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26-та окрема артилерій-
ська бригада під керівни-
цтвом бойового офіцера 
– полковника Андрія Малі-
новського однією із перших 
військових частин була за-
лучена до проведення ан-
титерористичної операції. 
Сьогодні певна кількість 
особового складу виконує 
завдання в пункті постійної 

дислокації, проте більшість 
артилеристів і досі залиша-
ються в зоні АТО для того, 
щоб у випадку загрози дати 
належну відсіч ворогу.

Перше бойове завдання 
бердичівські артилеристи ви-
конали навесні 2014 року – 
вони забезпечили прикриття 
підрозділів, які утримували 
перешийки між материковою 

Україною та тимчасово 
окупованим Кримом. З по-
чатком антитерористичної 
операції на сході України 
передислокувалися на До-
неччину. Бойове хрещення 
отримали біля Слов’янська, 
коли звільняли місто від те-
рористів Гіркіна-Стрєлкова. 
Разом з іншими українськи-
ми підрозділами визволяли 

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНААДРЕСИ МУЖНОСТІ

Вже понад два роки ці військовослужбовці мужньо захищають 
незалежність нашої держави на Донбасі. Артилеристи неодноразо-
во зупиняли ворога, знищували його техніку та змушували тікати 
якнайдалі. Бойові дуелі у Слов’янську, Сіверську, Дебальцевому та 
інших населених пунктах зробили з простих хлопців справжніх вої-
нів, якими може пишатися Україна. Своїми вчинками вони довели − 
там, де «промовляють» їхні гармати, перебіг бойових дій докорінно 
змінюється…
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Краматорськ, Сіверськ, Ли-
сичанськ, Бахмут, Попасну, 
а також прикривали важли-
ві напрямки оборони наших 
військ біля Дебальцевого, 
на підступах до Донецька та 
у Приазов’ї. На рахунку бер-
дичівських «богів війни» чи-
мало знищених російських 
окупантів і ворожої техніки.

…На жаль, невблаганна 
війна залишила важкий 
слід і на їхній бригаді: під 
час проведення антитеро-
ристичної операції військо-
ва частина зазнала втрат. У 
боях за Україну полягли 27 
її воїнів-героїв. Імена поле-
глих побратимів навіки вне-
сені у списки артилерійської 
бригади. Відтепер вони зав-
жди стоятимуть за спинами 

живих товаришів незримими 
янголами-охоронцями. 

Попри те, що підрозділи 
з’єд нання наполовину були 
укомплектовані військово-
служ бовцями, призваними 
під час мобілізації, вони пра-
цюють, як цілісний злагодже-
ний механізм. Нині йде ак-
тивний набір контрактників. 
Перевага надається людям із 
бойовим досвідом, які змо-
жуть керувати дуже серйоз-
ними артилерійськими засо-
бами. Сьогодні на озброєнні 
бригади перебувають гаубич-
на і гарматна самохідна арти-
лерія 2С19 «Мста» та 2С5 «Гіа-
цинт», протитанкові «Рапіри» і 
сучасні розвідувальні артиле-
рійські комплекси. Крім цьо-
го, 2014 року на базі одного 

з артдивізіонів створена 
окрема військова частина 
– 43-та артилерійська бри-
гада, яка має потужні само-
хідні артилерійські установ-
ки 2С7 «Піон».

Утім 26-та славиться не 
тільки своїми гарматами, а 
й бойовими офіцерами та 
бійцями, більшість з яких 
ще два роки тому були аб-
солютно цивільними людь-
ми і уявлення про військову 
роботу мали хіба що зі спо-
гадів про строкову службу. 
Нині всі вони – професіона-
ли, що першими встали на 
захист рідної землі й сповна 
довели російським загарб-
никам, на що здатне україн-
ське військо.

ЗА МИР
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Коли розпочалася антитерорис-
тична операція на Сході України, 
Андрій Тарасюк у складі окремого 
вертолітного загону виконував ми-
ротворчу місію в Ліберії. Був куле-
метником, обороняв базовий табір 
українських військовослужбовців 
на африканському континенті. Тоді 
звістку про початок АТО українці 
сприйняли по-різному. Більшість – 
із хвилюванням і переживанням 
за ситуацію в Україні. Проте  були 
й з іншими поглядами.

– У Ліберії дивилися переваж-
но супутникові канали. Частіше 
російські, адже з українських  
транслювалися лише одиниці. У 
загоні служили хлопці з різних 

областей України. Вихідці зі 
Сходу та Півдня сильно 

піддалися впливу 
російської пропа-
ганди і спочатку 
реально вірили 
кремлівській ля-
калці про «банде-
рівців», які на тан-
ках їдуть нищити 
російськомовних 

мешканців Донбасу, – пригадує 
Андрій. – Командування загону 
провело загальні збори. Мені до-
велося виступити від імені військо-
вослужбовців служби за контрак-
том та заспокоїти колег. Достовірну 
інформацію почали дізнаватися із 
вітчизняних ЗМІ. Згодом порозумі-
лися і навіть усі разом з Ліберії ма-
теріально допомагали рідним пер-
ших полеглих у цій неоголошеній 
війні героїв. 

З Африки до рідного Бердичева 
Андрій Тарасюк повернувся в серп-
ні 2014 року. Радів поверненню і 
не уявляв, як швидко закінчиться 
його спокійна служба… До брига-
ди якраз прибували мобілізовані 
військовослужбовці 2-ї та 3-ї черг 
мобілізації. Люди різні: хтось рані-
ше служив у війську, а хтось – ні. 
Одні тримали в руках міномет ще 
за радянських часів, другі – піхо-
тинці, танкісти… Якось командир 
бригади полковник Андрій Малі-
новський викликав старшого пра-
порщика Тарасюка до себе і поста-
вив старшині конкретне завдання 
– підготувати новоприбулих до 

Старший прапорщик Андрій Тарасюк серед військово-
службовців 26-ї окремої артилерійської бригади – лю-

дина відома. На військовій службі в українській армії 
більше 22 років. Був строковиком, а потім закінчив 
школу прапорщиків. За плечима – досвід миротворчої 
місії у Республіці Ліберія. Нині – він головний стар-

шина бригади. Коли 2014 року російсько-терористичні 
війська нахабно перетнули кордон України, він готував 

артилеристів до бойових дій проти окупантів, а згодом 
сам понад 12 місяців виконував завдання в районі 

проведення бойових дій на Донбасі.

БАТЬКО 
СОЛДАТАМ
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армійського середовища, допо-
могти відновити армійські знання 
та опанувати нову спеціальність. 
«Ця робота лягає і на твої плечі, 
Андрію! Треба зробити з них ар-
тилеристів», – сказав комбриг. Та-
расюк від відповідальних завдань 
ніколи не ухилявся. Приклав руку 
до скроні, відповів: «Слухаюсь!» та 
приступив до роботи. Офіцер каже, 
що саме той період для нього осо-
бливо пам’ятний. 

– Тоді по-справжньому поча-
лося відродження ракетних військ 
та артилерії. Щоб навчати артиле-
ристів, у бригаду повернувся пол-
ковник Іван Лісовий, який близько 
десяти років перебував на пенсії. 
Він – колишній начальник артиле-
рії Північного оперативного коман-
дування. З початком війни пішов 
захищати рідну землю. Добро-
вольцем. Спеціаліст і командир від 
Бога. Нині вже генерал-майор. Під-
ставив плече допомоги і колишній 
наш комбриг полковник Анатолій 
Клочко, – розповідає Андрій Тара-
сюк. – Скажу відверто,  мобільна 
група, яку очолив генерал Лісовий, 
по суті і створила нові артилерій-
ські війська України. На полігонах 
не вщухали залпи реактивних сис-
тем, бойові обслуги день за днем 
нарощували «м’язи», вчорашні 
вчителі, фермери і підприємці ста-
вали справжніми вояками. Брига-
ду «зібрали» в похід.  Із серпня по 
грудень 2014-го ми сформували 
кілька нових артдивізіонів. У най-
відповідальніші моменти актив-
ної фази бойових дій бердичівські 
артилеристи не підвели, громили 
противника на всіх напрямках…

У зону проведення антитеро-
ристичної операції старший пра-
порщик Андрій Тарасюк вперше 
прибув у грудні 2014 року. Згодом 
таких відряджень було ще декіль-
ка. Загалом на Сході України він ви-
конував завдання впродовж усього 
2015 року. Перші дні були найваж-
чими. Побував у всіх пунктах дис-
локації бердичівських гармашів, 
підтримував хлопців і як головний 
сержант вирішував їхні проблемні 
питання. Таких, як він, можна сміли-
во назвати батьком для підлеглих, 

адже там, на передовій, відповідав 
за навченість і вишкіл та опікував-
ся побутом особового складу. Були 
моменти, коли допомагав здій-
снювати вогневу підтримку іншим 
підрозділам та коригувати вогонь. 
А бойової роботи вистачало. Осо-
бливо на Донецькому напрямку. 
Коли ворожа орда сунула на бійців 
ротних і батальйонних тактичних 
груп, вони постійно просили під-
тримки. Наші артилеристи за ліче-
ні хвилини  висувалися в потрібне 
місце та нищили російських зайд 
та колабораціоністів. 

Одним із найнебезпечніших 
епізодів війни для артилеристів з 
Бердичева стали події в Дебаль-
цевому в лютому 2015 року, коли 
російсько-терористичні війська 
намагалися взяти в кільце угрупо-
вання Збройних Сил України.

– Ми прикривали відхід з так 
званого Дебальцівського мішка 
воїнів 128-ї гірсько-піхотної брига-
ди із Закарпаття. Тоді в нашій вій-
ськовій частині була сформована 
маневрена мобільна артилерій-
ська група – зведений підрозділ 
ствольної та реактивної артилерії. 
Це була ідея нашого командира. 
Унікальність групи полягала в тому, 
що хлопці застосовували різні ком-
бінації при стрільбі по противнику. 
Великих втрат від неї зазнали на-
йманці і російські окупанти, – роз-
повів головний старшина.

Упродовж року Андрієві Та-
расюку довелося неодноразово 
спілкуватися з населенням зони 
АТО. Спочатку люди до українських 
воїнів ставилися не надто приві-
тно, але з часом ситуація змінила-
ся. Артилеристи допомагали всім, 
ділилися хлібом та водою, роз-
давали харчові набори, влаштову-
вали концерти. Селяни зрозуміли: 

на таку жертовність здатні тільки 
люди з доброю душею та добри-
ми намірами. Андрій каже, що тоді 
гармашам вдалося назавжди роз-
віяти міф про «лютих укрів». 

– Пам’ятаю, як у селі Підгоро-
днє впродовж кількох діб не було 
жодної душі. Село наче вимер-
ло. Місцеві поховалися. Як потім 
з’ясувалося, селяни дуже боялися 
приїзду вояків «Правого сектору». 
5 липня 2015 року, це день створен-
ня бригади, ми організували свят-
ковий концерт, долучили жителів, 
і вони із задоволенням танцювали 
і підспівували музикантам.  На їхнє 
прохання ми допомогли з пасажир-
ським автобусом, на якому люди 
добиралися в райцентр, – усміха-
ється Тарасюк. – А в населеному 
пункті Бахмутське взяли шефство 
над місцевою школою і дитячим 
садочком. Відремонтували класи 
та оздобили стіни приміщень різ-
ними малюнками на радість дітям. 
Ті, своєю чергою, пригощали нас 
випічкою, приготовленою влас-
норуч. У травні 2016 року малеча 
гостювала в нас у Бердичеві та від-
почивала в дитячому таборі «Від-
крите серце».

