вже дають результати. Ілля 
Шполянський з побратимами-
десантниками Ігорем Солохіним, 
Сергієм Теслюком, Костянтином 
Марфенком, Євгеном Павленком 
і Денисом Жуковським відкри-
ли «Центр виробничої практики 
інвалідів АТО «Літопис». Хлопці 
вирішили працювати з малими 
металоконструкціями. 

Перше замовлення отримали 
від Міністерства оборони Укра-
їни – виготовити двадцять дві 

виступити в ролі спонсорів. А най-
головніше – запланували, що в 
«першій хвилі» в межах проекту 
одночасно пройдуть навчання до 
40 інвалідів та учасників АТО. Кра-
щі з них отримають гранти на від-
криття малих підприємств.

Один із авторів проекту Ілля 
Шполянський наголошує, що 
розроблена програма не тільки 

вестимуть молоді бізнесмени, які 
вже мають практичний досвід та 
успішні підприємства. На цих за-
няттях початківці дізнаються, як 
вибрати власну «бізнес-нішу», 
знайти постачальників, вести 
бухгалтерію, керувати підлегли-
ми. Кожен із учасників підготує 
бізнес-план, під який після за-
хисту буде надано необхідний 

Ілля Шполянський: «Ми навчимо 
колишніх бійців вести власну справу»



30 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | вересень 2016 року

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАСОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

мобільні душові кабінки для вій-
ськових, які проходять навчан-
ня на полігоні «Широкий Лан». 
Оскільки за стандартами україн-
ської армії польові душові взагалі 
не передбачені, роботу розпочи-
нали практично з нуля. Розроби-
ли власний проект. Хлопці скон-
струювали новинку, спираючись 
на власний досвід перебування 
на передовій. Металеві «пред-
мети щоденної гігієни» повинні 
бути зручними для перевезення 
і швидкого складання в польо-
вих умовах. Душові виготовлені 

атовцям. Так, власну справу роз-
почало подружжя Щібрових. Поки 
чоловік Руслан захищає країну на 
Сході, дружина Ольга влаштовує 
сімейні свята. 

– Після пережитих подій ми з 
чоловіком зрозуміли, що сильна 
сім’я – сильна держава. Тому ми 
почали втілювати ідею сімейних 
свят, щоб діти розважалися не 
окремо від батьків, а разом, – 
розповідає Ольга. 

У створеній завдяки плану, за-
твердженому в бізнес-інкубаторі, 
студії SEKRET GARDIAN відбува-
ються українські вечірки. Під гас-
лом «Новий формат сімейного 
відпочинку» підприємці з Мико-
лаєва втілюють традиції укра-
їнського національного свята. В 
програмі розважальне дійство за 
участю дітей та батьків, козацькі 
розваги, майстер-клас з ліплення 
вареників, народні гуляння, ані-
матори, цікаві конкурси, часту-
вання смачними варениками та 
іншими стравами української кух-
ні. Засновники наголошують на 
тому, що 50% прибутку від прода-
жу квитків піде на потреби інвалі-
дів російсько-української війни.

Ветеран АТО Володимир Щер-
бан разом із дружиною побрати-
ма Іллі Шполянського Оленою Ку-
чер розпочали бізнес з продажу 
морської солі. Цей натуральний 
продукт можна використовувати 
як для приготування їжі, так і в 

косметичних цілях, для прийнят-
тя розслаблюючих ванн. Володи-
мир та Олена розробили власну 
упаковку свого продукту, за допо-
могою фахівців вдало рекламу-
ють її на сайті в Інтернеті.

А от колишній мобілізова-
ний Андрій Поляков не відразу 

ДОВІДКОВО:
Бізнес-інкубатори як стартові 

місця для відкриття малих під-
приємств з’явилися наприкінці 
50-х років XX ст. у США, саме тоді, 
коли з В’єтнаму почали повер-
татися колишні військові. Пер-
шим із них став проект чоловіка, 
який за фахом був соціологом. 
Його ідея була до геніальності 
простою: він задешево узяв в 
оренду покинутий залізничний 
вокзал, поділив приміщення на 
невеличкі кімнати, найняв юрис-
та та економіста і здавав офіси 
для початківців малого бізнесу. 
Результати перевершили споді-
вання. Якщо за звичайних умов із 
100 бізнесменів-новачків успіху 
досягали ледве дванадцять, то в 
цьому бізнес-інкубаторі майже 
30% підприємців змогли перейти 
з малого в середній бізнес. Сьо-
годні у світі налічується понад 
4 тис. офіційно зареєстрованих 
бізнес-інкубаторів.

з металевих рам, на які встанов-
лено баки на 150 або 250 літрів, і 
розраховані на використання у 
теплу пору року. Вартість одного 
виробу становить близько чоти-
рьох тисяч гривень. Випробуван-
ня полігоном пройдено успішно, 
і тому на підприємстві заплано-
ваний випуск ще понад двадцяти 
душових кабінок.

«БІЗНЕС-ТЕРАПІЯ»: 
УКРАЇНСЬКІ ВЕЧІРКИ 

Миколаївський «Бізнес-інку-
ба тор» дав віру в себе багатьом 

«Центр виробничої практики 
інвалідів АТО «Літопис» 

виготовляє металоконструкції

На замовлення Міністерства оборони України 
«Літопис» виготовив мобільні душові кабінки
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відкрили магазин будматеріа-
лів. Після занять з тренерами у 
«Бізнес-інкубаторі» вирішили 
відкрити ще й Інтернет-магазин. 
Це дозволило отримати більший 
прибуток, який надалі планують 
вкласти в ще якийсь проект.

Євген Охманцев проходив вій-
ськову службу в 1-й роті 1-го ба-
тальйону 79-ї бригади, має ІІІ гр. 
інвалідності. Мріє відкрити свій 
власний магазинчик молочних 
продуктів. Він уже орендував при-
міщення торгової точки, знайшов 
фермера-постачальника. Чоловік 
планує взяти кредит на придбан-
ня холодильника-вітрини та заку-
півлю товару. 

«КОВОРКІНГ» 
ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ

Ілля Шполянський наголошує, 
що у планах активістів «Асоціації 
учасників та інвалідів АТО» ство-
рення на базі програми «Бізнес-
інкубатора» власного «Центру ве-
теранів» коворкінгового типу. Що 
це таке? Це коли його відвідувачі, 
які відкривають власну справу, 
зможуть працювати на території 
закладу (co-working). Крім того, 

планується використання цен-
тру як місця соціальних ініціатив, 
проведення тренінгів, ділових 
зустрічей, нарад, лекцій, пре-
зентацій, а також психологічної 
реабілітації учасників російсько-
української війни. Вже знайдене 
приміщення в центрі міста, під-
писаний договір оренди, роз-
почато розроблення проекту. В 
центрі розташується «велкам»-
зона, дві коворкінгові зали, які 
за необхідності трансформують-
ся в лекційні класи, два робочих 
кабінети-кімнати для ділових 
зустрічей, лабораторія 3D друку, 
міні-кухня.

– В Міжнародному фонді «Від-
родження» розглядають нас як 
потенціальних партнерів за про-
грамою «Новий відлік», в якій па-
кет малих грантів становить до 
1 млн грн, – розповідає Ілля Шпо-
лянський. – В нас повірили ділові 
партнери. Сподіваємось, що схожі 
центри з’являться у кожному ре-
гіоні. Ми готові надати допомогу 
нашим побратимам щодо їхнього 
відкриття. На передовій тилу ми 
повинні теж стати першими!

Юрій СМЄЛОВ

«потоваришував» з веденням 
власного бізнесу.  Хоч чоловік 
зав жди і  «чіплявся» за будь-яку 
можливість чогось навчитися, та 
до проходження тренінгів у мико-
лаївському бізнес-інкубаторі за-
початкувати власну справу йому 
не вдавалося. Тренери вказали 
хлопцеві на помилки, Андрій роз-
робив бізнес-план і вирішив за-
йнятися продажем альтернатив-
них джерел енергії. Нині отримує 
багато дзвінків від замовників, 
проводить консультації для клі-
єнтів із встановлення сонячних 
батарей та навіть вітряків. 

Дмитро Дем’яненко служив у 
79-й бригаді медиком, був у зоні 
бойових дій із самого початку 
АТО. Важко психологічно витри-
мати таку кількість поранених, 
загиблих і залишитися врівнова-
женою людиною. Хлопець прой-
шов крізь весь цей жах і, демо-
білізувавшись, продовжив жити 
далі й розвивати свою справу, 
яку розпочав ще до того, як вирі-
шив піти захищати Україну. Дми-
тро розробив унікальну систему, 
яка дозволяє підключити бізнес 
до технології створення електро-
нних карт на базі мобільного до-
датку PassBook. Завдяки цій про-
грамі бонусні картки, картки для 
знижок та накопичувальні, які ви 
маєте з магазинів, барів, кафе, 
заправок та будь-які інші будуть 
у вашому в телефоні. Не потріб-
но їх із собою носити, достатньо 
мати мобільний телефон. Ви на-
віть зможете отримувати спо-
віщення про різні акції, знижки 
чи інші новини з тих установ, в 
яких маєте картку. Зараз, коли 
Дмитро отримав певні знання за 
програмою «Бізнес-інкубатора», 
він отримує запрошення з інших 
міст України для ознайомлення 
з його продуктом, бо той не має 
аналогів чи схожих пропозицій у 
всій країні.

Леонід Шкільнюк захищав 
нашу країну в складі зенітно-
артилерійської батареї 79-ї 
бригади. Після демобілізації 
долучився до сімейного бізне-
су.  Леонід та його рідний брат 

Випускник «Бізнес-інкубатора» Андрій Поляков задля 
енергонезалежності країни відкрив підприємство з продажу 

сонячних батарей і вітряків



32 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | вересень 2016 року

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАДОСВІД КОЛЕГДОСВІД КОЛЕГ

Тому сьогодні важко повірити 
в те, що лейтенанта після закін-
чення вишу та прибуття до вій-
ськової частини відразу ж селять 
до гуртожитку. А ще важче пові-
рити в те, що протягом декількох 
років, перебуваючи на квартирній 
черзі, він уже отримує свою пер-
шу службову квартиру. Саме таке 
відбувається в Державній спеці-
альній службі транспорту Мініс-
терства інфраструктури України. 
Тут розраховують тільки на влас-
ні сили – тому і квартирна черга 
з військовослужбовців постійно 
зменшується. Річ у тому, що воїни-
залізничники пішли своїм шляхом 
і квадратні метри будують самі 
для себе.

Голова Адміністрації Держспец-
трансслужби генерал-лейтенант 
Микола Мальков зазначив, що в 
умовах нестійкого фінансуван-
ня з 2006 року вони ввели в екс-
плуатацію 18 житлових будинків, 
загальною площею понад 29 тис. 
кв. м. А це означає, що 648 сімей 
військовослужбовців отримали 
житло. Також побудовано 15 гур-
тожитків для розміщення близько 
500 військовослужбовців служби 
за контрактом. А цю категорію за-
безпечують службовим житлом 
(квартири, гуртожитки) на загаль-
них умовах згідно з чинним за-
конодавством. І винятків не існує. 
Наприклад, у 48-квартирному бу-
динку в Конотопі, що планують зда-

ти в експлуатацію до Дня залізнич-
ника (4 листопада 2016), квартири 
отримають 33 військовослужбовці 
за контрактом із сім’ями.

Чітке планування, організація, 
застосування новітніх технологій, 
виконання робіт своєю технікою та 
особовим складом, використання 
матеріалів від розбирання заста-
рілих будівель та споруд – все це 
дозволило створити власний фонд 
службового житла і заощадити ко-
шти державного бюджету. Про це 
свідчить середня вартість введено-
го в експлуатацію житла, яка дорів-
нює 1946 грн за квадратний метр, 
що становить 38,7% від кошторис-
ної вартості проекту будівництва 
будинку, для гуртожитків, відповід-

ЛИШЕ  ЗА 1900 ГРИВЕНЬ –
МЕТР КВАДРАТНИЙ

НЕ ФАНТАСТИКА

Квартирне питання 
залишається найболючішим 
в усіх силових відомствах 
і в країні в цілому. 
Це пов’язано з тим, 
що майже 25 років 
на це виділялося зовсім 
обмаль коштів



33вересень 2016 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

но,  – 822 грн за м2, що становить 
28,3%. 

Таким чином вартість житла, 
збудованого з 2006 року згідно 
з проектно-кошторисною доку-
ментацією становить 153 млн грн. 
Фактично витрачено 56,3 млн грн, 
зекономлено – 96,6 млн грн дер-
жавних коштів.

Тому і Держспецтрансслужба 
не здійснює на ринку закупівлі 
готового житла, враховуючи не-
доцільність та високу вартість.

Залучення сторонніх будівель-

них компаній відбувається виключ-
но для виконання робіт, для яких 
необхідні особливі умови та ліцен-
зування, а саме: проектування, га-

зопостачання, прокладання сило-
вих зовнішніх електричних мереж 
тощо.  У планах на 2016 рік у Держ-
спецтрансслужбі чотири житлових 
об’єкти. 

Збудований силами 26-го 
об’єднаного загону 24-квартирний 
будинок у Дніпрі вже готовий. На 
урочистостях з нагоди введення 
його в експлуатацію 13 вересня 
2016 ключі від квартир 24 військо-
вослужбовцям, серед яких 21 учас-
ник АТО, вручив особисто Прези-
дент України Петро Порошенко.

На черзі 48-квартирний будинок 
у Конотопі, 23-квартирний – у Чопі 
Закарпатської області та 32-квар-
тирний у Новомосковську.

Командир 36-го шляховіднов-
лювального загону полковник 
Олександр Позовний розповів, що 
в Конотопському гарнізоні Держ-
спецтрансслужби на квартирній 
черзі перебувають 108 осіб. Із них 
22 офіцери, решта – сержанти та 
рядові. Для забезпечення їх жит-
лом готується будинок на 48 квар-
тир, який був зведений власними 
силами.

Якщо говорити про інтенсив-
ність будівництва житла в Коното-
пі, то для себе тут можуть зводити 
один будинок на рік. Так, 2013-го 
був зданий 24-квартирний буди-
нок. У зв’язку із участю підрозділу 
в АТО 2014 року квартири не буду-
вали.

Нині половина особового скла-
ду частини – в зоні АТО. Ті, хто в міс-
цях постійної дислокації, викону-
ють основні завдання. Одночасно 
вони будують житло для себе.

На 2017-й заплановано зведен-
ня 32-квартирного будинку поліп-
шеного планування. Таким чином 
квартирну чергу планують змен-
шити на 80 осіб тільки в Конотопі.

Ігор ПАРУБСЬКИЙ

 Голова Адміністрації Держспецтрансслуж-
би генерал-лейтенант Микола Мальков 
зазначив,   що в умовах нестійкого 
фінансування з 2006 року воїни-
залізничники ввели в експлуатацію 
18 житлових будинків і це далеко 
не межа

Президент України Петро Порошенко особисто приїхав вручити сертифікати та 
ключі від квартир у Дніпрі військовослужбовцям Державної спеціальної служби 
транспорту
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– Пане Юозас, чим, на Вашу 
думку, зумовлені дружні теплі 
стосунки наших двох держав? 
Адже Литва завжди виступає 
своєрідним адвокатом України 
на міжнародній арені.

– Наші країни мають багато 
спільного: і схожу історію, і по-
дальші орієнтири свого розвитку. 
Приміром, коли в Україні вирував 
голодомор 30-х років, в Литві ра-
дянська влада позбувалася ін-
телігенції, відправляючи її пред-
ставників до Сибіру. Зараз Крим та 
частина Сходу України заповнені 
«ввічливими людьми» Путіна, а на 
початку 90-х вулицями Вільню-
са так само роз’їжджали радян-
ські танки. Литовці перетерпіли 
і енергетичну блокаду, і відклю-
чення газу, і огульні звинувачення 
в націоналізмі. Зараз через усі ці 
випробування проходять українці 
заради однієї високої мети – за-
лишитися незалежними.

– Що означає незалежність 
для литовського народу?

– 16 лютого 2018 року Литва 
святкуватиме 100-річний юві-
лей незалежності. Але на різних 
історичних етапах наша країна 

залишалася поневоленою. При-
міром, 1940 року її окупували 
радянські війська і вона на понад 
півстоліття стала частиною СРСР. 
Незалежність повернулася після 
розпаду Радянського Союзу в ве-
ресні 1991-го. Відтоді ми самі ви-
рішуємо свою долю і з гордістю 
можемо сказати, що живемо в де-
мократичній країні, де пересічні 
громадяни мають безпосередній 
вплив на її державний і суспіль-
ний устрій. Незалежність – це вті-
лення мрії литовського народу.

– Як відомо, під час анексії 
Криму та у війні на сході Укра-
їни Росія широко використовує 
методи гібридної війни. Як це 
враховують при забезпеченні 
своєї безпеки країни НАТО і, зо-
крема, Литва?

– Є добра приказка, що все 
нове – це добре забуте старе. 
Річ у тому, що 1940 року Литва 
втратила свою незалежність в 
результаті гібридного впливу Ра-
дянського Союзу. Ми також сво-
го часу підписали з цією країною 
договір про співпрацю, дозво-
лили розмістити на своїй тери-
торії її військові бази тощо. Та й 

Міністр оборони краю 
Республіки Литва Юозас 
Олекас – досить частий 
гість в Україні. Особливо 
протягом кількох остан-
ніх років, коли наша 
держава вимушена до-
лати імперські амбіції 
північного сусіда, ціною 
людських життів відсто-
юючи свою незалеж-
ність. Увага литовців до 
нас не випадкова, адже 
історії наших країн 
мають багато спільного. 
Про це та багато іншо-
го в ексклюзивному 
інтерв’ю пана Юозаса 
нашому журналу.

МЕТА ЄДНАЄ 
НАШІ НАРОДИ

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНААКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
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референдум про приєднання 
Литви до СРСР дуже нагадує події 
2014 року у Криму, адже волеви-
явлення здійснювалося під тис-
ком радянських солдатів. Єдини-
ми «ліками» від такого впливу, на 
мою думку, є об’єктивна інфор-
мація, розрахована на всі верстви 
населення, починаючи від молоді 
і закінчуючи людьми похилого 
віку. 

– Литва стала членом НАТО  
2004 року. Чим обумовлена до-
волі швидка зміна радянських 
стереотипів на європейські 
підходи?

– Прагнути членства в Пів-
нічноатлантичному альянсі наша 
країна почала ще 1994 року. І на-
ступні десять років нам здава-
лися вкрай тривалими. Ми тяжко 
працювали. Для того, аби увійти в 
НАТО, ми приймали багато рішень 
і реформували не лише армію, а 
й країну загалом. Давав про себе 
знати тяжкий досвід півсторіч-
ного перебування та окупацією 
радянської влади. Тож власне вій-
сько ми вибудували, можна сказа-
ти, з «нуля». Нам це вдалося трохи 
легше, аніж українцям. Адже ми 

на своїй території не мали вели-
чезних армійських структур, які 
потрібно було розформовувати і 
реформувати.

Перші кроки розбудови литов-
ських збройних сил припадають 
на період з 1990 по 1994 роки. Всі 
наші тогочасні військовослужбов-
ці – вихідці з Радянської армії. 
Їхня доля тоді склалася по-різно-
му. Деякі з них поїхали служити в 
Росію або інші країни, що вийшли 
з СРСР. Деякі залишилися служити 
у Литві. Але дуже велику надію ми 
покладали на молодих чоловіків, 
які від самого початку незалеж-
ності поїхали навчатися до країн, 
які на той час уже були членами 
НАТО. Це Франція, Німеччина, Спо-
лучені Штати Америки.

У тамтешні військові школи 
ми відправляли виключно моло-
дих і перспективних військово-
службовців. Нині вони керують 
частинами і з’єднаннями, а також 
обіймають високі керівні посади 

у видах Збройних сил, штабах 
тощо. Серед них є чимало генера-
лів. Кар’єрне зростання цих вій-
ськовослужбовців за 25 років бу-
дівництва власної армії я вважаю 
логічним процесом.

Ми розпочали запозичувати 
досвід розвинених країн світу, аби 
застосувати стратегію прийняття 
рішень і дій так, як це відбуваєть-
ся у країнах Альянсу. З того часу 
застосовуємо отримані знання 
не лише у своїй країні, а й під час 
проведення місій за кордоном. 
Зокрема в Афганістані, Іраку та 
багатьох інших країнах, де про-
водилися миротворчі операції під 
егідою НАТО. Усіма напрацюван-
нями готові ділитися з нашими 
українськими колегами. Тим паче, 
що вони мають високу вмотиво-
ваність і прагнуть покращити свої 
навички. Тому наша спільна робо-
та і в Україні, і за кордоном є дуже 
плідною.

– У чому полягає 
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співробітництво між Литвою і 
Україною з урахуванням ниніш-
ньої воєнно-політичної обста-
новки у світі?

– Співробітництво між Зброй-
ними Силами України і Військом 
Литовським має давню історію. 
Ми ділимося інформацією, екс-
пертами, проводимо спільні на-
вчання. Нещодавно, наприклад, 
була успішно створена литовсько-
польсько- українська бригада. Ли-
товські офіцери працюють разом 
із колегами з інших країн у штабі 
цієї частини.

Крім цього, наші інструктори 
регулярно приїздять в Україну 
запозичувати досвід ведення бо-
ротьби із незаконними збройни-
ми формуваннями. Адже анти-
терористична операція на Сході 
вашої держави свідчить про те, 
що умови ведення бою змінили-
ся. Приміром, часто-густо бойові 

Знання та володіння нею дає 
змогу рятувати сотні життів. Сло-
вом, бойовий досвід українців, 
набутий під час проведення АТО, 
є дуже корисним та цікавим для 
литовських військовослужбовців.

Також триває співробітни-
цтво у реабілітації українських 
поранених. Нещодавно я відві-
дував ваших чоловіків та жі нок-
військовослужбовців, які при-
їхали до Литви відновити своє 
здоров’я. Загалом за час прове-
дення антитерористичної опе-
рації реабілітацію в нашій дер-
жаві пройшли понад 100 вояків. 
В разі потреби цю співпрацю ми 
продовжуватимемо.

– Що загалом означає член-
ство в НАТО для Литви? І яка 
Ваша думка стосовно вступу до 
цього блоку України? 

– Вступ Литви до Північно-
атлантичного альянсу – надзви-

представників США, Німеччини, 
Франції та інших європейських 
країн.

Після Варшавського самі-
ту НАТО ухвалене рішення, що 
з початком нового року в Литві 
базуватиметься новий багато-
національний батальйон, яким 
керуватимуть німецькі військо-
вослужбовці. Це великий крок до 
колективного захисту. Імовірний 
агресор, ухваливши рішення про 
перетин наших кордонів, матиме 
справу не лише з литовськими 
військовослужбовцями. Його дії 
означатимуть вторгнення на те-
риторію інших членів Альянсу.