За успішно виконані завдання в 
районі проведення антитерорис-
тичної операції старший прапор-
щик Тарасюк отримав цінний по-
дарунок – годинник від Міністра 
оборони України генерала армії 
Степана Полторака. Нагороду вру-
чили просто на передовій. 

За словами Андрія, у його служ-
бових успіхах є заслуга ще двох 
людей – його прекрасної дружини, 
яка у всьому підтримує, та доньки. 
До речі, вони також військовослуж-
бовці. Дружина нині на Сході Укра-
їни, а донька  із зони АТО поверну-
лася недавно. У них він бачить свій 
надійний тил.
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Комдив корегував вогонь 
артилерії. Аж раптом під при-
криттям мінометів у атаку піш-
ли близько сотні терористів. Ко-
мандиру залишалося прийняти 
рішення зайняти оборону і влас-
ними силами розбити цю вражу 
сотню бандитів, але сили були не-
рівні. Ворог був озброєний краще, 
і підтримка їхніх мінометів могла 
зірвати нашим артилеристам ви-
конання бойового завдання. Тоді 
підполковник Гаспарян викли-
кав вогонь на себе. Ще один наш 
артилерійський підрозділ, який 
зай мав іншу позицію, спрацював 

чітко. Ворог був вщент розбитий, 
а бандитські недобитки накивали 
п’ятами. За рішучість та вмілі дії 
в бою офіцера нагороджено ор-
деном «За мужність» III ступеня. 

Сьогодні підполковник Андра-
ник Гаспарян – заступник коман-
дира 26-ї артилерійської брига-
ди. Йому трохи за тридцять – для 
такої серйозної і відповідальної 
посади не так уже й багато. Але, 
попри відносну молодість, в офі-
цера чималий бойовий досвід, 
що додає йому авторитету та 
поваги.

Сам він скромно говорить, 

що такі його чесноти перебіль-
шені. Адже просто любить свою 
країну і свою професію. Тому й 
ставиться до служби у війську 
по-особливому, з високою відпо-
віданістю. Та бойовий шлях офі-
цера свідчить, що він заслуговує 
на такі добрі слова. Його товари-
ші по службі кажуть, що він дій-
сно виявив на фронті героїзм. 

Своєю чергою офіцер пиша-
ється своїми підлеглими – вчо-
рашніми лейтенантами, які в АТО 
показали себе хорошими коман-
дирами. Коли бердичівські ар-
тилеристи звільняли Слов’янськ, 
вони потрапили під мінометний 
обстріл. На позиції стояли дві 
батареї. Однією командував до-
свідчений офіцер, другою – лей-
тенант Олександр Власюк. Саме 
з його батареєю під час обстрі-
лу був втрачений зв’язок. Тоді 
Олександр самостійно прийняв 
рішення змінити позицію, і через 
десять хвилин комдив Гаспарян 
вже отримав від нього доповідь 
про готовність підрозділу відкри-
ти вогонь з  нових рубежів. Зви-
чайно, за цим зірочок на погонах 
Власюка побільшало. Сьогодні 
Олександр уже капітан.

Розповів Гаспарян і про звіль-
нення Попасної. При під’їзді до 
населеного пункту колону вій-
ськових атакували терористи. 
Тоді один із наших бійців втратив 
руку. Куля з великокаліберної 
гвинтівки пробила люк броне-
машини та бронежилет старшо-
го солдата Віктора Бойка. Він не 

ДЕ МИНУЛО ДИТИНСТВО

ВАЖКО ОСЯГНУТИ 

ВІЙНУ ТАМ,
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Наприкінці літа 2014 року антитерорис-
тична операція на території Донецької та 
Луганської областей була в розпалі. Укра-
їнські захисники вибивали проросійських 
бандитів із селищ та містечок на Донба-
сі. З міста Первомайська, що на Луганщи-
ні, ворога гнали підрозділи Національної 
гвардії, а підтримував дії гвардійців гау-
бичний самохідний дивізіон 26-ї окремої 
артилерійської бригади під командуван-
ням підполковника Андраника Гаспаряна.
здавався і протягом години від-
стрілювався. Стріляв лівою ру-
кою... Допомогу пораненому сол-
датові під шаленим обстрілом 
противника, ризикуючи життям, 
надав начальник розвідки диві-
зіону старший лейтенант Костян-
тин Чурсін. Проте руку врятувати 
не вдалося. За той бій і Віктор 
Бойко, і Костянтин Чурсін нагоро-
джені орденами «За мужність».

– На звільнення Попасної нам 
давали дві години. Добре, що я 
наказав старшині видати сух-
пайки на три дні, адже на війні 
треба бути готовим до всього. 
Тоді підтримку підрозділів, які 
брали місто, забезпечували два 
артдивізіони. Один мій, а другий 
із 17-ї танкової бригади. Коман-
дував ним Олег Дорохов. Він ро-
дом із Попасної, а я – з Бахмута. 

Нам обом тоді було дуже гірко. 
Не хотілося думати, що там, де 
ти народився, де минуло твоє 
дитинство, йде війна. Потім ми з 
ним довго говорили про той бій… 
Якщо без сентиментальних спо-
гадів, хочу сказати, що тоді, як я 
й прогнозував, Попасну відбили 
ми за два дні, – продовжує Ан-
драник Гаспарян.

На війні солдати не тільки 
стріляють. Інколи треба трохи 
відпочити й розважитись. Ново-
річне свято найкраще для цього 
підходить. Тож бердичівські ар-
тилеристи вирішили не порушу-
вати традицій належно зустрі-
ти 2015 рік.  Знайшли в Бахмуті 
костюм Діда Мороза, перевдяг-
нули в нього офіцера й завітали 
до місцевого дитсадка. Дитячим  
радощам не було меж. Малеча 
не хотіла Діда Мороза відпуска-
ти, а вихователі дякували вій-
ськовим за найкраще новорічне 
привітання. 

Згодом Дід Мороз привіз 
ялинку і на віддалені позиції. Це 
допомогло захисникам розсла-
битися й відпочити. Ту новорічну 
ніч вони згадують і досі.

Сьогодні гармати, з якими  під-
леглі підполковника Гаспаряна 
пройшли практично через увесь 
гарячий Донбас, мовчать. Проте 
за потреби гармаші готові їх по-
вернути на передову, піти з ними 
в бій та зробити черговий внесок 
у перемогу над ворогом.
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Дуже тяжко втрачати бойо-
вих побратимів, з якими тільки-
но розмовляв, жартував, бажав 
швидше повернутися додому, 
а вже за два дні дізнаєшся, що 
сталося непоправне – твої то-
вариші загинули в бою. Саме це 
довелося пережити Назару Та-
руті в перші дні перебування на 
охопленому війною Донбасі. Це 
сталося влітку 2014 року біля 
Вуглегірська. Екіпаж самохідно-
го міномета та розвідгрупа з 25-ї 
повітряно-десантної бригади, в 
якій був Назар, перетнулися на 
одній із позицій українських за-
хисників. Там вони познайоми-
лися, розповіли, де хто воює, що 
бачили, запитували один в од-
ного, хто звідки. Загалом гарно 

поспілкувалися і роз’їхалися. 
А незабаром надійшла сумна 
звістка – після прямого влу-
чання танкового снаряда по 
самохідному міномету те, що 
залишилося від хлопців з 25-ї, 
вмістилося в два поліетиленові 
пакети. З таким тягарем на душі 
було дуже складно починати 
воювати.

– На самому початку війни 
я переосмислив ставлення до 
життя. Більше почав цінува-
ти рідних і домівку, – розповів 
Назар.

Начальник пункту управління 
артилерійської розвідки молод-
ший лейтенант Тарута у війську з 
2011 року. Розпочинав службу ря-
довим на посаді дальномірника 

в дивізіоні артрозвідки. А таку 
стрімку кар’єру зробив вже під 
час війни на Донбасі.

У липні 2014 року почало-
ся його перше  відрядження 
до зони АТО, яке тривало рівно 
півроку. Своє перше бойове за-
вдання виконував у напрямку 
Дебальцевого, Бахмута, Вугле-
гірська, Миронівського. Спочат-
ку довелося працювати із зви-
чайною лінійкою, записником та 
калькулятором. А у вересні на 
новому місці базування артиле-
ристи отримали сучасні планше-
ти із відповідним програмним 
забезпеченням, яке розробили 
українські комп’ютерні інжене-
ри. Завдяки цьому час на оброб-
ку та передачу інформації ско-
ротився в рази, а для розвідника 
це го ловний показник.

Розвідник працює очима, тому 
найскладніше діяти в темний час 

ПРАЦЮЄ ОЧИМА
РОЗВІДНИК
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…Поки триватиме російська агресія на Схо-
ді України, бойовий шлях 26-ї артилерій-
ської продовжуватиметься. Не все можуть 
розповіс ти гармаші, не всім можуть поділи-
тися. Однак зроблять усе, щоб на українській 
землі запанував мир. На таких воїнах і трима-
ється наша армія

доби. Спостерігати, визначати, 
передавати – ось так, якщо ко-
ротко, можна описати  роботу 
Назара. 

Одного звичайного дня гру-
па Тарути працювала в районі 
Трьохізбенки. Напередодні там 

схоже шикування ворога. Він за-
фіксував ротацію на ворожих 
позиціях, нові обладнані рубежі 
та значне збільшення особового 
складу. Особливе занепокоєння 
викликав десант у нових білих 
маскхалатах: за характером їхніх 
дій та навичками стрільби відра-
зу можна було визначити,  що це 
професійні військові, а не опол-
ченці  невизнаних республік.

..Найкращий день на фрон-
ті – день повернення додому. 
Назар Тарута розповів, що на 
передовій дуже відчувалася до-
помога матері. Точніше – її під-
тримка. Коли він тільки збирався 
на АТО, мамина спокійна реакція 
та розуміння додали йому сили 
духу. Матір розуміла вибір сина 
та його обов’язок і ніколи не ви-
казувала хвилювання та паніки. 
Хоча відчувалося її внутрішнє 
сильне переживання.

Після перших півроку на 
фронті Назара направили на від-
новлення до військової части-
ни, а потім, вже в офіцерському 
званні, відрядили до навчаль-
ного центру для підготовки мо-
білізованих військовослужбов-
ців. Він навчав своїх підлеглих 
на власному бойовому досвіді і 
більше уваги намагався приді-
лити практиці. Хоча теоретична 
частина для артилериста також 
є дуже важливою.

Назар розповідав їм все до 
найменших дрібниць, які можуть 
врятувати життя на фронті. Він 
говорив і про професійний рівень 
самого артилериста, і про те, як 
треба поводитися на завданні, 
аби залишитися непоміченим, 
і, головне, про те, що артроз-
відник повинен максимально 
точно визначити координати 

зафіксованих ним об’єктів. Роз-
повідав і про реальні випадки з 
життя, і як на полі бою можуть 
врятувати шосте чуття та долі 
секунди. А тепер він постійно 
приймає дзвінки зі словами по-
дяки від своїх колишніх учнів – 
серед яких були навіть сивочолі 
п’ятдесятилітні вояки.

Після навчального центру в 
нього було ще два відрядження 
до зони АТО. Офіцер нагородже-
ний відзнаками «За взірцевість у 
військовій службі» трьох ступе-
нів, «Знак пошани» від Міністра 
оборони України, нагрудним зна-
ком «За військову доблесть» та 
медаллю «Захисник Вітчизни». 

Ігор ПАРУБСЬКИЙ,
Олег СУШИНСЬКИЙ

був обстріл, тож артрозвідка зби-
рала інформацію. 