Але лише створенням спільний 
військових підрозділів ми не об-
межуємося. Литва виділяє значні 
фінансові ресурси для закупівлі 
нової техніки, навчання, комплек-
тації персоналу тощо. І оскільки 
багатонаціональні підрозділи 

чайно великий крок уперед. 
Адже, з одного боку, ми запозичи-
ли передовий досвід армій країн-
членів НАТО, уникнувши таким 
чином помилок, яких могли при-
пуститися при становленні литов-
ської армії нового зразка. З друго-
го – ми та наші союзники як одна 
команда створюємо умови без-
пеки в нашій країні за допомогою 
інших країн-членів. Так у Литві 
проводяться навчання за участю 

вже знаходяться на нашій тери-
торії,  це є серйозним сигналом 
того, що військовослужбовці ін-
ших країн повноцінно відстоюва-
тимуть цілісність Литви разом із 
литовцями.

– Уявімо собі, що Литва не є 
членом НАТО. Наскільки небез-
печною була б така ситуація?

– Це не складно прослідку-
вати на прикладі Грузії, України 
та інших держав. Навіть якщо 

дії ведуться в населених пунктах. 
Для досягнення своєї мети агре-
сор використовує нову тактику, 
активно застосовуючи артилерію, 
безпілотні літальні апарати, су-
часні засоби зв’язку, радіопереш-
коди тощо.

Величезну роль нині відіграє 
перша медична допомога, так 
звана парамедицина, одним із 
пріоритетів якої є повернути бій-
ця після поранення до строю. 
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Візитна картка співрозмовника:
Юозас Олекас – литовський громадський діяч 

і політик. З 1990-го по 1992-й роки та з 2003-го по 
2004-й – Міністр охорони здоров’я, з 2006-го по 

2008-й та з 2012-го по теперішній час – Міністр 
оборони краю Республіки Литва.

Народився 30 жовтня 1955 року в сели-
щі Большой Унгут Красноярського краю 

РРФСР. Свого часу радянська влада де-
портувала туди сім’ю його діда. 1974 

року закінчив школу в м. Вілкавішкіс. 
З 1974 по 1976 роки навчався в Ка-
унаському медичному інституті. У 

1976-му вступив на факультет меди-
цини Вільнюського університету, який 

закінчив 1980 року. 1987-го захистив звання 
доктора медичних наук.

Нагороджений нідерландським орденом 
Оранських-Нассау, медаллю Незалежності 
Литви та орденом Хреста землі Марії 2-го 
класу. Захоплюється садівництвом, спор-
том, танцями, театром. Володіє англійською 
та російською мовами. Одружений, має 
двох доньок та сина.

країна має значні ресурси для 
зміцнення власної обороноздат-
ності, але не має хороших союз-
ників, рано чи пізно агресор таки 
наважиться перетнути її кордо-
ни. А надто – якщо він значно 
переважає за територією, на-
селенням, енергоресурсами та 
військовим бюджетом. Адже для 
захисту від нього дуже складно 
в короткі терміни накопичити 
необхідні фінансові та військо-
ві ресурси. Набагато легше й 
швидше це зробити при колек-
тивному захисті.

– Наскільки складно дося-
гати необхідного рівня взаємо-
дії під час виконання завдань 
багатонаціональним підрозді-
лам? Що можна сказати в цьому 
зв’язку про створену нещодавно 
литовсько-польсько-українську 
бригаду?

– Схожі завдання і функції сво-
го часу мав литовсько-польський 
батальйон. Але це був саме той 
інструмент, який допоміг нам ви-
вчити всі натовські процедури 
ухвалення рішень, управління, 
ведення документації та дій.

Нещодавно разом із Міні-
стром оборони України Степаном 
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Полтораком ми відвідували штаб 
спільної бригади в Любліні і пере-
свідчилися, що там служать умо-
тивовані офіцери. Я сподіваюся, 
що вже наприкінці нинішнього 
року штаб запрацює на повну по-
тужність. А в наступному підроз-
діли проведуть низку навчань.

Спочатку батальйони від кож-
ної країни навчатимуться окремо. 
Згодом ми плануємо укомплек-
тувати їх представниками різних 
країн. Вони вчитимуться діяти в 
багатонаціональному складі. Піс-
ля цього бригада зможе функ-
ціонувати як повноцінна бойова 
одиниця, здатна виконувати за-
вдання в будь-яких умовах. Ду-
маю, що вже у 2017 – 2018 роках 
її можна буде задіяти до виконан-
ня таких завдань.

– Які саме завдання викону-
ватиме бригада?

– Найголовніше – навчити 
українських військовослужбов-
ців діяти за процедурами НАТО. 
З другого боку, ми маємо запози-
чити досвід участі в антитерорис-
тичній операції, який накопичили 
ваші вояки. Після цього прийма-
тимемо рішення про подальше 
навчання і спільні дії в різних 

операціях під проводом НАТО і не 
тільки.

Я наведу такий красномовний 
приклад. Після Варшавського са-
міту НАТО до Литви приїздить 
міжнародний батальйон, про 
який я згадував раніше і яким ке-
рують представники Німеччини. 
Разом із іншими військовослуж-
бовцями там проходять службу 
армійці з Нідерландів, Франції, 
Норвегії та багатьох інших країн. 
Ми спільно працюємо під різним 
національним керівництвом, але 
за загальноприйнятими процеду-
рами НАТО. 

Наскільки я знаю, до таких 
стандартів прагнуть і в Україн-
ському війську. Якщо ухвалені 
вашим керівництвом документи 
вдасться реалізувати, натовських 
стандартів українські Збройні 
Сили досягнуть до 2020 року. Я 
знаю, що для досягнення всіх ці-
лей, які поставило перед собою 
українське суспільство, необхідно 
багато часу і зусиль. Але потрібно 
діяти, і ви вже довели усьому сві-
тові, що готові до кардинальних 
змін і захисту своєї країни.

– Дякую за розмову.
Сергій БАСАРАБ
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ЯК ПЕРЕМОГТИ 
АГРЕСОРА

Саміт G20, який відбувся 4-5 вересня 2016 року 
в китайському Ганчжоу показав, що Росія залишається 

агресивним гравцем, який не бажає вести 
цивілізовану зовнішню політику 
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Росія відмовилася від зустрі-
чі в «нормандському форматі»  
на майданчиках саміту, оскільки 
не бажає сприймати Україну як 
суб’єкта переговорів. Проте за 
результатами саміту російський 
лідер Владімір Путін погодився 
відновити консультації у «нор-
мандському форматі».  

Сучасне російське керівництво 
як аксіому сприймає твердження 
відомого американського полі-
толога, колишнього радника пре-
зидента США з питань безпеки 
Збігнева Бжезинського про те, що 
тільки контроль над Україною до-
зволить Росії вважати себе імпе-
рією. Отже, вперта і абсолютно не 
виправдана з позицій здорового 
глузду російська експансія на 
Україну, на жаль, триватиме. Щоб 
загальмувати російську агресію, 
Україна має дати рішучу всебічну 
відсіч.

Після зустрічі з Владіміром 
Путіним на саміті «двадцятки» 
президент США Барак Обама за-
значив, що розмова була кон-
структивною, проте не вирішаль-
ною, а санкції з Росії не будуть 
зняті, доки не будуть виконані 
Мінські угоди.  

Для аналізу ситуації, яка скла-
лася напередодні проведення са-
міту G20 навколо російсько-укра-
їнського конфлікту, слід згадати 
ніч з 7 на 8 серпня 2016 року, коли 
на півночі тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки 
Крим поблизу межі з материко-
вою Україною відбулася збройна 
сутичка, яка ледве не відіграла 
роль каталізатора для наступаль-
ної компанії Росії проти України. 
Ця подія спричинила значний ре-
зонанс серед українців, які актив-
но цікавляться російсько-україн-
ським воєнним конфліктом, адже 
в разі російського наступу ціна 
могла бути великою для кожної зі 
сторін. 

Для втомленого від виснаж-
ливого протистояння, яке триває 
вже понад два роки, українського 
суспільства ці події стали черго-
вим меседжем, що дещо вгамо-
ваний, проте тліючий конфлікт, 
котрий щодень забирає життя на-

ших воїнів, може в будь-який час 
перейти в гарячу стадію.   

Існує багато версій того, що ж 
насправді відбулося на окупова-
ній українській території. Більш 
цікавим є розвиток ситуації в 
глобальному вимірі. За основу 
можна взяти такий важливий ас-
пект, як нарощування російською 

стороною військового потенціа-
лу в окупованому Криму. Все це 
відбувалося під прикриттям під-
готовки до військових навчань 
«Кавказ-2016».

 Дійсно цікава аналогія – літні 
Олімпійські ігри (як і 2008 року), 
підготовка до навчань (як і «Кав-
каз-2008»), збройний інцидент 
(як і сутички в Південній Осетії). 
2008 року такий ланцюг, як ми 
пам’ятаємо, закінчився втор-
гненням російських окупаційних 
військ у Грузію. 

Чи могло так бути і 2016 року? 
Про те, що щось пішло не так, 
свідчить несподівана відставка 
майже відразу після кримського 

інциденту очільника адміністра-
ції президента РФ, близького в 
минулому соратника Путіна Сер-
гія Іванова. Можна зробити при-
пущення, що ситуація вийшла 
з-під контролю, коли ще не було 
накопичено достатньої для на-
ступу кількості військ та не здій-
снене їхнє виведення на вихідні 

позиції на півночі Криму, тож 
довелося або починати діяти, 
або робити гучні заяви. В дано-
му випадку президент РФ Владі-
мір Путін обрав друге. Інцидент 
із, так би мовити, «українськими 
диверсантами» був використаний 
керівником Росії для відмови від 
проведення зустрічі у «норманд-
ському форматі» під час саміту 
«двадцятки».

Та «фокус» не вдався, і Путін 
змушений повернутися до діа-
логу. Як він зазначив після саміту: 
«Куди подітися, напевно, дове-
деться спілкуватися з Порошен-
ком». Всі ці події засвідчують, 
що українцям знову необхідно 

ших воїнів, може в будь-який час 
перейти в гарячу стадію.   

Існує багато версій того, що ж 
насправді відбулося на окупова-
ній українській території. Більш 
цікавим є розвиток ситуації в 
глобальному вимірі. За основу 

й й

інциденту очільника адміністра-
ції президента РФ, близького в 
минулому соратника Путіна Сер-
гія Іванова. Можна зробити при-
пущення, що ситуація вийшла 
з-під контролю, коли ще не було 
накопичено достатньої для на-

і і ій ій

На саміті «двадцятки» президент США Барак Обама зазначив, 
що санкції з Росії не будуть зняті, доки не будуть виконані Мінські угоди

Опираючись на страх погіршення життя, 
російська влада ввела в маси «отруту 

імперського шовінізму», яка увійшла у 
підготовлені вени. Однак, дія отрути поступово 

закінчуватиметься і російський народ почне 
врешті-решт розбиратися, що вбивати українців 

не є патріотизмом, а є злочином. 
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боротися за своє існування із 
сусідньою країною, яка у стилі 
кривавого та невгамовного Ме-
фістофеля ніяк не може заспо-
коїтися, доки не змусить того, 
кого вважає більш слабшим, об-
слуговувати свої апетити. Вражає 
масовий психоз, який охоплює 
колись братній нам народ та 
певний прошарок колаборантів 
з тимчасово окупованих тери-
торій. Приміром, шоу пропутін-
ського байкерського клубу «Нічні 
вовки», присвячене «п’ятій імпе-
рії», яке відбулося в серпні цього 
року в тимчасово окупованому 
Севастополі. Жодна ерудована 
людина не зрозуміє, як можна в 
інформаційному суспільстві ка-
нонізувати варварство, звірячу 
лють до інших народів, виправ-
довувати вбивства. Якщо вже 
ментальні здібності занизькі, то 
хоча б інстинкт самозбереження 
якось відвертав би «відпускни-
ків» та «добровольців» (точніше 
– найманців та вбивць) від поїз-
док до Донбасу. 