– Раптом бачу: летить вогня-
на куля, ще й почув характерний 
свист, як після запуску протитан-
кової керованої ракети. Думати 
не було коли, тож просто інстинк-
тивно встиг пригнутися. Ракета 
пролетіла в метрі над моєю го-
ловою і розірвалася. Тоді ніхто 
не постраждав. Найбільше вра-
зило, що все сталося так швидко, 
що навіть подумати ні про що не 
встиг, – розповів про фронтовий 
випадок молодий офіцер.

Спостерігаючи за противни-
ком, розвідка фіксувала техніку, 
переміщення особового скла-
ду, ротації і навіть урочисті ши-
кування ворога із прапорами 
«ДНР» та «ЛНР». 

Назар пригадав, як під час 
виконання одного із завдань у 
районі 32-го блокпоста помітив 
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22 квітня 2014 року 
підполковник Сергій Горбенко 
отримав від вищого керівництва 
розпорядження: очолити та 
терміново приступити 
до комплектування особовим 
складом  22-й батальйон 
територіальної оборони у Харкові. 
Наказ було виконано за три дні. 
І вже перші 423 бійці стояли 
у строю на плацу колишнього 
танкового училища. Командир 
обвів їх занепокоєним поглядом: 
із сорока офіцерів майже ніхто 
не служив в армії, а решта 
мобілізованих – звичайні 
робітники, яким звичніше тримати 
в руках викрутку чи гайковий ключ, 
ніж автомат. А за місяць вони 
вже мали виконувати завдання 
з охорони важливих об’єктів. 
Тоді комбат не здогадувався, 
що їх відправлять в палаючу 
Луганську область

ФОРМУЛА УСПІХУ ФОРМУЛА УСПІХУ 
КОМБАТА ГОРБЕНКА КОМБАТА ГОРБЕНКА 
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Найперше треба було згуртува-
ти колектив та дати кожному зро-
зуміти, що від його дій залежать 
життя інших. Як це зробити? Під-
полковник Горбенко вирішив: за-
лізна дисципліна, з ранку до ночі 
вогнева та тактична підготовка. 
П’ять зауважень взводу – додат-
кове навантаження. Напевне, це 
дозволило досягти майже немож-
ливого – за 3 тижні із цивільних 
викувати справжніх захисників, у 
яких вже 22 травня відбулося пер-
ше бойове зіткнення з російськи-
ми окупантами під Крємінною. 15 
воїнів, які несли службу на блок-
посту, дали належну відсіч напад-
никам й залишилися живими. 

Розпочалися важкі бойові будні. 
Батальйон територіальної оборони 
один за одним займав оборонні 
пункти та облаштовував блокпости 
вздовж тоді ще не визначеної лінії 

зіткнення. Відстань між крайніми 
точками інколи сягала 150 км. Були 
моменти, коли через кілька годин 
доводилося залишати блокпост та 
мчати до іншого. Без участі коман-
дира бійці таких маневрів не здій-
снювали. І не тому, що не могли 
висуватися самостійно, а так вирі-
шив для себе командир: він всюди 
із своїми бійцями, бо знав – якщо 
він поруч, вони зроблять все від 
них залежне. 

Літо видалося дуже важ-
ким. Йшли запеклі бої. Підрозді-
ли Збройних Сил один за одним 
звільняли від терористів насе-
лені пункти. Бійцям батальйону 
тероборни доводилося рухатися, 
прикриваючи тили та тримаючи 
оборону у так званих «дірках». За 
півроку їхній базовий табір змі-
нив 7 місць дислокації. Тож ком-
бату, який звик неухильно вико-

нувати накази, було непереливки. 
Дні і ночі без сну та відпочинку, 
він майже жив у «Газелі», намотав 
більше тридцяти тисяч кіломе-
трів, а їздив завжди різними шля-
хами, бо знав, що на нього могли 
полювати та влаштувати засідку. 

Сергій Горбенко, за плечима 
якого служба в розвідці та ВДВ, 
знав багато нюансів, які не один 
раз рятували від загибелі. Мобілі-
зовані і досі пам’ятають серпневі 
події 2014-го під Дмитрівкою. 

Саме туди перемістився ба-
тальйон із Варварівки. Перше 
враження від побаченого не ви-
кликало довіри в досвідченого 
офіцера. На полі позаду ферми 
– наметове містечко, яке обжи-
ли військовослужбовці з різних 
частин, і просто неба – парки бо-
йової техніки. Перша думка, яка 
виникла в підполковника – все це 
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зручна мішень для терористів. Тож 
не гаючи часу із начальником шта-
бу підполковником Сергієм Атая-
ном вирушили шукати надійніше 
місце. Обрали ділянку оточену лі-
сосмугою. Поміж дерев розмісти-
ли техніку, а з трьох боків навколо 

нового табору викопали рів та зро-
били насип, під яким і розташува-
ли бліндажі. 

Глиняний грунт тримав фор-
му, тож вийшли так звані бокси. 
Бійці, як могли, укріплювали кон-
струкції: шари піску переклада-
ли дерев’яним брусом. Військові 
неодноразово помічали ворожий 
безпілотник, і якщо він пролітав 
вночі, то не вмикали світло, а світ-
лої  пори не виходили із укриттів. 
Та все одно було передчуття яко-
гось лиха.

Так і сталося. Однієї ночі гори-
зонт осяяла заграва, а в небі про-
лунали звуки, схожі на салют. За 
кілька секунд і наметове містеч-
ко, де залишилися інші підроз-
діли і де мав також зупинитися 
батальйон, накрили «Смерчами». 
Сергій Вікторович каже, що пра-
цювали професіонали. Адже в 
церкву, яка стояла за кілька ме-
трів не зачепив жоден уламок 
й село через дорогу залишило-
ся неушкодженим. Ті 20 хвилин 
обстрілу завдали непоправних 
втрат українським оборонцям, 
чиї командири зневажили мож-
ливою небезпекою: кілька годин 

горіла техніка, детонували боє-
припаси, вибухали набої до зеніт-
них установок, на танках плави-
лися гусениці.

– Відстань між нами була 
лише кілометр. Все чули і розу-
міли, що там «труба». З бойових 
машин стікав алюміній, – згадує 
офіцер. На наступний день ворог 
накрив нас – 22-й батальйон.

Комбат відчував неймовірну 
напругу: його підлеглим також 
могла загрожувати смерть.  На-
пружені нерви загострили від-
чуття, а в голові зрів чіткий план 
– якщо виживуть, в них півгоди-
ни часу, щоб залишити місце. По-
тім реактивна артилерія росіян 
перезарядиться, їх зрівняють із 
землею. Хвилини здавалися ві-
чністю, навіть ті, хто не вірив у 
вищі сили, промовляли молитви. 
Всі бійці вижили завдяки тому, 
що командир вдало вибрав місце 
базування і тому, що правильно 
окопалися. Нарешті запанувала 
тиша. Першим, кого побачив Сер-
гій Горбенко, був його заступник 
майор Олександр Перцовий, яко-
му він вигукнув:

– Івановичу, евакуація!
Бійці схопили лише зброю, а в 

таборі залишили все: техніку, на-
бої, особисті речі… Колона швид-
ко залишала табір. Останнім ви-
їжджав комбат. Ще кілька хвилин 
він перевіряв, чи не залишився 
хтось у бліндажі, тож виїхав на 
кілька хвилин пізніше. І ось під-
розділ у безпечному місці. Тут їх 
поки що не засіче ворожий без-
пілотник. 

На ранковому шикуван-
ні Сергій Горбенко звер-

нувся до бійців:

Коли 14 жовтня в Україні зробили національним 
святом ї ї захисників, для комбата це стало 

символічним, бо саме тоді він зрозумів – його 
підлеглі за півроку перебування на Донбасі 

стали справжніми захисниками
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– Чи є добровольці поїхати 
назад, щоб забрати залишене 
майно? Нікого змушувати не маю 
права. 

Першим крок зробив зв’язківець 
капітан Андрій Петришин, за ним 
вийшло ше 10 бійців. Прибувши у 
табір, зв’язківці миттєво згорну-
ли системи та крикнули коман-
диру: «Ми вже готові! Товаришу 
полковник, вас чекати?» Комбат 
махнув на дорогу: «Гайда звід-
си, поки не накрили!» Кожен за-
бирав, що тільки міг. Та комбат і 
досі пам’ятає, як водій «Уралу», 
який стояв на колодках, зняв бро-
нежилет, схопив величезне коле-
со та вмить прикрутив його. Страх 
робив свою справу. А командир 
знав: за ними стежать, залишати-
ся тут не можна, а техніку треба 
вивозити поступово – так без-
печніше. Після такої операції ко-
лона рушила на Сєверодонецьк. 
Прибули пізно ввечері.

– Я відразу ж – до мера, бо 
багато хороших справ ми зроби-
ли для місцевих, тому знав, що 
він допоможе знайти місце для 
нового базування. Так і сталося. В 
кілометрі від мерії була будівля, 
де раніше базувалися хіміки. Та 
як тільки це питання вирішили, 

У листопаді їх із квітами, стягами та щирими словами вдячності 
зустрічала рідна Харківщина. Центральну площу міста заповнили, 
люди, які прийшли привітати своїх героїв

– Чи є добровольці поїхати 
назад, щоб забрати залишене 
майно? Нікого змушувати не маю 
права. 

Першим крок зробив зв’язківець 
капітан Андрій Петришин, за ним 
вийшло ше 10 бійців. Прибувши у

У листопаді їх із квітами, стягами та щирими слов
зустрічала рідна Харківщина. Центральну площу м
люди, які прийшли привітати своїх героїв

на зв’язок вийшло вище керівни-
цтво з наказом повертати на Но-
вий Айдар, бо звідти пішов під-
розділ і треба було зайняти його 
позиції.  

Люди добу без перепочинку, 
один поранений, але ніхто не су-
перечив командиру. Вони знали, 
що він ніколи не порушить наказ 
і їх не залишить самих. Колона 
повернула до нового місця при-
значення.  

Кожен день – подія. Бойовий 
досвід набували разом, разом 
тримали оборону, викладали-
ся наповну, бо знали: тільки так 
вони – сила. Це найбільше від-
чули 14 жовтня 2014 року. Один із 
взводних опорних пунктів базу-
вався в Трьохізбенці, цей населе-
ний пункт свого часу був козачою 
станицею. Звичайно, через про-
тистояння прихильники «русько-
го миру» покинули ї ї, але втекли 
недалеко. 

Незадовго до Дня козацтва 
вони приходили на блокпости 
із білими прапорами та кидали 
мобілізованим: «Ми наше свя-
то будемо святкувати в Трьохіз-
бенці, так що готуйтеся». Поруч 
базувалися і кадировці, місцеві 
мешканці були дуже налякані, бо 

ті вже приготували розстрільні 
списки тих, хто допомагав укра-
їнським воїнам. Єдиний вихід 
– встояти та не пропустити цю 
наволоч на звільнену від теро-
ристів територію.  

– Там низина вздовж Півден-
ного Бугу. А сама Трьохізбенка – 
важливий вузловий центр. Якби 
вони прорвалися через наші 
блокпости, то всіх могли б узяти в 
кільце, – говорить підполковник 
Горбенко.

Треба було терміново поси-
лювати оборону. Комбат пере-
кинув людей, збільшивши бійців 
на небезпечних ділянках удвічі, 
розташував там зенітну кулемет-
ну установку та три СПГ-9. Тож 
штурм бандитів не мав успіх. А 
коли за рік 14 жовтня в Україні 
зробили національним святом 
ї ї захисників, для комбата воно 
стало символічним, бо саме тоді 
він зрозумів – його підлеглі за 
півроку перебування на Донбасі 
стали справжніми захисниками.  