Чесно кажучи, трошки почи-
наєш сумніватися в тому, що світ 
не перевернувся, коли на цьому, 
так би мовити, шоу слухаєш, як 
якийсь дивний персонаж у сму-
гастому тільнику та шортах на тлі 
хору Чорноморського флоту РФ 

співає пісню у стилі «Блакитних 
беретів» (які колись співали про-
никливі пісні про війну у Афганіс-
тані), в котрій оспівуються  вбив-
ці, які зрівняли із землею колись 
один із найгарніших аеропортів у 
Європі.   

Особливо цинічними є нама-
гання російської пропаганди по-
єднати російську православну 
церкву та цінності будівників со-

ціалізму. Адже історично саме ко-
муністи руйнували православ’я 
у СРСР. Чи, можливо, апологети 
«руського мира» забули, що на-
віть за хрещення малої дитини 
можна було «вилетіти» із доблес-
них лав членів Комуністичної 
партії Радянського Союзу? В да-
ній ситуації в України немає ін-
шого шляху, як нарешті утворити 
у своїй країні єдину помісну пра-
вославну церкву з канонічними 
цінностями,  яка була б відділена 
від держави та відігравала роль 
душпастора своїх парафіян, а не 
одного з механізмів, які сусідня 
країна використовує для руйнації 
України. 

Виникає запитання, чи є ро-
сійський народ таким кровожер-
ливим, що готовий нищити все 
українське? Відповідь на нього 
можна знайти в лекціях росій-
ського історика, професора МДІ-
МО Андрія Зубова. 1991 року Ро-
сія скористалася своїм шансом 
та встала на рейки демократії. 
Власне тоді була зроблена вели-
ка помилка – не було розбудова-
но цивілізований інститут права 
власності, з’явилися олігархи, а 
великій частині населення дове-
лося жити на межі бідності. 

Потім у Росії були ситі двоти-

співає пісню у стилі «Блакитних 
беретів» (які колись співали про-
никливі пісні про війну у Афганіс-
тані), в котрій оспівуються  вбив-
ці, які зрівняли із землею колись 
один із найгарніших аеропортів у 
Європі.   

ціалізму. Адже історично с
муністи руйнували право
у СРСР. Чи, можливо, апо
«руського мира» забули, 
віть за хрещення малої 
можна було «вилетіти» із д
них лав членів Комуніс

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило нагородив 
беззмінного лідера комуністів Геннадія Зюганова церковним орденом 
і побажав успіхів в «справі захисту традиційних цінностей»

В окупованому Севастополі відбулося мото-шоу друга Путіна, ватажка мотоклу-
бу «Нічні вовки» Олександра Залдостанова, відомого за прізвиськом «Хірург». 
В межах шоу публіці показали виставу «П’ята імперія», яку доповнювали 
пісні про «ополченців», прапори Росії, «ДНР» і портрет Сталіна
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сячні, коли великі ціни на нафту 
вселили впевненість, і росіяни 
відчули реальне покращення, а 
влада поступово була узурпована 
колишніми пітерськими чекіста-
ми. Проте 2014 рік приніс обвал 
цін на нафту, а відтак – знижен-
ня рівня життя та невпевненість 
у завтрашньому дні. Лякаючи по-
гіршенням життя, російська вла-
да ввела в маси «отруту імпер-
ського шовінізму», яка увійшла 
в підготовлені вени. Однак дія 
отрути поступово закінчувати-
меться, і російський народ почне 
врешті-решт розуміти, що вбива-
ти українців є не патріотизмом, а 
злочином. 

Проте це буде дещо пізніше, 
а тепер, на жаль, російський на-
род доведений до такого ступеня 
зомбування, що насправді почи-
нає вірити у свою велич та осо-
бливу місію, а також у ворогів 
навколо. За таких умов російські 
керівники можуть готуватися до 
нападу на іншу незалежну країну, 

не остерігаючись народного осу-
ду та непокори всередині влас-
ної країни. Єдине про що не слід 
було б забувати путінській банді, 
що народ насправді не такий вже 
дурний, тож час відплати невід-
воротний, адже росіяни довго за-
прягають, але потім дуже швидко 
їдуть. Чи зможе Росгвардія впо-
ратися з народним гнівом на тлі 
погіршення соціально-економіч-
ної ситуації в Росії? Щодо цього є 
великі сумніви.  

Повертаючись до сьогодення, 
замислюємося, чи варто очіку-
вати відкритого, а не гібридного 
наступу Росії на Україну? З вій-
ськового погляду Росія до цього 
готова. Існують питання політичні 
та економічні. Тут не все так про-
сто, як здається. Певну кількість 
людей, які не бажають адекватно 
мислити, а таких, на жаль, у «свя-
тій Русі» багато, вірні путінці поки 
що переконали. Залишається до-
вести свою «правоту» інозем-
цям, а це вже складніше, люди 

в розвинутих країнах все ж таки 
звикли думати головою і відвер-
ту брехню за «чисту монету» не 
сприймають. Санкції все ж таки 
впливають на російську економі-
ку дедалі сильніше. 

Як же діяти в таких умовах 
Україні? 

По-перше, консолідувати сус-
пільство навколо ідеї відроджен-
ня нації. Нації, в якій головувати-
ме верховенство права. Нації, в 
якій олігархат не матиме важелів 
впливу на керівництво держави, 
в якій корупція вимре, як колись  
динозаври. 

По-друге, нарощувати аргу-
ментаційну базу для спілкування 
із ворогом, який не розуміє, що 
таке міжнародне право, тобто 
зміцнювати своє військо. 

По-третє, поступово переходи-
ти до наступальної тактики у діа-
лозі з агресивно налаштованим 
сусідом.

Сергій МЕЛЬНИК  

Єдине, що сьогодні стримує розгортання 
нового етапу військової агресії проти нашої 

країни, – це розуміння російським 
керівництвом неминучості великих 

втрат від протистояння з нашою армією
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Аби заглушити крики 
євреїв, гітлерівці 
вмикали військові 
марші

Перша згадка про урочище 
Бабин Яр датується 1401 роком: 
саме тоді жінка-шинкарка, яка во-
лоділа тут ділянкою землі, прода-
ла її Домініканському монастирю. 
У XV-XVII столітті воно вже згаду-
ється як урочище Бісова баба 
або Шалена баба. Та все ж до ве-
ресня 1941 року про нього знали 
здебільшого лише кияни. Згідно 
з планом довоєнної реконструк-
ції міста в цьому мальовничому 
куточку планувалося посадити 
парк і побудувати лижну базу. Та 
не так сталося, як гадалося: воно підпорядкується цьому розпоря-

дженню, буде розстріляний. Хто 
займе жидівське мешкання або 
розграбує предмети з тих меш-
кань, буде розстріляний».

Люди не знали, що кати «ева-
куюють» їх на той світ. Тому охоче 
виконували отримане розпоря-
дження, сподіваючись, що їх від-
правлять у глибокий тил – пода-
лі од війни. Та коли вони почали 
прибувати на північну околицю 
Києва, їх збирали в групи і вели 
до урочища, не забувши відібрати 
їхній крам. 

– У 1941-му мені виповнилося 
8 років, але я й досі пам’ятаю дов-
железні колони людей з невелич-
кими вузликами, – згадує киянка 
Марія Антошець. – Вони рухалися 

29 вересня – День вшанування пам’яті 
жертв Бабиного Яру. 75 років тому тут 
знайшли смерть сотні тисяч людей: точна 
кількість знищених євреїв, українців, 
росіян та представників інших 
національностей і досі невідома

ТРАГЕДІЯ
яті 

чна 

яті

стало місцем кривавих злочинів 
гітлерівців.

До нашої столиці вони уві-
йшли 19 вересня 1941 року. І вже 
наступного дня приступили до 
реалізації плану Адольфа Гітлера 
щодо повного винищення євреїв. 
Правда, спочатку розстріляли по-
над 700 пацієнтів психоневроло-
гічної лікарні ім. Івана Павлова, 
яка, до речі, і сьогодні діє непода-
лік урочища. А 27 вересня комен-
дант міста видав наказ, у якому 
було сказано:

 «Всім жидам міста Києва і око-
лиць зібратися в понеділок дня 
29 вересня 1941 року до 8 год. 
ранку при вул. Мельника – Док-
терівській (коло кладовища). Всі 
повинні мати з собою докумен-
ти, гроші, білизну та інше. Хто не 

Дорога смерті

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАБЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ
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нашою вулицею, а на роздоріж-
жі з нинішньою Дорогожицькою, 
стояли оповиті колючим дротом 
протитанкові «їжаки». Людей, які 
опинялися за ними, німці вже не 
випускали назад. Моя мати випад-
ково стала свідком гітлерівських 
злодіянь і бачила, як вони їх роз-
дягали, вишиковували в шеренги 
і кілька десятків автоматників по-
чинали поливати нещасних свин-
цем. Людей охоплювала істерика, 
вони несамовито кричали. Тож 
німці, аби заглушити їхні крики, 
вмикали музику, переважно вій-
ськові марші.

А ось як згадувала ті страшні 
події Діна Вассерман – актриса 
Київського лялькового театру:

«На моїх очах людей роздягали, 

били, вони істерично сміялися, 
мабуть, божеволіли, ставали за 
кілька хвилин сивими. Немов-
лят виривали в матерів і кидали 
вгору через якусь піщану стіну, 
усіх голих шикували по дві-три 
людини та вели на якесь узвиш-
шя до піщаної стіни, в якій були 
прорізи. Туди люди входили й не 
поверталися».

Вина нещасних полягала лише 
в тім, що вони були євреями, яких 
так ненавидів Гітлер, хоча і в його 
жилах, як стверджують деякі іс-
торики, теж текла єврейська кров. 
Розстріли продовжувалися аж до 
визволення міста.

 

«Спливаю кров’ю – але 
не зраджу таємниці 
друзів»

Бабин Яр у світі здебільшого 
відомий як місце масового ви-
нищення єврейського населення 
столиці України. Насправді ж він 
став великою братською могилою 
людей багатьох національностей, 
які на той час перебували в Києві. 
Серед тих, хто знайшов тут остан-
ній притулок, є чимало представ-
ників національно-визвольного 

НАЦІЙ
Бабин Яр

Карателі за роботою...



52 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | вересень 2016 року

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАБЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

руху, більш відомих тоді як укра-
їнські націоналісти. Зокрема в 
лютому 1942-го тут загинуло по-
дружжя Теліг – Олена і Михайло, 
провідний член Організації укра-
їнських націоналістів (ОУН) Дома-
зар (Діброва), який, перебуваючи 
у камері Лук’янівської в’язниці, 
кров’ю написав: «Спливаю кров’ю, 
але не зраджу таємниці друзів». 
Загалом у 1941-1943 роках тут 
знищили 621 члена ОУН. Ось і вір 
твердженням сьогоднішніх росій-
ських пропагандистів про «тісну 
співпрацю українських націона-
лістів і німецьких фашистів»!..

У Бабиному Яру фашисти 
розстріляли православного ар-
хімандрита Вишнякова та про-
тоієрея Павла, відомого на той 
час поета-закарпатця Івана Ір-
лявського, представників інтелі-
генції Івана Кошика, Романіва та 
Сиченка, проректора Київського 
політехнічного інституту, учасни-
ка визвольних змагань 1917-1919 
років Тодота Чередниченка. Всі 
вони належали до різних верств 
населення, сповідували різні по-
літичні й релігійні погляди, але 
любили Україну і тому становили 
для ворога неабияку загрозу. На-
приклад, архімандрит Олександр 

розстріляних – сотні полонених 
Сирецького концтабору, матросів 
Дніпровської флотилії, які чинили 
ворогу затятий опір. До рук радян-
ських спецслужб потрапили дані 
айнзацгрупи “Ц” – спеціального 
загону карателів, до якого входили 
представники німецької поліції, СД 
і СС. І вони свідчили, що лише про-
тягом 29-30 вересня було знищено 
33 771 особу. При цьому гітлерівці 
не враховували дітей до трьох ро-
ків, яких теж тут розстрілювали! 
А також ромів, знищивши в перші 
дні масових розстрілів 5 їхніх та-
борів. А в кожному з них були сотні 
людей. Тож, зважаючи на ці циф-
ри, кількість жертв Бабиного Яру 
обчислюється сотнями тисяч…

восени 1941-го звернувся до 
киян зі словами:

 «Фашистські розбійники 
напали на нашу Батьківщину... 
Церква Христова благослов-
ляє всіх православних на за-
хист священних границь». На-
ступного дня його схопили 
гестапівці й одразу ж до-
правили до Бабиного 
Яру. Тут, як згадували 
потім очевидці, які 
зуміли вирватися 
з того пекла, його 
роздягнули, при-
крутили колючим 
дротом до хрес-
та й підпалили. 
Після цього па-
лаючий хрест 
з людиною 
штовхнули в 
яр... 

А скільки 
ч е р в о н о -
а р м і й ц і в , 
підпільників 
з а к і н ч и л и 
тут земний 
шлях! Цього 
ми вже ніколи не 
дізнаємось. Але 
відомо, що серед 

Комплекс пам’яток 
в урочищі Бабин Яр 
у Києві
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Українці – 
праведники світу

Російська пропаганда робить 
все, щоб скомпрометувати укра-
їнців. Особливо їхні дії в роки 
Другої світової. Наприклад, хто 
не пам’ятає російський фільм 
«Матч», у якому наші діди зобра-
жені як вірні прислужники на-
цистських окупантів. А ще – як 
карателі єврейського народу, що 
відзначилися своєю активністю й 
у Бабиному Яру. Та попри всі ста-
рання кремлівських пропагандис-
тів, є багато доказів того, що саме 
українці в роки війни врятували 
чимало євреїв. Про це, наприклад, 
йшлося й на одній з міжнародних 
конференцій, присвячених цій 
проблемі. На ній, зокрема, зазна-
чалося, що саме завдяки нашим 
співвітчизникам було врятовано 
тисячі представників цього наро-
ду. За словами Ігоря Щупака, ди-
ректора Всеукраїнського центру 
вивчення Голокосту «Ткума», при 
цьому вони ризикували власним 
життями.

– Якщо голландець чи данець 
рятував єврея в Західній Європі, 
він наражався на небезпеку бути 
оштрафованим чи заарештова-
ним на кілька тижнів, – говорить 
пан Ігор. – Через нацистську ра-
сову політику та особливе став-
лення до слов’ян, якщо українець 
рятував єврея, то знищували 
цього українця і всю його родину 

разом із дітьми. Україна посідає 
четверте місце в світі за кількіс-
тю праведників народів світу, хоч 
наші дослідження почалися лише  
1991 року, а Голландія, Польща, 
Франція, які нас випереджають 
у цьому сенсі, почали займатися 
ними відразу після війни. У нас 
справді вдесятеро більше лю-
дей рятувало євреїв, аніж маємо 
на сьогодні праведників народів 
світу. 

Митрополит Андрей Шептиць-
кий, блаженний Омелян Ковч, 
родина Глагольєвих, атеїсти, ві-
руючі чи ліберали – це люди, які 
здійснили подвиг, рятуючи люд-
ські життя і ризикуючи при цьому 
власним. 

 

Забутий пам’ятник
Ще не відгриміли останні зал-

пи Другої світової війни, як у бе-
резні 1945-го влада Української 
РСР ухвалила постанову «Про 
спорудження монументального 
пам’ятника на території Бабино-
го Яру». Та поки шукали кошти, у 
1948-му Сталін ініціював антисе-
мітську кампанію під гаслами на 
кшталт боротьби з космополіта-
ми. Оскільки під ними розумілися 
євреї, то про пам’ятник «забули». 
Правда, в колах інтелігенції ця 
тема мусувалася, але результатів 
не було: влада не забороняла, але 
й нічого не робила для увічнення 
пам’яті загиблих. Але 29 вересня 

1966 року – з нагоди чергових 
роковин початку масових роз-
стрілів – тут зібрався стихійний 
мітинг. На ньому виступили відо-
мі діячі культури, письменники, 
зокрема, Іван Дзюба, Віктор Нек-
расов. Віктор Платонович, зокре-
ма, сказав:

– Так, у Бабиному Яру, були 
розстріляні не тільки євреї, але 
тільки євреї були розстріляні тут 
лише за те, що вони були єврея-
ми. Тож коли ми віддамо їм дани-
ну шани, данину пам’яті? 

Тоді ж, 1966-го, після того, як 
над нею добре «попрацювала» 
цензура, була надрукована книга 
Анатолія Кузнецова «Бабин Яр» 
– роман-хроніка одного з най-
страшніших в історії людства 
злочинів. Надрукували її і за кор-
доном. Тому про трагедію Бабино-
го Яру змушені були заговорити 
на найвищому державному рів-
ні, а в 1976-му нарешті відкрили 
пам’ятник.

За часів незалежної Украї-
ни у Бабиному Яру встановили 
пам’ятні знаки, які нагадують про 
розстріляних пацієнтів психіа-
тричної лікарні й архімандрита 
Олександра, закатовану гестапів-
цями київську підпільницю Тетяну 
Маркус і українських націоналіс-
тів, зокрема Олену Телігу, а також 
про поневіряння вивезених на 
примусові роботи до Німеччини 
українців.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Жертви й їхні кати
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Українська земля народила багато талановитих Українська земля народила багато талановитих 
поетів і письменників, співаків і композиторів, поетів і письменників, співаків і композиторів, 
космонавтів і ракетобудівників. А ще були космонавтів і ракетобудівників. А ще були 
в нашій історії знані полководці, чиї імена в нашій історії знані полководці, чиї імена 
змушували тремтіти ворогів. Петро Конашевич-змушували тремтіти ворогів. Петро Конашевич-
Сагайдачний – один із них. В історію він Сагайдачний – один із них. В історію він 
увійшов як полководець та політичний діяч, увійшов як полководець та політичний діяч, 
гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман 
Запорозької Січі, благодійник православних Запорозької Січі, благодійник православних 
братств. Українські козаки під його проводом братств. Українські козаки під його проводом 
здобували не лише турецькі фортеці, здобували не лише турецькі фортеці, 
а й російські містаа й російські міста

ської митрополії Вселенського 
патріархату. Під час навчання 
Сагайдачний написав «Пояснен-
ня про унію», в якому виступив 
на захист православної віри. Цей 
твір високо оцінили сучасники.

Після закінчення навчання Пе-
тро переїхав до Львова, а згодом 
– до Києва, де працював домаш-
нім учителем. Близько 1600 року 
він потрапив на Січ і в невдовзі 
став одним із ї ї лідерів. Тоді йому 
було близько 30 років, і, схоже, 
що він уже мав достатній бойо-
вий досвід: брав участь у бороть-
бі з татарами, які вчиняли набіги 
на прикордонні українські землі, 
і в антипольських козацьких ви-

монтували,  окупувавши це місто: 
і досі пам’ятають, як наш гетьман 
наводив на них жах кілька століть 
тому…

Біографію Петра Конашевича-
Сагайдачного історики і дотепер 
ще достеменно не знають.  Але 
відомо, що майбутній гетьман на-
родився в галицькому селі Куль-
чиці близько 1570 року. Почат-
кову освіту здобував у Самборі, 
потім навчався в Острозькій шко-
лі, що на Волині. Оточення юнака 
сформувало його переконання та 
політичні погляди. Насамперед як 
ревного поборника православ’я, 
який усе життя послідовно від-
стоював права та інтереси Київ-

  На честь Конашевича-Сагай-
дачного названо вулиці в бага-
тьох містах України, зокрема в 
Києві, Харкові, Дніпропетровську, 
Львові, Івано-Франківську, Чер-
нівцях, Вінниці та в інших.

Ім’я Сагайдачного носять На-
ціональна академія сухопутних 
військ, Київська державна ака-
демія водного транспорту та За-
порізький інститут МАУП. 4 липня 
1993 року до складу ВМС України 
увійшов фрегат «Гетьман Сагай-
дачний», який став флагманом 
наших Військово-Морських Сил.

До речі, до недавнього часу в 
Севастополі стояв пам’ятник Са-
гайдачному. Та росіяни його де-

ГРОЗАГРОЗА  
БУСУРМАНІВ БУСУРМАНІВ 
І МОСКОВИТІВІ МОСКОВИТІВ
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ступах. Але справжня слава при-
йшла до нього саме на Січі, й в 
історію він увійшов насамперед 
як отаман і гетьман Війська За-
порозького, здійснивши чимало 
успішних походів на ворога.

 Поміж них був похід на Варну 
1606 року, коли козаки здобули 
фортецю, що вважалася непри-
ступною. Її штурм завершився 
знищенням усіх берегових укріп-
лень та турецьких кораблів, які 
стояли на рейді. При цьому були 
визволені з неволі кілька тисяч 
полонених, а також захоплено 
значні трофеї та 10 турецьких га-
лер з вантажем і командами. 

У серпні 1614 року запорож-
ці на сорока чайках подалися до 
берегів Туреччини, захопивши 
Трапезунд і узявши в облогу Си-
ноп, а наступного, 1615-го, 80 ко-
зацьких човнів підійшли до Кон-
стантинополя, спаливши вщент 
гавані Мізевні та Архіокі разом 
із флотом, що перебував там. Ту-
рецький султан послав навздогін 
за козаками цілу флотилію. Проте 
в морських битвах біля острова 
Зміїний і поблизу Очакова козаки 
розгромили турецьку флотилію 
та полонили турецького адмірала 
Алі-пашу.

Влітку 1616 року Сагайдачно-
го було проголошено гетьманом 
Війська Запорозького. Після цьо-
го він замислив похід на турецьку 
фортецю Кафу, яка була великим 
і багатим містом, а також – голов-
ним невільницьким ринком Кри-
му.

Турки, які ще не оговтались 
від нещодавньої атаки козаків на 
міста Румелійського узбережжя, 
не очікували такого швидкого на-
паду на цю фортецю.  Адже вона 
мала міцні оборонні укріплення 
– 13-метрові зовнішні стіни за-
вдовжки понад 5 кілометрів, а ї ї 
гарнізон налічував кілька сотень 
вояків. 22 липня 1616 року Кона-
шевич разом із кількома тисяча-
ми козаків висадилися на берег і 
підійшли до воріт Кафи. Відволік-
ши вартових, перебралися через 
мури фортеці і відчинили ворота 
міста. Раптовим нападом вони 

захопили міську цитадель і захо-
дилися звільняти християнських 
невільників. Аби забрати якнай-
більше бранців на свої чайки, 
козаки викинули чималу частину 
захопленого добра, чим підтвер-
дили свою обітницю визволяти із 
неволі християн, яку давали пе-
ред походами.

Головні сили запорожців про-
тягом 20 років були спрямовані 
на боротьбу з Османською ім-
перією і Кримським ханством. 
Польський король Сигізмунд не 
перешкоджав діям козаків. На те 
були свої причини і в поляків, і в 
козаків. Запорожці офіційно не 
відмовлялися від підданства 
Речі Посполитої, оскільки 
для війни з турками по-
трібні були продоволь-
ство, зброя і боєприпа-
си, які надходили з міст, 
контрольованих поль-
ською шляхтою. Окрім 
цього, в разі тотальної ві-
йни з османами, яка зрештою 
і почалася невдовзі, зупинити 
їх можна було лише спільними 
українсько-польськими силами.