У листопаді їх із квітами, стяга-
ми та щирими словами вдячнос-
ті зустрічала рідна Харківщина. 
Центральну площу міста запо-
внили люди, які прийшли приві-
тати своїх героїв. Комбат Сергій 
Горбенко вийшов на трибуну і 
зрозумів, що перед ним уже не 
завуч середньої школи Вадим Гу-
саков, не професор-біолог Сергій 
Утєвський, не цивільний лікар Ві-
талій Бровко (перелічувати мож-
на довго), а справжні військові 
професіонали, які довели, що 
якщо ти хочеш, то зможеш усе. 
Тому багатьом із них були вруче-
ні найвищі військові нагороди та 
відзнаки, а найбільшою нагоро-
дою для командира  стало те, що 
вони повернулися живими:

– Я завжди казав, що мобі-
лізований – це та людина, яка 
зупинила агресора в перші мі-
сяці. Я стояв і дякував їм за те, 
що вони вистояли, дякував їхнім 
близьким за те, що дочекалися. І 
зараз я чесно дивлюся в очі ма-
терям поранених та загиблих, бо 
зробив усе, що міг.

Галина ЖОЛТІКОВА
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БІЗОНАБІЗОНА
Він надовго 

запам’ятався ро-
сійським терорис-
там та їхнім посі-

пакам – місцевим 
колаборціоністам у 

донецькому аеро-
порту та селищі 
Піски Донецької 

області, адже за-
лишив на цій землі 

глибокий слід: на 
рахунку команди-

ра танкової роти 
1-ї окремої гвар-
дійської танкової 
бригади капітана 

Олексія Лисиченка 
з позивним «Бізон» 

чимало знищеної 
ворожої техні-

ки, здебільшого 
— танків

Позивний «Бізон» дістався Олек-
сію від батька, якого так прозвали за  
спортивні перемоги на борцівському 
килимі. Молодий командир із честю 
виявляв «бізонівську» силу та міць, 
тільки вже не в спортивному поєдин-
ку, а на полі бою… Його військова доля 
типова для багатьох: народився в од-
ному регіоні країни — на Черкащині, 
вчився в іншому — свідомо вирішив 
стати військовим і вступив 2006 року 
до Військового інституту при Наці-
ональному університеті «Львівська 
політехніка» – нині це Академія су-
хопутних військ імені гетьмана Пе-
тра Сагайдачного. Служити ж випало 
у 1-й окремій гвардійській танковій 
бригаді, що дислокується на Чернігів-
щині. Тут починав з командира взво-
ду. А от воювати довелося на Донбасі 
вже командиром роти.

— Наказ вирушати в зону АТО  
застав нас у  дорозі. Підрозділ саме  
передислоковували  із Сумщини на 
Харківщину. Це був вересень 2014 
року,— згадує Олексій Вікторович. — 
А вже з 1 жовтня  підрозділ у складі 
13 танків зайняв позиції поблизу до-
нецького аеропорту та селища Піски, 
що за три кілометри від летовища, 
а також на блокпостах неподалік 
Авдіївки. 

Всі завдання, поставлені екіпа-
жам тоді ще старшого лейтенанта 
Олексія Лисиченка, були пов’язані з 
ризиком для життя. Переважно за-
безпечували коридор для наших 
військ у зону донецького аеропор-
ту, який на той час перебував у так 
званій «підкові», тобто був оточений 
ворогом не повністю. Частково вці-
лілими з початку війни залишила-
ся термінали, злітна смуга та кілька 
господарчих будівель: пасажирські 
літаки й інша техніка були знищені. 
Та все ж таки ворог щодня і щоночі 
намагався захопити цей важливий 
для нього як у стратегічному, так і в 
політичному сенсі об’єкт. Для цього 
сепаратисти не шкодували ані ракет, 
ані снарядів, ані куль: обстріли ні на 
мить не припинялися.

— Врізався в пам’ять перший 
бій, — продовжує «Бізон». — Екіпаж 
нашого Т-64БВ, до якого входили я 
як командир, навідник старший сер-
жант Дорошенко та механік-водій 
солдат Грицик,  вирушив до старого 
терміналу. Разом з нами на завдання 
знищити вогневу позицію ворога ви-
їхали ще кілька БТРів. Осередок ве-
дення активного вогню ліквідували. 
Розвернулися, аби відійти в укриття. 
І тут один із БТРів заглух на злітній 

ВІЙНА ЗБЛИЗЬКАВІЙНА ЗБЛИЗЬКА ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

СЛІД СЛІД 
«« »»
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– Пригадується і такий мо-
мент. Якось надійшов наказ ви-
рушити на допомогу нашому 
підбитому танку, теж у районі 
донецького аеропорту. Дивом, 
але  під шквальним вогнем  нам 

Рацію ж, що тримав у руці, відки-
нуло метрів на десять. І сплив би 
кров’ю, та свого бойового коман-
дира, який завжди рятував інших 
і  першим ішов під кулі, витягли 
хлопці.  Спочатку його доправили 

до дніпропетровського шпиталю. 
А звідти через два дні – до чер-
нігівського. Від реабілітації піс-
ля лікування відмовився – так з 
апаратом на руці, який допомагає 
правильно зростися кісткам, і вий-
шов на службу! Як же інакше, він 
же сила – «Бізон»! 

Ще  в зоні АТО був, коли дізна-
вся, що дружина Наталія народи-
ла йому молодшу донечку — Ві-
кторію. Нині крихітці майже два 
рочки. Вона та її старша сестрич-
ка – чотирирічна Олександра, – 
справжня втіха й розрада для 
батьків. Малеча, пригортаючись 
до свого сильного і надійного тат-
ка, ще вповні не розуміє, від якого 
страшного лиха він і його товари-
ші рятують рідну Україну, і якою 
ціною сьогодні дістається її гро-
мадянам мирне життя.

Ви знаєте, дивно, але мені піс-
ля війни зовсім нічого не сниться, 
– каже воїн. – Може, воно й на 
краще, бо не знаю, що зі мною й 
було б, якби жахливі кадри з ві-
йни  спливали не лише перед очи-
ма, а ще й уві сні.

Андрій ДИМИЧ,
Фото із фронтового 

альбому «Бізона»

вдалося тоді прорватися до  то-
варишів. Взяли підбитий танк на 
буксир і потягнули до своїх, від-
стрілюючись відразу з обох башт, 
– продовжує офіцер.

В одному із боїв командира тан-
кової роти Олексія Лисиченка  було 
тяжко поранено. Сталося це під час 
масованого ворожого обстрілу, 
коли разом зі своїми бійцями біг 
на допомогу пораненим... Позаду 
розірвався снаряд. На щастя, да-
леко — вибухова хвиля не зачепи-
ла, а ось три осколки  наздогнали. 

Один вп’явся в ліву ногу, другий 
— під ліву лопатку, а третій  

ледь не відтяв пальці 
лівої руки: вряту-

вала тактична 
р у к а в и ч к а . 

смузі. Його потрібно було негайно 
прикрити. 

Під обстрілами екіпаж «Бізо-
на»  розвернув свою машину на 
сто вісімдесят градусів і на повній 
швидкості рвонув на допомогу. А 
в радіоефірі лунало попереджен-
ня: «Вам назустріч рухається чи-
мало броньованої техніки. Повер-
тайтеся!» Попереду була будівля 
колишнього пожежного депо. 
Звідти диверсійно-розвідувальна 
група ворога намагалася підби-
ти  танк з протитанкового озбро-
єння — від кожного влучення в 
броню важка машина здригалась. 
Та сталева «шістдесят четвірка» 
витримала: екіпаж Лисиченка вів 
вогонь на шаленій швидкості  й 
ущент знищив засідку окупантів. 

— Противник  атакував нас час-
то, але всі  атаки ми  відбивали, 
знищували ворожі  танки й  іншу 
техніку, — каже командир танко-
вої роти. — Та одного разу потра-
пили в засідку. На шляху колони 
ворог виставив більше десятка 
протитанкових ракетних систем. 
Одна з ракет влучила в мій танк. 
Двигун замовк і більше не хотів 
працювати. Навідник у аварійно-
му режимі відстріляв увесь боє-
комплект. Екіпажу нічого не зали-
шалося, як покинути машину на 
злітній смузі. Виявилося, що не-
подалік від нас сепари підстрели-
ли ще й одну із наших БМП. У біду 
потрапили хлопці з 93-ї бригади. 
То ж ми кинулися їх рятувати, до-
помогли вибратися з машини, 
що палала, та дістатися до 
своїх укріплень.  

 Приходити на виручку 
своїм «Бізону» доводилося 
неодноразово.

смузі. Його п
прикрити. 

Під обстр
на»  розвер
сто вісімдеся
швидкості р
в радіоефірі 
ня: «Вам наз
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До невеличкого донбаського міста Авдіївка 
сьогодні прикуто чимало поглядів — 

як в Україні, так і за ї ї межами. І не тому, 
що тут розташований один із найбільших 
у Європі коксохімічних комбінатів. Попри 

оголошене перемир’я, ситуація навколо 
промислової зони на околиці Авдіївки 
залишається найгарячішою в зоні АТО. 

Але наші хлопці  зі 122-го окремого 
аеромобільного батальйону тримаються 
бадьоро, хоча в їхніх очах помітна втома. 

Чимало днів, проведених тут, даються 
взнаки. Попри постійні обстріли і 

надзвичайно напружену 
ситуацію,  українські бійці 

не сумують — облаштовують побут, 
готують їжу, займаються спортом…

БУРЕМНА АВДІЇВКАБУРЕМНА АВДІЇВКА
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Захисників «промки» прозвали «промбергами» – 
за аналогією із захисниками 

донецького аеропорту, «кіборгами» 

Авдіївка розташована за 22 км 
на північ від Донецька, у верхів’ї 
річки Кам’янки – притоки Кривого 
Торця басейну Сіверського Дінця. 
Українська армія звільнила місто 
28 липня 2014 року. 

Тамтешня місцевість тепер  
згодилася б для зйомок голлівуд-
ського блокбастера про апокаліп-
сис — майже тотально зруйнована 
інфраструктура, розтрощені бу-
дівлі, розстріляні автівки… Поруч 
зі старою Авдіївкою – житловий 
квартал переважно з 5-поверхі-
вок — Хімік. 

Тут нині більш-менш спокійно. А 
там, де місто переходить у поле, су-
цільна замінована місцевість. Саме 
на Хіміку стоять дві вщент розстрі-
ляні 9-поверхівки, місцеві поміж 
собою їх називають – «Дев’ятина» 
та «Розмальовка». З даху другої ви-
дно зруйнований донецький аеро-
порт. «Розмальовка» – заводський 
гуртожиток коксохіму – був новий, 
його здали в експлуатацію за кіль-
ка років до початку бойових дій, 
допоки по ньому російські танки 
не почали гатити прямим наведен-
ням із відстані у 300 метрів, виїж-
джаючи із «зеленки». 

З початку 2016 року лінія роз-
межування проходить по трасі До-
нецьк — Костянтинівка. На схід від 
дороги, що прокладена на насипу, 
в районі Ясинуватської розв’язки 
— укріплені позиції російсько-
окупаційних військ. На захід від 
дороги — авдіївська промислова 
зона. Її контролюють українські 
війська. На той час у «промці» не 
було українських опорних пунктів, 
вони були розташовані західніше. 
Користуючись цим, ворожі дивер-
санти постійно переходили лінію 
розмежування та обстрілювали 
сили АТО, створюючи небезпеку 
вже й для мирних мешканців Ав-
діївки, на околиці якої залітали 
уламки мін. На південь від про-
мзони противник закріпився на 
Малих Дачах і біля зруйнованого 
залізничного мосту. 