 Польський король, зважаю-
чи на те, що війна з Московією 
тривала, тож йому потрібні були 
союзники, змушений був погоди-
тись на таке співіснування. При 
цьому навіть пішов на поступ-

ки, дозволивши збільшити кіль-
кість реєстрових козаків, а також 
визнавши в межах Речі Поспо-
литої юридично скасовану пра-
вославну церкву з ї ї ієрархією та 
земельними володіннями.

А ось стосунки з російським 
царем Михайлом Федоровичем 
в Конашевича-Сагайдачного не 
складалися. Адже Москва, вва-
жаючи поляків своїм головним 
ворогом, заприятелювала з тур-
ками і кримськими татарами, 

У 1616 році гетьман Сагайдачний з 2000 козаків здобув блискучу морську 
перемогу у Дніпровському лимані, розгромивши 14000 турецьку армію 
на 116 судах, яка була у складі ескадри Алі-паші
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намагаючись залучити їх до війни 
проти Варшави. А це ставило під 
удари полчищ султана насампе-
ред українські землі. Зважаючи 
на такий складний контекст між-
народних відносин, що склалися 
на той час між Польщею, Росією і 
українським козацтвом, стає зро-
зумілим спільний похід українців 
і поляків на Москву 1618 року. 

Королевич Владислав явно 
переоцінив свої сили й, підсту-
пивши до мурів міста, не лише не 
зміг ним заволодіти, а й потрапив 
у надзвичайно скрутну ситуацію. 
На його щастя, поруч опинилися 
українські козаки, які й вряту-
вали польське військо, вивівши 
його з оточення. Цей епізод віді-
грав важливу роль у подальшому 
розвитку українсько-польських 
відносин: затятий католик Сигіз-
мунд III на знак подяки Сагайдач-
ному за порятунок сина офіційно 
затвердив його гетьманом укра-
їнського козацтва. Цим він визнав 
його реальну владу 
над переважною 
частиною Над-
дніпрянщини. 

Найбільшим тріумфом укра-
їнських козаків стала Хотинська 
битва. У червні 1621 року, відгук-
нувшись на прохання польського 
короля, козацьке військо чисель-
ністю понад 40 тисяч осіб виру-
шило в похід до польської фор-
теці Хотин, куди вже прямувала 
150-тисячна турецька армія. 

Саме під час Хотинської битви 
найбільше проявився військовий 

хист гетьмана 
Сагайдачного. 

Згідно із 
польським 
планом ко-
зацькі вій-

ська 

Сьогодні «Хотинська фортеця» 
є Державним історико-архітектурний 

заповідником. Одним із семи чудес України

Хотинська битва 
1621 року стала 

для Сагайдачного 
зенітом його слави як 

полководця, який зумів 
організувати надійну 
оборону козацького 

табору, що була 
спроможна витримати 

обстріли 
противника
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тримали оборону долини Дні-
стра. Перші незначні сутички 
розпочалися 30 серпня, однак 
лише 2 вересня почали підходи-
ти основні загони Османа ІІ. Не 
чекаючи на прибуття всіх військ, 
султан вирішив концентрованим 
ударом розгромити табір запо-
рожців. 

Проте масована атака турець-
кого війська була відбита козаць-
кою вогнепальною зброєю та ар-
тилерією. Це розлютило султана, 
тож він, поклявся, що нічого не 
їстиме, допоки не знищать коза-
ків, і відправив свої добірні вій-
ська. 

…Після трьох днів безперерв-
них штурмів турецьке коман-
дування змушене було взяти 
перепочинок. Після цього, зрозу-
мівши, що на оборонців Хотина 
не діють лобові атаки, турецьке 
командування вдалося до обло-
ги польсько-українських військ. 
Зважаючи на чисельну перевагу 
турецького війська у живій силі 
та артилерії, Сагайдачний вирі-
шує розпочати нічну війну, яка 
не лише завдавала значних втрат 
противнику, але й підривала його 
моральний дух. 

У ніч з 18 на 19 вересня вось-
митисячне козацьке військо вда-
рило по правому флангу осман-
ського табору. Козаки встигнули 
винищити декілька тисяч воро-
гів поки турецькі війська почали 

оговтуватись, а самі повернулися 
майже без жодних втрат.. 

У ніч з 21 на 22 вересня за-
порожці знову здійснили нічну 
вилазку та вбили щонайменше 
тисячу ворогів. При цьому їм вда-
лося знищити турецьких голов-
нокомандувачів Черкес-пашу і 
Тогаднджи-пашу, а великий візир 
Гусейн-паша заледве врятувався 
втечею. 

Наприкінці вересня команду-
вання польсько-козацьких і ту-
рецько-татарських військ розпо-
чали переговори про укладення 
миру. Вони закінчилися підпи-
санням угоди 9 жовтня 1621 року. 
Вранці 10 жовтня армія Османа ІІ 
залишила свої позиції. За мирною 
угодою сторони домовлялися 
про відновлення дипломатичних 
зв’язків. 

Кордон між Річчю Посполитою 
та Туреччиною встановлював-
ся по річці Дністер. Туреччині і 
Кримському ханству забороня-
лося вчиняти набіги на українські 
та польські землі, а запорожцям 
– здійснювати походи на Крим і 
Туреччину.

Хотинська битва 1621 року 
стала для Сагайдачного зенітом 
його слави як полководця, який 
зумів організувати надійну обо-
рону козацького табору, що була 
спроможна витримати інтенсив-
ні артилерійські обстріли проти-
вника. 

Під час оборони Сагайдачний 
використав тактику концентро-
ваного вогню козацької піхоти по 
ворогу, що наступав. Після того, 
як вогонь вносив розлад у ворожі 
лави, Сагайдачний організовував 
стрімкі контратаки. 

У боях біля Хотина прослав-
лений козацький ватажок дістав 
поранення. У важкому стані його 
на возі, наданому королевичем 
Владиславом, привезли до Києва. 
Тут він, не підводячись з ліжка, 
прожив ще кілька місяців. На-
віть перебуваючи в такому важ-
кому стані, гетьман не забував 
про православ’я: від його імені, 
від усього українського козацтва, 
міщанства і православного ду-
хівництва до Варшави на сейм 
вирушила делегація. Її вимогою 
було скасування унії і цілковите 
визнання Київської митрополії 
Вселенського патріархату. Король 
погодився піти на це, але сейм за-
блокував ухвалення відповідного 
рішення…

Помер Петро Конашевич-Са-
гайдачний 10 квітня 1622 року. 
Своє особисте майно він заповів 
на потреби Київської і Львівської 
православних братських шкіл, 
церков і монастирів України. По-
ховали героя в Богоявленському 
соборі Київського братського мо-
настиря.

Сергій ВАСИЛЬЧУК
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– Я знав, що в Олега буде «зо-
лото», бо в нього найсильніший ви-
ступ і потужна комбінація. За два 
попередні старти йому вдалося 
набрати найвищі бали. У фіналі 
потрібно було лише заспокоїтися, 
зважено підійти до снаряда і вико-
нати вправу. Він витримав. Навіть 
сильні гімнасти припускалися по-
милок, а ми зробили свою справу 
і радіємо перемозі, яку здобули 
для України, – зазначив Геннадій 
Сартинський. – Дійсно, у спортив-
ному залі відчувалася підтримка 
кожного українця, а ми робили все 
для нашої рідної неньки.

– Я народився в Донецьку, 
красивому українському місті, 
– говорить Олег Верняєв. – Там 
зростав і як спортсмен, і як па-
тріот. Мене часто запитують, чи 

ДОНЕЦЬК – ЦЕ УКРАЇНА!
Олімпійська нагорода праців-

ника Збройних Сил України Олега 
Верняєва стала першою за остан-
ні шістнадцять років для вітчиз-
няної спортивної гімнастики піс-
ля «бронзи» Олександра Береша 
в Сіднеї-2000. Саме тому чемпіон 
і срібний призер Олімпійських 
ігор-2016 Олег Верняєв визна-
ний кращим спортсменом серп-
ня в Україні, а його наставник 
Геннадій Сартинський – кращим 
тренером. Армійця вже ввосьме 
визнано кращим спортсменом 
місяця в Україні! 

Наставник чемпіона і головний 
тренер збірної команди України 
зі спортивної гімнастики Геннадій 
Сартинський подякував вболі-
вальникам за підтримку.

проміняю я свою Батьківщину на 
іншу країну, аби заробити більше 
грошенят. На це безглузде запи-
тання я відповів ще після своєї 
«бронзи» на Олімпіаді в Лондоні. 
Тоді один із російських чиновни-
ків запропонував мені 55 тисяч 
доларів, квартиру, інші коштовні 
«цяцьки» за перехід до його збір-
ної. Але виступи за нашу команду 
я не проміняю навіть на мільйон 
доларів! Україна, рідний Донецьк 
– от моя Батьківщина!

ВІВАТ, КАПІТАНЕ!
У Ріо-де-Жанейро човен Юрія 

Чебана, на якому зображено 
українських козаків, привертав 
велику увагу. Історію створення 
малюнка розповіла його нарече-
на Катерина:

ВБОЛІВАЙМО ЗА НАШИХ!ВБОЛІВАЙМО ЗА НАШИХ! ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

БРАЗИЛЬСЬКІ
ПЕРЕГОНИ
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– Одного разу Юрій прийшов 
і сказав, що хоче мати на борту 
свого каное якийсь особливий 
малюнок: «Якщо вже я представ-
ляю країну, то це має бути щось 
наше, українське…» Варіантів 
спочатку було безліч, адже сим-
волів в Україні багато: це й широ-
кі лани, і небо, і калина… А потім 
народилася ідея – українські ко-
заки, що скачуть полем, вогонь, 
булава…

– Перемога в Ріо була най-
яскравішою в моїй кар’єрі, – по-
ділився враженнями чемпіон. 
– Хоча це вже третя моя олім-
пійська нагорода: в Пекіні-2008 я 
здобув «бронзу», а в Лондоні-2012 
– «золото». У Бразилії фінальні 
перегони були найважчими, адже 
рідко трапляється така щільність 

результатів – весь заїзд влетів у 
0,9 секунди! Мене часто запиту-
ють, як я досягаю таких високих 
результатів. Мій допінг – це мій 
патріотизм! Свою перемогу я при-
святив рідним, близьким, моєму 
народу, з яким я завжди разом. 
Наші бійці в районі АТО воюють 
на одному фронті, я - на іншому, 
але ми разом захищаємо Україну, 
кращої за яку просто немає! Без 
тих патріотів, хто нині на Сході 
країни, ми б не змогли відстояти 

Батьківщину. І саме вони надиха-
ють нас на нові перемоги у спорті.

– 10 вересня, в День фізич-
ної культури і спорту України, 
я із друзями по збірній відвіда-
ли захисників нашої держави, 
які перебувають на лікуванні та 
реабілітації в Національному 
військово-медичному клінічному 
центрі «ГВКГ», – говорить Юрій. 
– Нам було приємно у день свого 
професійного свята поспілкува-
тися з нашими героями. Разом із 
олімпійським чемпіоном і сріб-
ним призером Олімпійських ігор-
2016 Олегом Верняєвим та сріб-
ною призеркою Олімпійських ігор 
з фехтування Оленою Вороніною 
ми подарували учасникам АТО 
сувеніри та фотографії з автогра-
фами. А ще хлопці попросили нас 
дати потримати в руках золоті 
олімпійські медалі. Чесно кажучи, 
в мене мурахи пробігли по шкірі 
після спілкування з пораненими, 
адже їм довелося стільки пере-
жити, захищаючи Україну. Я пе-
реконаний, що захисників нашої 
рідної країни потрібно постійно 
заохочувати та підбадьорювати. І 
до таких заходів залучати побіль-
ше громадськості.

– Я дуже рада, що ми відвіда-
ли військових та покращили їм на-
стрій. Я побажала хлопцям, щоб 
вони скоріше одужали і щоб у них 
все завжди було добре, – дода-
ла до слів свого сина заслужений 
тренер України Людмила Чебан.

Вересень запам’ятається Юрію 

З 5 по 21 серпня, у Ріо-де-Жанейро, Бразилія відбу-
лися ХХХІ літні Олімпійські ігри 2016 року. Нашу держа-
ву представляли 205 спортсменів, 54 з яких — спортс-
мени Збройних Сил України.

Українці на Олімпійських іграх здобули 11 медалей: 
2 золоті, 5 срібних та 4 бронзових. 6 медалей вибороли 
спортсмени Збройних Сил України, з яких 2 «золота» та 
4 «срібла». Золоті медалі завоювали старший лейтенант 
ЗС України Юрій Чебан (веслування на байдарках і ка-
ное, спринт на 200 м) і працівник ЗС України Олег Вер-
няєв (спортивна гімнастика, паралельні бруси). Срібні в 
рядового Сергія Куліша (стрільба кульова, на дистанції 
10 м з пневматичної гвинтівки), молодшого сержанта ЗС 
України Жана Беленюка (греко-римська боротьба, у ка-
тегорії до 85 кг), працівника ЗС України Олега Верняєва 
(спортивна гімнастика, багатоборство), збірної шабліс-
ток, до складу якої входили працівники ЗС України Оле-
на Кравацька, Аліна Комащук та Олена Вороніна. Ще 
14 спортсменів оборонного відомства зупинилися за 
крок від п’єдесталу, посівши з 4-го по 6-те місця.

ДОВІДКА:

З 5 по 2211 1 ссерпня, у
лися ХХХІ лллітні Олімпій
ву предстттавляли 205 
мени Збррроойних Сил Ук

Україїннці на Олімпій
2 золотіі,, 5 срібних та 4
спортсмммени Збройних
4 «срібллла». Золоті меда
ЗС Украааїни Юрій Чеба
ное, сппрринт на 200 м) 
няєв (ссппортивна гімна
рядовооого Сергія Куліш
10 м з ппневматичної гв

ДОВІДКА:

ПЕРЕГОНИ
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ще й тим, що, окрім олімпійських 
нагород та грошових призів, він 
отримав із рук першого заступ-
ника Міністра оборони України 
Івана Руснака капітанські погони. 
Це сталося під час урочистої це-
ремонії вшанування спортсменів 
Збройних Сил України – перемож-
ців та призерів ХХХІ Олімпійських 
ігор у Ріо-де-Жанейро.

– Із кожним підняттям прапора 
України світова спільнота дізна-
ється про нашу державу. Завдя-
ки вашим досягненням у спорті 
синьо-жовтий стяг майорить над 
найкращими спортивними арена-
ми світу. Своїми перемогами ви 
надихаєте воїнів, які виконують 
бойові завдання в АТО, на перемо-
гу! Дякую вам та всьому тренер-
ському складу за внесок в підняття 
престижу та іміджу як армійсько-
го спорту, так і нашої держави на 
міжнародній арені, – наголосив 
перший заступник Міністра обо-
рони України.

ЖАН БЕЛЕНЮК: 
«Я – УКРАЇНЕЦЬ, 
І ЦИМ ПИШАЮСЯ…»

– Під час боротьби я не звер-
таю уваги на суддів. Моя справа – 
виходити і боротися, – говорить 
Жан. – Так було й у Ріо. На бор-
цівському килимі я просто змітав 
своїх суперників. Я – універсаль-
ний борець. Можу прилаштува-
тися під будь-який стиль бороть-
би. Є борці, які нав’язують свій 

стиль, якщо пруть напролом, то 
до останнього. Я ж умію грати на 
слабких місцях спортсмена, зро-
бити так, щоб йому було незруч-
но. І цим зберігаю свої сили. Але 
у фіналі мені протистояв гідний 
суперник, плюс щодо суддівства 
були нюанси. Потрібно вигравати 
в будь-яких ситуаціях, але того 
разу, на жаль, не вийшло. Про-
те це вже історія. Ми рухаємося 
вперед і віримо в нашу перемогу 
в майбутньому. Я знаю, що багато 
було звернень до організаторів 
щодо того, коли суддя, грузин Ка-
зарашвілі, віддав перемогу моє-
му суперникові, своєму співвіт-
чизнику. Грузин судить грузина. 
Але моя справа – виходити і бо-
ротися. А хто в нас судить – цим 
повинні займатися люди, які за це 
відповідають. 

– Не повірите, але боротися 
довелося не тільки на борців-
ському килимі, – додає Беленюк. 
– А ще добряче пошарпали не-
рви пропагандисти з Росії. Якось 
раніше в мене був прецедент з 
журналісткою, яка провокува-
ла мене запитаннями, мовляв, 
в Україні такі погані умови для 
тренувань, тому, можливо, вам 
краще змінити громадянство... 
Ці питання потім «розвинули» 
інші російські ЗМІ. Почали поши-
рювати свої версії, що я зібрався 
переходити у збірну Росії. Серед 
заголовків у пресі, наприклад, 
був такий: «Голова російської 
федерації боротьби Михайло 

Маміашвілі: Жан Беленюк благав 
мене забрати його в Росію». Все 
це маячня. Якщо враховувати, 
що з Маміашвілі ми, тільки здо-
ровкалися, то дуже дивно, якщо 
він таке казав. Я на ці провокації 
«руського миру» не звертаю ува-
ги. Звичайно, мені неодноразово 
надходили вигідні пропозиції 
– і від Росії, і від Азербайджа-
ну. Також після кожного турніру 
хтось із тренерів інших команд 
(особливо з країн, де слабо роз-
винена боротьба) запитує, чи не 
хотів би я підсилити їхню збірну? 
Чесно – такі пропозиції навіть 
не розглядаю, не бачу в цьому 
сенсу. Я – українець, народився 
і виріс тут, і завжди захищати-
му прапор рідної країни. Є тися-
чі, мільйони вболівальників, які 
мене підтримують, розуміють. 
Заради них я виступаю і намага-
юся радувати їх своїми високими 
результатами.

«МИ ВСІ – ВЕЛИКА 
ОЛІМПІЙСЬКА РОДИНА…»

Фехтування входить у трійку 
найбільш інтелектуальних видів 
спорту (з шахами, а також спор-
тивними єдиноборствами), що 
вимагають, крім необхідних фі-
зичних даних і вольових якостей, 
стратегічних навичок. Наші жінки-
мушкетерки зі збірної у трійці 
найкращих команд світу, і вкотре 
це підтвердили Олімпійські ігри-
2016 в Ріо-де-Жанейро. Там пра-
цівники Збройних Сил України 
Аліна Комащук, Олена Кравацька 
та Олена Вороніна, а також їхня 
партнерка Ольга Харлан виборо-
ли «срібло». 

Команда українок-шаблісток 
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відносно молода, а для трьох 
представниць від війська це вза-
галі перша Олімпіада. Надалі, на 
токійській Олімпіаді-2020, можна 
буде сподіватися і на вищий ре-
зультат, адже тепер, після запек-
лих боїв у Ріо, дівчата, яким сьо-
годні лише по 23-24 роки, будуть 
готові до всього. «Срібло» на пер-
шій Олімпіаді – це дійсно відмін-
ний результат. Тренери збірної 
вважають, що у Бразилії українки 
започаткували нове покоління у 
фехтуванні.

– Ми багато працювали і щиро 
вірили в те, що в нас буде медаль. 
Раді, що є «срібло», хоча, звісно 
ж, хотілося «золото». Головне, що 
наш прапор піднімався у Ріо, лу-
нав гімн. Ми всі – велика олімпій-
ська родина, підтримували один 
одного на трибунах і вболівали за 
нашу українську команду, – поді-
лилися враженнями від пережи-
того і побаченого дівчата.

СЕРГІЙ КУЛІШ: 
«МОЯ МЕДАЛЬ 
БУЛА ПЕРШОЮ»

– Я задоволений виступом у 
Ріо-де-Жанейро, де здобув свою 
першу олімпійську медаль. Спо-
діваюся, не останню. Це був ве-
личезний досвід для мене, – по-
ділився своїми враженнями від 
бразильських змагань Сергій 
Куліш.

Армієць приніс Україні першу 
медаль на Олімпійських іграх 2016 
року у Ріо-де-Жанейро. У стрільбі 
з пневматичної гвинтівки з 10-ти 
метрів українець показав другий 
результат, вибивши 204.6 очок. 
Сергій був за крок до припинення 

боротьби безпосередньо перед 
розіграшем нагород. Куліш та Аб-
хінав Біндра набрали однакову 
кількість очок, але у перестрілці 
українець переграв свого супер-
ника з Індії – 10.5 проти 10.0. На-
далі за вихід у фінальний етап 
Кулішу вдалося залишити позаду 
росіянина Владіміра Маслєнніко-
ва. А от з останніми пострілами в 
Сергія не склалося, і він упустив 
«золото». Проте ця нагорода пред-
ставника війська стала першою 
українською медаллю на Іграх-
2016 та сьомою в історії незалеж-
ної України в кульовій стрільбі.

ПАРАЛІМПІАДА: 
СЕНСАЦІЇ ВІД СИЛЬНИХ 
ДУХОМ

В ході Паралімпійських ігор у 
столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро 
були розіграні медалі в 22 видах 
спорту (загалом – 528 комплектів 
нагород). За перемогу боролися 
4 тис. 350 спортсменів із 170 країн 
світу. 

Збірну України в Ріо пред-
ставили 172 спортсмени, які ви-
ступили в 15 видах спорту. Свій 
виступ на Паралімпіаді українці 
завершили з найкращим резуль-
татом за всю історію. Сенсаційно 
високим результатом української 
збірної-2016 стало здобуття 117 
медалей: 41 золотої, 37 срібних і 
39 бронзових, що на 33 нагороди 
(також на 9 золотих) більше, ніж 
на попередніх Паралімпійських 
іграх у Лондоні. Ми стали третіми 
після команд Китаю і Великобри-
танії, за нами розташувалася по-
тужна команда із США.

Українські спортсмени феє-

рично виступали у плаванні, зма-
ганнях з легкої атлетики. Фут-
больна збірна теж порадувала 
численних вболівальників «золо-
том». Одним із лідерів серед чо-
ловіків став харків’янин – Максим 
Крипак, який виборов 5 золотих та 
3 срібних медалей. Максим пере-
вершив рекорд Віктора Смирнова, 
який 2004 року  був найкращим у 
команді – 5 золотих, 1 срібна та 
1 бронзова медалей. Найкращою 
серед жінок-паралімпійок стала 
представниця Херсонщини Єли-
завета Мерешко– 4 золоті та 1 
бронзова нагороди. 

Український шабліст-візочник 
львів’янин Андрій Демчук при-
святив «золото» Паралімпіади 
загиблим на АТО друзям. Відео із 
зворушливою присвятою опублі-
ковано на сторінці Ukraine Yes We 
Can у Facebook.

– У мене двоє друзів загинули 
на АТО. І цю медаль я присвячую 
їм, тому що це дійсно ті люди, які 
пожертвували собою заради того, 
щоб наша країна була вільною і 
незалежною, – зазначив Демчук.