У відповідь на обстріли 5 лю-
того 2016 р. українські військові 
пішли виганяти російських зайд 
з їхніми посіпаками-колабораці-
оністами з «промки». Наші взяли 

під контроль авдіївську промис-
лову зону, укріпились та успішно 
відбивали атаки диверсійних груп. 
Це також дало змогу тримати під 
вогневим контролем трасу, якою 
терористи раніше безперешкодно 
перевозили боєприпаси з Доне-
цька до Горлівки.

Намагаючись вибити україн-
ських вояків із цієї території, ро-
сійсько-окупаційні війська засто-
совують усі заборонені Мінськими 
угодами види озброєння. Тож і 
сьогодні артилерійська канонада в 
цьому районі майже не стихає.

Командири на «промці» деталь-
но розповіли про закономірності у 
ворожій тактиці ведення бойових 
дій. Спочатку впродовж тривалого 
часу позиції українських військо-
вих російські терористи обстрілю-
ють з різних видів зброї, зокрема 
з важкої. Згодом беруть нетривалу 
перерву, інколи пострілюючи зі  
стрілецької зброї. Потім знову га-
тять з усього, що мають, – ведуть 
неприцільний, так званий турбую-
чий вогонь із застосуванням арти-
лерійських систем, мінометів, гра-
натометів, кулеметів, автоматів. 
Саме таку тактику, що називається 
«кошмарити», ворог використовує 
з однією метою – привести до мо-
рального й фізичного виснаження 
наших бійців. Та до таких витівок 
українці звикли.

Наші командири постійно при-
діляють увагу збереженню боєз-
датності та витривалості бійців. 
Вони ретельно проводять розпо-
діл чергувань на спостережних 
постах, несення бойового чергу-
вання. І головне – намагаються   
надавати максимальний відпо-
чинок снайперам, кулеметникам, 
гранатометникам та іншим вій-
ськовим, від яких особливо за-
лежить виконання бойових за-
вдань.
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Українські підрозділи продо-
вжують героїчно тримати позиції 
у «промисловій зоні» містечка. У 
районі Ясинуватської автомобіль-
ної розв’язки вони фактично пе-
рерізали важливу для бойовиків 
рокадну комунікацію з Донецька 
на Горлівку і далі на Дебальцеве –
Альчевськ – Луганськ. Відтепер на 
її відрізку завдовжки близько 400 
метрів вони мають можливість зі 
своїх передових позицій здійсню-
вати вогневий контроль за пере-
суванням бойовиків та їхніх ванта-
жів цією дорогою. 

Захисників «промки» прозвали 
«промбергами» – за аналогією із 
захисниками донецького аеропор-
ту, «кіборгами». 

Хвостовики від смертоносних 
ворожих 120-мм та 82-мм мін, тут 
стирчать майже всюди і явно «при-
летіли» сюди не випадково. Один із 
ангарів бійці називають «планета-
рієм», бо пробоїн у його даху і сті-
нах від куль та осколків не менше, 
ніж зірок на небі.

Окрім того, достатньо активно 
цю місцину прострілюють снай-
пери російських найманців, адже 
дистанція до противника тут у 
середньому становить 600-800 
метрів, хоча є ділянки, де позиції 
українських захисників сходяться 
з рубежами противника майже 
впритул – до 40-100 метрів. Тому 
періодично чути гучний ляскіт – 
це кулі влучають у стіни будівель. 

На позиціях, які тримають 
оборону в промзоні Авдіївки, до-
свідчені бійці. Вони пройшли  до-
нецький аеропорт, Дебальцеве, 
Опитне, Водяне, Піски. Хоча є й «но-
вобранці». 

…Під прикриттям стіни одного 
з дачних будиночків та мішків з 
піском – опорний пункт «Борець». 
За ним понівечені вибухами за-
недбані садки, порослі бур’яном 
городи. Стрілянина вщухла… Поки 
затишшя, хлопці можуть пообіда-
ти, втамувати спрагу кока-колою.

– Стежки в цьому районі мої 
підлеглі вивчили до міліметра, — 
говорить командир із позивним 
«Байкер», — але одразу після об-
стрілів з’являється новий рельєф, 

тож нам доводиться використову-
вати інші нові безпечні для життя 
ділянки. Такі стежки нам вкрай 
необхідні, бо тут безперервне по-
стачання. Саме по них ми достав-
ляємо на «кравчучках»  у ящиках 

боєкомплект, їжу, воду, – зазначає 
командир. 

Вибити українських бійців з так 
званої «промки» ворог пробував 
уже неодноразово, зокрема за до-
помогою важкого озброєння, але 
результат – нульовий. У наших бій-
ців тут, на «промці», є точні карти, є 
інформація з безпілотників, які на-
глядають за противником. Десант-
ники добре бачать усі ворожі рухи. 

Захисники цього ВОПу «Брат» та 
«Шаман», пригадують одне з бойо-
вих зіткнень із окупантами непо-
далік своєї позиції «Борець». 

Напередодні Дня незалежності, 
група противника близько 5-ї ран-
ку перетнула лінію розмежування 
і наблизилися до наших оборон-
них рубежів. Ворог почав обладну-
вати позиції за 80 м від них. Туди 
оперативно вирушили саме ці бій-
ці і бій тривав 40 хвилин. 

У підсумку українські «пром-
берги» знищили трьох окупантів і 
захопили трофейний 12,7-мм ку-
лемет.

Українські воїни на «промці» 
тримають ситуацію в зоні своєї 
відповідальності під контролем. І 
вони знають, за що воюють. 

Вячеслав ПЕТРОВСЬКИЙ 
фото автора

Командири намагаються надавати максимальний відпочинок 
снайперам, кулеметникам, гранатометникам та іншим 
військовим, від яких особливо залежить виконання бойових 
завдань.
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Коли твоє рідне місто руйнує 
війна, коли ти на собі відчув, 
наскільки швидко небезпека 
може увірватися в будь-які 
плани на майбутнє, ти розумієш 
головне – твоя країна нездолан-
на, якщо всі громадяни стануть 
на її захист, адже гуртом можна 
перемогти будь-якого ворога.
Нарис Валерії Кротченко, 
краматорчанки, нині курсантки 
Військового інституту Київсько-
го національного університету 
імені Тараса Шевченка 
про сьогодення

Вже пішов третій рік, як наше 
життя стало іншим. Тривалий час 
країна живе на межі. Це не про-
сто лінія розмежування сторін, це 
межа зміни свідомості кожного. 
Так склалося, що чим далі від вій-
ни, позначеної абревіатурою АТО, 
від району справжніх бойових 
дій, тим більше зустрічаєш людей, 
життя яких не змінилося. Хоча 
вони уважно стежать за новина-
ми, критикують владу та чекають 
змін. Не чують тільки вибухів…

Це штучне мирне життя. Справ-
жнє життя сьогодні інакше. Це мо-
лодий хлопець, з яким ти спілку-
вався в лікарні у перші дні після 
його поранення. Та він не згадає 
тебе, бо пам’ять повернеться до 
нього лише за тиждень. Це літній 
чоловік, який переніс не одну пе-
ресадку шкіри на ногах, тому що 
берці  горіли разом з його ногами, 
поки його витягали з палаючого 
танка. Це черга на станцію пере-
ливання крові, бо в опіковому 

відділенні вона вкрай потрібна 
юнаку з добровольчого батальйо-
ну. Це боєць, який повертається 
на передову, бо він не зміг жити у 
цьому ілюзорному мирному жит-
ті, в якому перебуває більшість із 
нас.  І це, мабуть, найстрашніше. 

 Небезпека цього життя в тому, 
що до нього звикаєш. Чим далі від 
зони АТО… 

 У Києві я вже майже два міся-
ці. І навіть за такий незначний тер-
мін для мене багато що змінилось. 
Стали інакшими думки, звички, 
вчинки. Я більше не прокидаюся, 
зтривожена новинами з передо-
вої, не відвідую поранених у міс-
цевій лікарні й у прифронтовому 
військовому шпиталі, не збираю 
дитячі малюнки для бійців, котрі 
щоденно тримають удар на нульо-
вій позначці… Я теж почала жити 
ілюзією мирного життя. Це такий 
собі штучно створений кимсь світ, 
в якому все гаразд. Та це не відпо-
відає дійсності. 

Реальність – інакша. Її мож-
на побачити в очах батьків, що 
втратили у цій війні єдиного сина. 
В сльозах маленького хлопчика, 
мама якого загинула, накривши 
його собою під час обстрілу вже 
налаштованого на мирне життя 
мого рідного Краматорська. В по-
калічених, понівечених, розтоп-
таних брудним чоботом чужинця 
долях десятків тисяч вимушених 
переселенців та тих, хто не має 
можливості виїхати з окупова-
них територій. Я не хочу цього 
забувати. Не маю права. Ми не 
маємо права. Треба зовсім неба-
гато – зрозуміти всім, що війна 
триває і вона стосується кожного, 
незалежно від місця його пере-
бування. Тому новий день має 
починатися з думки: «Чим саме я 
сьогодні можу допомогти людям, 
котрі живуть з війною?» Нам усім 
конче необхідно це зробити – по-
збавитися ілюзії миру та спокою.

Валерія КРОТЧЕНКО

жже пішов трететійй рік як наше вівідділенні вона вкрай потррібібна РеР альннісість – інакша Їїї мож-
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Саме до такої когорти нале-
жать військовослужбовці 12-го 
окремого інженерного полку 
оперативного забезпечення із 
Новограда-Волинського. Дана 
військова частина, якою керує 
полковник Микола Борісов, – 
одна з кращих у Сухопутних вій-
ськах Збройних Сил України. 

У березні 2014 року після на-
хабної інтервенції російських 
військ у Криму, особовий склад 
полку приступив до облаштуван-
ня фортифікаційних споруд та 
мінно-вибухових загороджень 
на адміністративному кордоні 
з тимчасово окупованим пів-
островом. У результаті спільних 
професійних дій інженерів, бій-
ців інших армійських підрозді-
лів та прикордонників, «зеленим 
чоловічкам» та оскаженілим 

прихильникам «руської весни» 
не вдалося дестабілізувати ситу-
ацію у південних регіонах нашої 
країни. 

З початку проведення АТО вій-
ськовослужбовці полку викону-
ють завдання в районах бойових 
дій на Сході України. Зведені під-
розділи інженерної частини три-
валий час пліч-о-пліч з десантни-
ками 95-ї окремої аеромобільної 
бригади тримали оборону по-
зицій на горі Карачун, визво-
ляли Слов’янськ і Краматорськ, 
будували мости через річку Сі-
верський Донець, які потім ряту-
вали життя багатьох українських 
воїнів, утримували мінні поля, 
облаштовували позиції та здій-
снювали інженерну розвідку в 
найнебезпечніших місцях лінії 
фронту. 

Амвросіївка, Старогнатівка, 
луганський та донецький аеро-
порти, Дебальцево, Сватове… Ці 
хлопці побували у різних ситуа-
ціях. Пекуче сонце і спека. Мороз 
і холод. Постійні обстріли. Пра-
цювати доводилося у супроводі 
ворожої канонади. Але вони ви-
стояли і показали, що  їм під силу 
будь-яке завдання. Вони знають, 
що таке ризик і як підкорити зем-
лю, воду і вогонь.

Неоголошена Росією війна на 
Сході країни поламала не тільки 
мирні плани українців та скалі-
чила тисячі доль, а й забрала не 
одне молоде життя. У зоні АТО 
загинуло п’ятеро воїнів полку. 
Пам’ять про них житиме вічно.

За щоденні професійні дії, 
безстрашність та відвагу, виявле-
ні у зоні бойових дій, 12 військо-

БОРІСОВА
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Їх недаремно називають військами переднього краю, адже вони – 
справжня рушійна сила будь-якої армії. Під пекельним вогнем ці во-
їни роблять проходи в мінних полях і загородах супротивника, роз-
чищають завали, влаштовують переправи через водні перешкоди, 
розміновують місцевість, дороги, аеродроми, вулиці і будівлі мирних 
мешканців Донбасу. За свою рішучість і хоробрість у зоні бойових дій 
військові інженери зажили всенародну повагу.