Іван РИБ’ЯНЕЦЬ

Андрій Демчук
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На сьогодні на радіохвилях не більше 5% 
ефіру транслюється українською мовою. 
«Слухаючи радіо, важко зрозуміти, в якій ми 
країні живемо. І це питання національної 
безпеки, тому що те, що в ефірі, те в багатьох 
людей і в голові. Я хочу, щоб тут була Україна, 
а не «руській мір». І тому я хочу, щоб була 
українська пісня! – наголошує лідер гурту 
«Mad Heads» Вадим Красноокий. – Пісня – це 
зброя, і вона має загриміти на повну силу!»

УКРАЇНУУКРАЇНУ
РОСІЙСЬКА «ПОПСА» – АГЕНТ 
«РУСЬКОГО МІРУ»

Російська «попса» просуває «руській 
мір» не менше, ніж це робить в Україні 
Московський патріархат. Таку думку має 
професор Тернопільського національно-
го технічного університету ім. Івана Пу-
люя Олег Герман. Нещодавно на власній 
сторінці у Facebook чоловік поділився 
враженнями від поїздки містом: «Їхав 
маршруткою до лікарні. Людей було чи-
маленько. З репродуктора гримів ро-
сійський «блатняк». Працювало на всю 
котушку радіо «Шансон». Моє прохання 
припинити цю агресивну музику ви-
кликало у водія лише єхидну посмішку. 
Тоді з відчаю та обурення на весь салон 
загукав: «Маладєц, братан! Правільно 
дєлаєш! Долбі етіх вшівих бандеровцев 

Виконавиця народних 
пісень Оксана Муха: 

«Українська пісня 
потребує державної 

підтримки»

ПІСНЕЮ!ПІСНЕЮ!

ЗАХИСТИМО ЗАХИСТИМО 
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нашим аружієм! Ми їх там «Града-
ми» хлєщем, а ти тут – пєснєй!» А 
потім звернувся до людей: «Вам 
що, позакладало? Не чуєте, як з 
вас знущаються? Наче телят везе 
на забій цей запроданець, а вам 
хоч би хни?! Насолоджуєтеся?!» 
Яка, гадаєте, була реакція? Трети-
на покірно опустила голови. Тре-
тина поспішно відвернулася до ві-
кон. А решта дивилися озлоблено 
на …мене, як на лютого ворога та 
почали обурливо гуготіти. Водій 
і не думав перемикати станцію. І 
жодного голосу не почув на під-
тримку, жодного з вимогою пе-
ремкнути радіохвилю. Жодного!!! 
І це в моєму рідному Тернополі, 
місті, вважайте, майже суцільно 
українському й патріотичному. А 
що вже говорити про інші міста й 
села нашої неозорої Неньки?»

ПІСНІ, НАРОДЖЕНІ ПІД 
ЧАС АТО – ВІДПОВІДЬ 
РОСІЙСЬКОМУ 
«ЗОМБУВАННЮ»

Дніпро протиставив «Русскому 
шансону» власний музичний про-
дукт. Саме в цьому місті проведе-
но перший в Україні фестиваль 
пісень, народжених під час АТО. А 
ідея його проведення належить 
самим бійцям. 

– «Пісні, народжені під час 
АТО», – геніальний проект. Дуже 
радує, що саме на Дніпропе-
тровщині ця ідея народилася і 
об’єднала талановитих людей, які 
бачили війну. Кожна композиція 
– це історія, крик душі кожного 
з нас. Через кілька десятиліть ці 
пісні співатимуть наші діти, – по-
ділилася своїми враженнями від 
побаченого і почутого співачка та 
композитор Світлана Тарабарова.

Заявки на участь у фестивалі 
надіслали 58 учасників, із яких ор-
ганізатори обрали 20 найкращих. 
На гала-концерт до обласного 
центру приїхали виконавці майже 
з усіх куточків країни, представ-
ники багатьох бойових підроз-
ділів. На сцені у літньому театрі 
парку ім. Т.Г. Шевченка їх зустрі-
чали оплесками понад півтори 

тисячі глядачів. Учасники співали 
про пережите  на війні, справжню 
бойову дружбу, любов до Батьків-
щини. Більшість композицій зал 
слухав стоячи і підтримував вико-
навців бурхливими оплесками.

З піснею «Україна – це ми» ви-
ступив гурт «SilverTown». Її автор 
– гітарист колективу, воїн 93-ї 
окремої механізованої бригади 
Андрій Касенюк.

– Я грав на гітарі. Тож і отри-
мав від командира «наказ» на-
писати пісню. Таку, щоб ми могли 
казати: «Давай нашу!» Так наро-
дилася композиція «Україна – це 
ми». Вона про моїх побратимів, 
про волю, про Україну, – розповів 
Андрій. 

Ще один виконавець – демобі-
лізований військовослужбовець 
Микола Воронін додав, що пісня 
дуже підтримувала його на війні: 

– На АТО весь час думаєш про 
своє майбутнє, про дітей. Про це 
моя пісня. Вона називається «На-
стя». Так зватимуть мою майбут-
ню доньку. Маю надію, вона ко-
лись таки народиться, – розповів 
Микола.

На фестивалі виступив і Воло-
димир Бурко – батько загиблого 
військовослужбовця. В пам’ять 
про свого сина Євгена, який від-
дав життя за Україну, він написав 
кілька пісень. Одну з них заспівав 
на гала-концерті. Ця зворушлива 
композиція викликала сльози на 
очах багатьох слухачів у залі. 

«Авторські композиції лауреа-
тів фестивалю «Пісні, народжені 
в АТО» — вже на диску. Перший та 
єдиний альбом пісень, створених 
у донбаських окопах, презенту-
вали 22 вересня в Києві. На його 
презентації знову зібрали на од-
ній сцені всіх лауреатів фестива-
лю. Підтримати їх прийшли відомі 
українські зірки: Віктор Павлік, 
Олексій Горбунов, групи «Скря-
бін» та «Друга ріка», Андрій Дже-
джула — це ще не повний список 
тих, хто вийшов на сцену разом із 
бійцями. Великий концерт орга-
нізували в одному з центральних 
концертних залів України – Жов-
тневому палаці. 

До диску увійшли майже три де-
сятки авторських композицій, які 
звучали на фестивалі «Пісні, наро-
джені в АТО». Є там й пісні відомої 
української виконавиці Світлани 
Тарабарової, волонтера Христини 
Панасюк та групи «Tarantinos».

ПРОЕКТ #ПІСНІВІЙНИ: 
ПРО ЩО СПІВАЮТЬ ГЕРОЇ

Учасники АТО та переможець 
телепроекту «Голос країни» Павло 
Табаков записали пісню «Дорога 
на Схід»:
Збирайся, друже мій, в дорогу – 
 ідемо, їдемо на Схід.
Бо час настав, і наша доля – 
 захищати свій рід.
Ходімо, брате, до порогу, ходімо 
 вклонимось батькам.
Коли ідуть бої на Сході, з 
 народом маєм бути там.

Цими рядками розпочинаєть-
ся композиція авторства черні-
вецького поета Василя Фесюка та 
співака і композитора, перемож-
ця телепроекту «Голос країни» 
Павла Табакова «Дорога на Схід». 
У процесі створення композиції 
виконавець вирішив, що краще 
за нього її виконають самі воїни. 
Тож не просто подарував їм піс-
ню, а організував і спродюсував її 
запис на професійній студії Jenny 
Records у Львові.

Сьогодні «Дорога на Схід» зву-
чить в ефірах у виконанні п’яти 
українських воїнів, які пройшли 
АТО. Усі бійці – зі Львівщини. На 
війну хтось із них пішов мобілізо-
ваним, хтось – добровільно. Утім 
кожен із них був причетний до 
музики. Так, 38-річний артилерист, 
заступник командира мінометної 
батареї Тарас Гривул – професій-
ний бандурист, член Національної 
спілки кобзарів України. 22-річний 
десантник, боєць 80-ї десантно-
штурмової бригади Андрій Шев-
чук, який після того, як воював у 
АТО, залишився в українській ар-
мії на контракті, закінчив музич-
не училище по класу кларнета. 
33-річний Богдан Ковальчин, який 
у мирному житті керує радіостан-
цією, після повернення з війни 
почав писати й записувати пісні. 
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34-річний Максим Перев’язко, 
який  був у АТО в доброволь-
чому батальйоні Національної 
гвардії України ім. Героя Укра-
їни генерала Сергія Кульчиць-
кого, рік виступав у зоні АТО з 
концертами, зміцнюючи бойо-
вий дух своїх побратимів. 50-
річний сапер Петро Комендат, 
що воював у складі 14-ї танко-
вої бригади, ще зі шкільних ро-
ків співав у хорах.

– За останні два роки я 
спілкувався з багатьма україн-
ськими бійцями, і більшість із 
них жалілися, що бракує драй-
вових українських пісень, які 
б там, у зоні АТО, зміцнювали 
бойовий дух і додавали патрі-
отизму, – розповідає співак, 
композитор, автор музики до 
пісні «Дорога на Схід» Павло 
Табаков. – Маю надію, що пісня 
«Дорога на Схід» у виконанні 
хлопців, які пройшли війну, во-
ювали у найгарячіших точках 
АТО, які зазирали в очі смерті та 
втрачали побратимів, буде по-
чута на фронті.

Саме із запису пісні «Дорога 
на Схід» стартував масштабний 

П’ятеро бійців – Андрій Шевчук, Богдан Ковальчин, Максим 
Перев’язко, Тарас Гривул, Петро Комендат – разом зі співаком 

Павлом Табаковим записали першу пісню «Дорога на Схід». 
Для кожного ця дорога була довгою і важкою.

со ціально-мистецький проект 
#Піс ні Війни, метою якого є ви-
пуск CD з піснями, створеними 
або заспіваними українськи-
ми вояками, які пройшли АТО 
або досі захищають Україну на 
Донбасі.

– Це наш культурний, музич-
ний фронт, – зазначає ініціатор 
і координатор проекту #Пісні-
Війни Галина Гузьо. – Сьогодні 
ми на етапі пошуку україно-
мовних пісень, народжених під 
час АТО. Саме такі пісні є справ-
жнім і найбільш чесним доку-
ментом цієї війни. Пісні січових 
стрільців, пісні бійців УПА... Що 
краще за них переказує нам те, 
що переживали українці в ті 
роки? Пісні, створені тими, хто 
пройшов пекло війни на Дон-
басі, уже зараз треба ретельно 
збирати, записувати на профе-
сійній студії і максимально до-
носити як до тих, хто на фронті, 
так і до тих, хто на мирній тери-
торії, – щоб зберегти нашу но-
вітню історію.

Ігор ЛЕЖНЕНКО

P.S. Глава держави  12 вересня під-
писав закон про вилучення російських 
теле- і радіопередач із квоти європей-
ських. Законодавчий акт «Про внесен-
ня змін до Закону України “Про теле-
бачення і радіомовлення” (№ 2766) був 
ухвалений парламентом 17 травня і 
підписаний Головою Верховної Ради 20 
травня 2016 року.

Відповідно до прописаних по-
ложень російський аудіовізуальний 
продукт вилучається з квоти європей-
ського продукту на телебаченні й ра-
діо (крім супутникового мовлення). 

Відтепер у проміжках часу між 
07.00 та 23.00 повинні дотримувати-
ся таких пропорцій між українськими 
та іноземними передачами: продукти 
європейського виробництва, а також 
США та Канади повинні становити не 
менше 70 відсотків загального тиж-
невого обсягу мовлення, зокрема не 
менше 50 відсотків загального тиж-
невого обсягу мовлення – передачі 
українського виробництва; у радіо-
програмах музичні твори українських 
авторів і виконавців повинні станови-
ти не менше 50 відсотків загального 
щотижневого обсягу мовлення.