вослужбовців полку нагородже-
ні орденами «За мужність». 

Нині частина бійців продо-
вжує службу на Донбасі. Інші 
підрозділи активно відновлюють 
свою боєздатність у Новограді-
Волинському: доукомплекто-
вуються, злагоджуються, опа-
новують нову техніку, адже на 
озброєнні частини знаходяться 
найсучасніші шляхопроклада-
чі, механізовані мости, понтон-
ні парки, плавучі транспортери, 
фортифікаційні споруди та інші 
багатофункціональні засоби.

Військовим із Новограда-
Волинського є чим пишатися, 
є що показати. Вже чимало 
років тут служать виключно 
військові профі – офіцери 
і контрактники, для яких 
справа захисту Вітчизни є 
покликанням…

ВИПРОБУВАННЯ 
САВУР-МОГИЛОЮ

Кожен з нас у жит-
ті проходить певні 

випробування. Одні ламаються 
під тягарем складних умов, інші 
– лише гартують свій харак-
тер, силу духу і професіоналізм. 

Таким «незламним» воїном, який 
неодноразово перебував під 
ворожим артилерійським об-
стрілом, супроводжував колони 
і вантажі на передові позиції та 
пережив втрату бойових товари-
шів на Донбасі є майор Олексій 
Коноваленко. Нині бойовий офі-
цер служить начальником штабу 
батальйону.

…У серпні 2014 року бої за 
Савур-Могилу не вщухали. Вдень 
заколотники «руського миру» 

били по українських захисни-
ках з мінометів, а вночі – 

накривали з «градів». По-
зиційні бої за контроль 

над висотою перейшли 
у затяжну фазу. Май-
же щодень терорис-

ти, наче зграї вовків, 
штурмували кур-
ган, проте наші вої-
ни тримали його до 
останнього набою. 
Саме там, непо-
далік кам’янистих 
схилів легендар-
ної висоти, Олексій 
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Коноваленко пройшов бойове 
хрещення. Тоді його група доста-
вила вантаж піхотинцям однієї із 
механізованих бригад, що зна-
ходилися поблизу стратегічного 
об’єкта. 

– Це було в десятих числах 
серпня. Ми знаходилися під 
Савур-Могилою і збиралися по-
вертатися в Степанівку, яка роз-
ташована за п’ять кілометрів. 
Мої хлопці дивувалися, адже 
було незвично тихо. Аж раптом 
почула пронизливий свист. Спо-
чатку думав що звуки доносять-
ся із висоти, але коли побачив, 

як міни «лягають» поряд з на-
шими машинами, серце зака-
латало вдвічі частіше. «От тобі і 
конвой! Невже стали мішенню 
«сепарів»? Що ж робити?» – про-
майнуло в голові. Проте вчинив, 
як вчили. Першим ділом рятував 

бійців. Подав команду ховатися 
в укриття, без команди не висо-
вуватися і розчохлити зброю.  – 
згадує офіцер – Дякувати богу, 
він зберіг життя всім моїм під-
леглим. Снаряди оминули й техні-
ку, яка була на вагу золота. Лише 
один боєць-кулеметник отримав 
осколкові поранення. А загалом 
бойовики тоді випустили по нам 
добрий десяток 120-х мін. 

Про події тих днів на Савур-
Могилі в Олексія та його бойових 
побратимів важкі спогади: вони 
не раз знаходилися на тонесень-
кій межі між життям і смертю. 

Ворожі кулі часто клацали по бро-
ні та пролітали над головами. Але 
досвід, уміння офіцерів та бійців 
знаходити правильні рішення в 
критичних ситуаціях допомогли. 
Ці епізоди східної війни ще довго 
«житимуть» у їхній пам’яті.

Найважче на війні втрачати 
товаришів і підлеглих. Олексій як 
ніхто інший знає, що таке смерть 
бойових побратимів. Майор час-
то згадує і розповідає про стар-
шину Олександра Чернявсько-
го: «Пам’ятаю, як у Степанівці 
влітку 2014-го ми з ним виїхали 
на розвідку місцевості. Потра-
пили під щільний обстріл. Біля 

Сашка розірвалося кілька снаря-
дів, проте тоді все обійшлося… А 
взимку 2015 року, у перший день 
перемир’я, він супроводжував 
колону з боєприпасами в районі 
Логвинового. Терористи влашту-
вали засідку, і через пряме влу-
чання протитанкової керованої 
ракети постраждав екіпаж, за-
гинуло декілька хлопців.  Серед 
них і старшина Чернявський. Ще 
одного колегу-офіцера втратив 
на Савур-Могилі. Біля кам’яної 
стели, що на висоті, ми потисли 
один одному руки і домовилися 
зустрітися тут, коли настане мир. 
А за кілька годин я довідався, що 
його життя обірвав постріл з во-
рожого танка». 

За дві ротації до зони АТО на 
рахунку Олексія понад півсотні 
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конвоїв з вантажем для укра-
їнських армійців у неспокійні 
міста і села Донбасу. На початку 
2015-го він пройшов Луганське, 
Дебальцеве, Чернухине, Вугле-
гірськ... Набув досвід проведення 
аерозольного маскування важ-
ливих позицій та об’єктів. За цю 
бойову роботу український офі-
цер достроково отримав чергове 

військове звання «майор». Отри-
мали нагороди і його бойові 
товариші. 

Олексій – з родини військо-
вих. Приклад батька надихнув 
його обрати нелегкий офіцер-
ський шлях. Його молодший 
брат – також офіцер, служить 
десантником. Вони  різні, в 
кожного своє життя, втім їх 
об’єднала спільна мета – 
захищати Батьківщину. 
Воювали брати муж-
ньо, били ворога й 
не раз відзначалися 
хоробрістю.

– Ми стояли за 
свою землю, своїх 
дітей, – пояснює 

Олексій. – Головне, щоб наші зу-
силля не були марними і в Україні 
нарешті запанував мир. Хочу, щоб 
мої дві доньки спокійно дивилися 
в майбутнє. Заради них готовий 
на все…

НА БЕРЕГАХ 
СІВЕРСЬКОГО ДОНЦЯ…

Першу свою переправу в зоні 
АТО зведений загін оперативного 
забезпечення під командуванням 
підполковника Дмитра Овсянні-
кова обладнав у День інженерних 
військ 3 листопада 2014 року.

–  Інженерну розвідку про-
водили найдосвідченіші військо-
вослужбовці на чолі з капітаном 
Артемом Мироненком. Після ви-
значення  місця штаб АТО прий-
няв рішення обладнати пере-
праву з тяжкого механізованого 
мосту. Завдання було не з легких.  
Хоч ворог дуже заважав, міст че-
рез Сіверський Донець був наве-
дений і функціонував приблизно 
два тижні. Доки черговим масив-
ним обстрілом його не розбила 
артилерія «сепарів»,  – пригадує  
підполковник Дмитро Овсянніков, 
який сьогодні є заступником ко-
мандира полку.

Після знищення тяжкого мос-
ту понтонери навели через річку 

два наплавні. Дороги до них про-
лягали через ліс, який прочісува-
ли ДРГ  ворога. Навіть коли річку 
скував лід, мости не згортали.

Ранньою весною негода при-
несла черговий неприємний 
сюрприз. Внаслідок різкого під-
вищення рівня води та сходжен-
ня льоду один з  мостів зірвало 
з кріплень та течією понесло на 
територію, контрольовану НЗФ. 
Зведена понтонно-мостова рота 
під керівництвом майора Олек-
сандра Злепка евакуювала  міст 
«з-під носу» бойовиків. Перепра-
ва знову запрацювала.

– Якось розвідка повідомила 
керівництво сектору, що ворог 
замінував міст, який ми підвели 
до берегів. Катерам, які стояли 
на чергуванні, залишилося його 
лише з’єднати і привести у робо-
чий стан. Власного розвідника-
водолаза в нас не було. Тому, 
щоб обстежити дно та перепра-
ву, звернулися за допомогою до 
колег із Кам’янця-Подільського.  
Інформація розвідників підтвер-
дилася – фахівці виявили ви-
буховий пристрій, закладений   
на дні біля мостової опори та 
ретельно замаскований, – про-
довжує підполковник Дмитро 
Овсянніков.

Загалом силами зведено-
го загону  були наведені три 
мостові та підготовлені дві 
десантні переправи через річ-
ку Сіверський Донець, які й до 
цього часу використовуються 
за призначенням.

Коли сепаратисти відступали 
з окупованих населених пунк-
тів Донбасу, то залишали після 
себе суцільні руїни. Окрім цього, 
вони ще й заміновували сіль-

ськогосподарські угіддя, лінії 
електропередач тощо. Під-

ступність – головна риса 
притаманна ворогу.

Тікаючи від укра-
їнської армії, теро-

ристи замінували 
дев’ятиповерхівку 
в одному з місте-
чок Луганщини. 
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ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАСПОГАДИ З ПЕРЕДОВОЇ ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАСПОГАДИ З ПЕРЕДОВОЇ

Мешканці повідомили МНС про 
підозрілі предмети в підвалі бу-
динку. Бригада, яка приїхала на 
виклик, відмовилася братися за 
розмінування, пославшись на 
відсутність необхідного облад-
нання та особливо складну схе-
му закладення вибухівки. Людям 
пощастило, що в їхньому районі 
тоді працював зведений загін. Дві 
групи саперів під командуван-
ням капітанів Артема Мироненка 
та Івана Когута розплутали всі 
«загадки» російських окупантів 
й небезпечні протитанкові міни 
винесли з підвалу. Важко уявити, 
щоб сталося,  якби задум воро-
га спрацював: будинок поховав 
би під собою не одне  людське 
життя.

Місцеве населення сьогодні 
постійно звертається по допомо-
гу до наших воїнів. А взимку, при 
ліквідації наслідків негод, про-
хань стає ще більше, адже бойо-
вики залишили після себе тільки 
випалену землю та зруйновані 
дороги. Українські військові по-
вернули сюди мир і допомагають 
налаштувати життя заново.

ЗАМІНОВАНИЙ КРАЙ
Командир взводу інженер-

них загороджень молодший 
лейтенант Олександр Михайлов 
– військовий у третьому поко-
лінні. Був призваний на строкову 
службу 2008 року, а потім під-
писав контракт.  У першому сво-
єму відрядженні до зони АТО він 
виконував обов’язки сапера у 
складі 95-ї окремої десантно-
штурмової бригади, з якою 
пройшов багато гарячих то-
чок Донбасу. 

– Спочатку по нас стрі-
ляли з мисливської та 
травматичної зброї. У та-
кий спосіб деякі місцеві 
виказували своє обу-
рення, коли ми стояли 
під Добропіллям. Під 
перший справжній об-
стріл потрапив коли ру-
халися до Слов’янська 

разом з десантниками. Конвой 
відбив напад ворога, все відбу-
лось у швидкому темпі, і було 
важко зрозуміти, що почалася 
справжня війна, – ділиться спога-
дами Олександр Михайлов.

День, коли потрапив під об-
стріл з «Градів», Олександру не 
забути. Тоді його колона рухала-
ся полем. Раптово почувся про-
низливий свист, потім побачив 
розриви снарядів. В чистому полі 
сховатися було ніде. Колона про-
довжила рух і зайшла в укриття. 
Тоді найближчий снаряд розі-
рвався метрів за сорок від Олек-
сандра. А зовсім поруч ліг ще 
один боєприпас, який на щастя, 
не вибухнув. Під час, того обстрі-
лу багато військовослужбовців 
загинуло та було поранено.

Окремо сапер розповів про 
випадок, коли він рухався у скла-
ді колони зі Слов’янська.  Сапери 
на війні завжди їдуть в першій 
машині колони, аби за потреби зрзруйуйуйнонононоонн ваванінін  
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…Вже найближчим часом чергова ротація з Новограда-Волинського 
знову вирушить у зону проведення АТО, щоб змінити побратимів та 
продовжити боротися з ворогом, який зазіхнув на українські землі. На 
шевроні полку девіз: «Завжди попереду». Це гасло військовослужбов-
ці постійно підтверджують своєю бойовою роботою, тим самим на-
ближаючи прихід мирного життя на тимчасово окуповані території 
України.

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

розміновувати шлях. І от, при пе-
ревірці одного з перехресть Олек-
сандр виявив закладену проти-
танкову міну. У ході розмінування 
з’ясувалося, що поруч ворог за-
клав ще одну протипіхотну міну 
як пастку для недосвідченого 
сапера. Адже, розмінувавши пер-
шу міну, можна підірватися на 
другій. 

Ворог часто-густо під проти-
танкову міну  закладав міномет-
ну, а під неї ще й протипіхотну. 
Бандити постійно вдавалися до 
таких хитрощів. Тож наші усві-
домлювали, що мають справу не 
з «трактористами» і «шахтарями», 
а з добре підготовленими росій-
ськими вбивцями

Одного разу Олександру на-
віть довелося знищувати міну 
на місці. Її сапери виявили біля 

залізничної колії. Протитанкова 
міна лежала в перевернутому 
положенні. Виникла непроста 
дилема: підривати її на місці не-
можливо, вийняти міну для зне-
шкодження – також. Сапер проя-
вив кмітливість. Поруч працював 
екскаватор, за його допомогою 
бійці вирили яму, в якій знешко-
дили міну.

Загалом за час перебування 
в зоні АТО Олександр подолав 
тисячі кілометрів доріг «гарячо-
го» Донбасу, розмінував сотні 
об’єктів. Після повернення з від-
рядження він отримав офіцер-
ське звання і зараз із під леглими 
несе службу на кордоні з тимча-
сово окупованим Кримом. 

Олег СУШИНСЬКИЙ,
Ігор ПАРУБСЬКИЙ
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ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАСИЛЬНІ ДУХОМ ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАСИЛЬНІ ДУХОМ

У студента факультету режисури і шоу-бізнесу Київського націо-
нального університету культури і мистецтв Ярослава Заречнєва є мрія 
– зняти власний фільм про «кіборгів». Він – кавалер ордена «За муж-
ність» ІІІ ступеня,  один із українців, які стояли на смерть у донецько-
му аеропорту. Сам «кіборг» родом із невеличкого містечка Вишневе, 
що на Київщині. Захищати Батьківщину і жити для інших – саме такий 
шлях обрав для себе цей 24-річний хлопець. За рік війни на Донбасі 
він побував у найгарячіших точках – Докучаєвську, Гранітному, Ново-
ласпі, Старогнатівці, Новотроїцькому

РІК 
ВІЙНИ

ЗАРЕЧНЄВА
«КІБОРГА»
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ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

НА ЗБОРИ – 
ДВІ ГОДИНИ

Ярослав проходив строкову 
службу в 2009-2010 рр. у Криму, в 
розвідроті окремого батальйону 
морської піхоти. Брав участь у на-
вчаннях «Сі Бриз-2010», спільних 
навчаннях із спецпідрозділами 
«Альфа» і «Сокіл». Тож підготов-
ка морського піхотинця була до-
волі серйозною. Коли ж «зелені 
чоловічки» вторглися до Криму, 
відразу пішов до військового ко-
місаріату, адже  на окупованому 
півострові  залишилися його то-
вариші по службі та командири 
– справжні патріоти України. У 
військкоматі сказали, що ситу-
ація вкрай напружена і запро-
понували пройти десятиденні 
навчальні збори. Того ж дня (10 
березня 2014 року. – Прим. ред.) 
йому вручили повістку і напра-
вили до Білої Церкви, на Велико-
половецький полігон. За кілька 
днів мобілізовані у складі 72-ї 

окремої механізованої бригади 
відпрацьовували бойові навички 
вже на житомирському полігоні, 
а за три тижні ешелоном виру-
шили до станції у Комиш-Зорі За-
порізької області. Там базувалися 
до 9 травня.

 Саме в День перемоги 2014 
року 2-й батальйон пройшов бо-
йове хрещення в Маріуполі. Так 
звані «мирні» мешканці, а на-
справді – проросійські бойовики 
тримали у міському управлінні 
МВС заручників. Сепаратисти ба-
рикадами заблокували в’їзди-
виїзди з міста, а на шляху колони 
виставляли живий щит зі старих 
людей, дітей і жінок. 

Ярослав із побратимами ви-
тримав цей іспит гідно. Його БМП 
проривала барикади місцевих 
бойовиків і за командою вправно 
поливала свинцем терористів, що 
засіли у будівлі МВС. Завдяки при-
цільному вогню та діям нацгвар-
дійців і спецпризначенців вдалося 
врятувати двох старших офіцерів, 
яких тримали в заручниках. 

– Того ж дня ми відійшли до 
смт Ялта, що за 25 км від Маріу-
поля, – згадує Заречнєв. – Через 
два тижні комбат майор Михай-
ло Драпатий перед строєм ого-
лосив, що для виконання бойо-
вого завдання йому потрібні 
добровольці. Зголосилося 
з вісімдесят бійців, і коло-
ною із семи БМП ми виру-
шили, як з’ясувалося згодом, 
у кількамісячне відрядження, 
що розділило наше життя на 
«до» і «після».

Коли з маріупольського 
аеропорту мотострільців на 
Іл-76 доправили до Меліто-
поля, ні командир БМП Андрій 
Литвинов, ні механік-водій Ан-
дрій Дягілєв, ні друзі Ярослава, 
два брати – молодші сержанти 
Роман і Андрій Борсуки, ні грана-
тометник Володимир Гамза та його 
помічник Віктор Борейко не здога-
дувалися, через яке пекло війни їм 
невдовзі доведеться пройти.

Спочатку бійці очікували, що 
їх відряджатимуть до Криму. Та 

події розгорталися швидко. У Ме-
літополі їх знову завантажили в 
літаки. Після отримання польових 
кухонь та американських сухпаїв 
борти злетіли, а сіли в аеропор-
ту «Донецьк». Це відбулося 28 
травня. На той час наші звільнили 
старий і новий термінали, будів-
лю швидкої допомоги, так зва-
ну ВІП-зону Ахметова з офісами, 
ангарами і особистими літаками 
бізнесмена. Попри доволі спокій-
ну тодішню ситуацію, вже наступ-
ного дня, немов щось знаючи, він 
швиденько дав команду підняти 
ті літаки в повітря. 

У ДОНЕЦЬКОМУ ПЕКЛІ
Бої за донецький аеропорт, 

який мав стратегічне значення, 
почалися 26 травня. Напередод-
ні, коли туди зайшли терористи 
батальйону «Восток-2», жоден 
цивільний літак вже не зміг сісти 
на злітну смугу. Українські вій-
ськові провели найуспішнішу 
операцію з початку АТО – визво-
лення аеропорту від ворога, яке 
тривало лічені години. Операція 
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розпочалася силами 3-го окремо-
го полку спецпризначення за під-
тримки авіації. Наших хлопців ви-
садили з вертольотів, а штурмова 
авіація розстріляла вогневі точки 
противника і підтримувала бійців, 
доки над аеропортом не замайо-
рів синьо-жовтий прапор. У лавах 
бандформувань розпочалася па-
ніка, відступаючи, вони поливали 
вогнем всіх, кого бачили, навіть 
своїх. 

Загалом оборона аеропорту 
тривала 242 дні. Два з половиною 
місяці на летовищі провів і Ярос-
лав Заречнєв. Серед терористів, 
що протистояли українцям,  осо-
бливою жорстокістю вирізнялися 
кадирівці та осетини. 

– Тільки-но ми приземлилися, 
чотири «сушки» зробили заходи 
по новому терміналу, «працюва-
ли» вертольоти. А ми на БМП по-
їхали зачищати «зеленку» поблизу 
Спартака. Всю зрешетили. Скільки 
загинуло ворогів – не знаю, але за 
кілька днів звідти добряче смер-
діло. Завдяки цим втратам бойо-
виків у перші дні в нас було лише 
два «трьохсотих» серед нацгвар-
дійців, – розповідає Заречнєв. – 
Надалі хто тільки нас не намагався 
штурмувати. Коли ми опинилися в 
повній блокаді, нам скидали прові-
зію. Виживали й власними зусил-
лями. У пошуках їжі під ворожим 
вогнем ми обшукували понівечені 

термінали, знаходили якісь крупи. 
А ще поряд з аеропортом, у селі 
Спартак, була розташована проти-
повітряна військова частина. Коли 
нам вдавалося прорватися до на-
ших сусідів, військові ділилися з 
нами провізією. 

Найбільше матросу запам’я та-
лися сутички із ворожими танка-
ми. Наприкінці серпня, отримав-
ши велику кількість російських 
«Градів», бойовики почали перші 
обстріли. Танки із замазаними 

спецпризначення, 25-ї повітряно-
десантної бригади та із 72-ки. Ці 
відчайдухи мали лише некомп-
лект боєприпасів, який їм скида-
ли з літаків. З першими відбитими 
потужними атаками бойовиків і 
народилася легенда про «кібор-
гів». І першими українських обо-
ронців так почали називати саме 
вони. 

Але найтяжче в ці дні було із 
пораненими. Дев’ятнадця тиріч-
ний боєць Мураха дістав тяжке 
поранення в голову, три дні боро-
лися за його життя. Але без опе-
ративного втручання він загинув. 
Тому наступних трьох «трьохсо-
тих» віддали в донецьку лікарню. 
Бойовики з ними не церемонили-
ся – один невдовзі помер, двох 
інших, ледве вони встали на ноги, 
взяли в полон.

Заречнєву запам’ятався фейк, 
який місцеві «сепари» розповсю-
джували через Інтернет. Мовляв, 
на летовищі їм протистоять іно-
земні найманці: «Це не українська 
армія – ці воюють професійно, 
подивіться на їхню форму! (за 
словами Ярослава, деякі з обо-
ронців справді закупили собі со-
лідне екіпірування власним ко-
штом та з допомогою волонтерів. 
– Прим. ред.)» Насправді ж у пер-
ші місяці війни неоціненну допо-
могу армійцям надали волонте-
ри. У Заречнєва обмундирування 
розлізлося в перші ж дні доне-
цького «дербі». Спочатку і броне-
жилет йому не дістався, мовляв, 
для чого він навіднику-оператору 
БМП. Для нього захист – це його 
бойова машина, броня. Тож коли 
на всіх не вистачило бронежиле-
тів і шоломів, Заречнєв телефо-
нував сестрі, яка за допомогою 
волонтерів все купувала, навіть 
військову форму. А потім ще й 
знаходила можливість якось до-
правити військову амуніцію. 

«Кіборгів» із 72-ї омбр заміни-
ли вояки із 93-ї і 51-ї бригад. 

РЕЙД ТИЛАМИ ВОРОГА
Після нетривалої відпустки 

морпіха Заречнєва чекало черго-
ве випробування. Хлопці з його 

СИЛЬНІ ДУХОМ

номерами регулярних частин 
армії РФ почали виходити на по-
зиції та стріляти по аеропорту. 
10 вересня бойовики отримали 
підкріплення: російські Т-72, про-
сто з ешелонів, 240-міліметрові 
міномети «Тюльпан», гаубиці, по-
тужні «Урагани» і натренованих у 
польових таборах найманців. 

На той час у «кіборгів» не було 
навіть ПТУРів. Сім БМП із 72-ї бри-
гади ворожим бойовим машинам 
теж не могли стати на заваді. На 
це й розраховували окупанти, 
коли пішли в чергову атаку. Тоді 
українців виручили власна кміт-
ливість і необізнаність «сепарів». 
Командир мінометної роти стар-
ший лейтенант Синебок організу-
вав стрільбу по танках. Противник 
не очікував такого шаленого опо-
ру, тому швидко відступив. Оку-
панти були впевнені, що на лето-
вищі перебувають кілька сотень 
бійців. Насправді ж тоді оборону 
тримали трохи більше 150 за-
хисників – бійців із 2-го полку 
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батальйону в складі бригади кіль-
ка тижнів тримали оборону по-
близу прикордонного переходу 
«Ізварине». 

Двадцять два дні оточення! 22 
дні суцільних артилерійських об-
стрілів і раптових нальотів, атак 
танкових груп найманців. 22 дні, 
коли з товаришем ділили сухпай, 
коли доводилось рахувати кожен 
снаряд, кожен набій для автома-
та, кожну ракету ПТУР. 22 дні по-
руч з тяжкопораненими, а коли їх 
вдасться вивезти, не знав ніхто. 
Не витримавши шквального вог-
ню бойовиків, частина бригади 
відступила на територію Росії. 
Але кілька десятків солдатів усе 
ж залишилися на своїх позиціях. 
Комбат другого батальйону ма-
йор Михайло Драпатий у полон 
здаватися не захотів. Він зібрав 
усі сили в єдиний кулак, все, що 
залишилося від бригади, підго-
тував до бою всю вцілілу техніку, 
яку вдалося відремонтувати, і зі 
зброєю в руках повів хлопців з 
оточення на прорив.

До 72-ї бригади приєдналися 
бійці з 24-ї, 51-ї механізованих 
бригад, а також 79-ї аеромобіль-
ної бригади і 3-го полку спец-
призначення. З ворожої пастки 
виходили одночасно з двох бо-
ків: з району Савур-Могили удару 
по позиціях бойовиків завдали 
основні частини, тим самим від-
кривши коридор, а з прикордон-
них районів у бойовому порядку 

висунулися оточені українські 
прикордонники з Должанського, 
Дякового і Червонопартизанська. 
У найскладніших умовах – по 
суцільних мінних полях, під без-
перервними ударами російської 
артилерії, знищуючи засідки ро-
сійських найманців, вийшло 410 
бійців. Вони змели всіх, хто нама-
гався перекрити їм шлях. Вийшли 
на танках, БМП, БТРах, самохідних 
гаубицях, не здавши свою зброю 
ворогу.

Хоча фортуна на війні була 
прихильна до Ярослава, не ми-
нулося без поранення. На крок 
від смерті він опинився в жовтні 
2014-го біля Докучаєвська –в на-
селеному пункті Миколаївка. Во-
рожа міна влучила у бліндаж, де 
було троє бійців. Заречнєв лише 
пам’ятає ударну хвилю, вибух, 
після якого огорнула суцільна 
темрява. Він був контужений, 
осколком поранило ногу. На щас-
тя, військові медики спрацювали 
на відмінно. Бійця відразу допра-
вили в смт Куйбишеве, де базу-
вався польовий госпіталь з Одеси, 
надалі – вертольотом у Дніпро. 
Реабілітацію проходив уже в Білій 
Церкві. 

24 серпня на параді до Дня 
Незалежності України на Хреща-
тику, глядачів вразила не тільки 
потужна новітня військова техні-
ка. В двох парадних розрахунках, 
чітко карбуючи крок, пройшли 
герої і ветерани АТО. Ці чоловіки 

знають ціну перемог. Диктор на-
голосив, що в строю героїв і ор-
деноносець Заречнєв, який за рік 
війни став справжнім головним 
болем для російських найманців. 
Його БМП-2 пройшла всі пекельні 
місця на Сході і нещадно викошу-
вала десятками усіляку нечисть із 
рідної землі.

– Коли в 2010 році я вперше 
брав участь у параді у складі під-
розділу морської піхоти, де про-
ходив строкову службу, в мене 
навіть думки не виникало, що за 
шість років знову буду на Хре-
щатику. І теж маршуватиму  тут, 
– говорить матрос Ярослав За-
речнєв. – Але нині ситуація до-
корінно змінилася. Цей парад не 
заради параду або якогось піару. 
Це дійсно був приклад для всьо-
го світу нашої непохитності й 
віри в перемогу в ім’я незалеж-
ної України.

І сьогодні Ярослав не розриває 
зв’язків із армією. Тільки за цей 
рік він тричі був на військових збо-
рах, бере активну участь у роботі 
громадського об’єднання вете-
ранів АТО Києво-Святошинського 
району. А в цивільному житті 
робить кар’єру в одному із відо-
мих супермаркетів, вступив до 
КНУКіМу. Мріє зніматися в кіно. 

– Ви знаєте, ніщо так силь-
но на війні не вражало, як дитячі 
листи і малюнки, які нам привози-
ли волонтери, – згадує Ярослав. 
– Чоловіки, які чимало бачили, не 
могли стримати сліз. Я особисто 
кожному з малюків написав від-
повідь – адже вони її чекали. А в 
нас з’являвся сенс. Сенс жити, ви-
живати, боротися і перемагати. 

Юрій СМЄЛОВ
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Îäðàçó 185 çðàçê³â îçáðîºííÿ òà ñó÷àñíî¿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè âèðîáíèöòâà
óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ áóëè ïðåäñòàâëåí³ íà Õ²²I Ì³æíàðîäí³é ñïåö³àë³çîâà-
í³é âèñòàâö³ «Çáðîÿ òà áåçïåêà-2016», ÿêà â³äáóëàñÿ 11-14 æîâòíÿ  â Êèºâ³

Îñîáëèâ³ñòþ öüîãîð³÷íîãî ôî-
ðóìó º òå, ùî ÷àñ éîãî ïðîâåäåí-
íÿ ñï³âïàâ ç³ ñâÿòêóâàííÿì Äíÿ
çàõèñíèêà Óêðà¿íè, ùî º äîñèòü
ñèìâîë³÷íèì, àäæå ñüîãîäí³ ïè-
òàííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè
Óêðà¿íè ÿê í³êîëè âàæëèâå. Õ²²²
Ì³æíàðîäíà âèñòàâêà «Çáðîÿ òà
áåçïåêà-2016» â³äáóâàëàñÿ â ºäè-
íîìó ôîðìàò³ ç Õ Ì³æíàðîäíèì
àâ³àêîñì³÷íèì ñàëîíîì «Àâ³àñâ³ò-
ÕÕ²», ùî ñòâîðèëî ìîæëèâîñò³ äëÿ
êîìïëåêñíîãî îçíàéîìëåííÿ êå-
ð³âíèöòâà äåðæàâè, â³ò÷èçíÿíèõ
ñèëîâèõ â³äîìñòâ ³ íàóêîâèõ óñòà-
íîâ, ³íîçåìíèõ ãîñòåé ³ ïîòåíö³é-
íèõ çàìîâíèê³â ³ç äîñÿãíåííÿìè
îáîðîííî¿ òà àâ³àêîñì³÷íî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè. Íà ïëîù³ ó 21
òèñ. êâ. ì ñâî¿ åêñïîçèö³¿ ïðåäñòà-
âèëè ïîíàä 300 ô³ðì. Â³äâ³äàëè
âèñòàâêó ïðåäñòàâíèêè ïîíàä ñòà
êîìïàí³é ç 24 êðà¿í. 

Çà òðàäèö³ºþ åêñïîçèö³¿ áóëè
ðîçä³ëåí³ íà äâ³ ÷àñòèíè. Ïåðøà
äåìîíñòðóâàëà çáðîþ òà â³éñüêî-
âó òåõí³êó äëÿ àðì³¿ ³ ÌÂÑ, äðóãà –
çáðîþ äëÿ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ.
Â³éñüêîâèé ðîçä³ë øèðîêî ïðåä-
ñòàâëÿëè 45 ï³äïðèºìñòâ êîíöåð-
íó «Óêðîáîðîíïðîì». Çîêðåìà
ÍÂÎ «Ïðàêòèêà» ïðåçåíòóâàëà äâà
íîâèõ ÁÒÐ «Îòàìàí». Íà îñîáëèâó
óâàãó çàñëóãîâóº ìàøèíà ç êîë³ñ-
íîþ ôîðìóëîþ 6õ6 ó âåðñ³¿ ñàìî-
õ³äíî¿ àðòèëåð³éñüêî¿ óñòàíîâêè.
Êîë³ñíå øàñ³ îñíàñòèëè áàøòîþ ç³
122-ì³ë³ìåòðîâîþ ãàðìàòîþ â³ä
ãóñåíè÷íî¿ ÑÀÓ «Ãâîçäèêà». «Îòà-
ìàí» ñòâîðåíèé íà îñíîâ³ ñï³ëü-
íîãî ð³øåííÿ ÌÎ Óêðà¿íè ç ðîç-
ðîáêè áàçîâèõ êîë³ñíèõ øàñ³ äëÿ
ñàìîõ³äíèõ àðòèëåð³éñüêèõ óñòà-
íîâîê, øèôð «Íàêàò». Ïîâíà ìàñà
ö³º¿ áîéîâî¿ ìàøèíè ñòàíîâèòü 16
òîíí. Åê³ïàæ – 3-10 îñ³á. Áàçîâèé

ð³âåíü çàõèñòó ÏÇÑÀ-5 (âèòðèìóº
áðîíåá³éíî-çàïàëþâàëüíó êóëþ
7,62). Ç äîäàòêîâèì êåðàì³÷íèì
çàõèñòîì «Îòàìàí 6õ6» â³äïîâ³äàº
4 ð³âíþ çà ñòàíäàðòîì STANAG.
Ìîæå êîìïëåêòóâàòèñÿ 7,2-ë³òðî-
âèì òóðáîäèçåëåì Deutz ïîòóæ-
í³ñòþ 290 àáî 320 êñ. Êîðîáêà ïå-
ðåäà÷ – àâòîìàòè÷íà, 6-ñòóï³í-
÷àñòà, Allison. Äëÿ «Îòàìàíà 6õ6»
ï³äãîòîâëåí³ é ³íø³ ìîäèô³êàö³¿.
Çîêðåìà áðîíåòðàíñïîðòåð, àâòî-
ìîá³ëü âîãíåâî¿ ï³äòðèìêè, àâòî-
ìîá³ëü ì³íîìåòíî¿ âîãíåâî¿ ï³ä-
òðèìêè, êîìàíäíî-øòàáíèé àâòî-
ìîá³ëü, ðåìîíòíî-åâàêóàö³éíèé
àâòîìîá³ëü. 

ÒÎÂ «Íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîì-
ïàí³ÿ «ÒÅÕ²ÌÏÅÊÑ» âèéøëà ç ïðî-
ïîçèö³ºþ ùîäî ìîäåðí³çàö³¿
ÁÌÏ-1, ÿêà ïîëÿãàº ó âñòàíîâëåíí³
íà íå¿ äèñòàíö³éíî-êåðîâàíîãî
áîéîâîãî ìîäóëÿ TURRA 30 ðîç-

ЩО МАЄМО В АРСЕ 
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ðîáêè ñëîâàöüêî¿ êîìïàí³¿ EVPU.
Âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìîäóëÿ äîç-
âîëÿº ï³äâèùèòè ð³âåíü çàõèñòó
åê³ïàæó, «ñõîâàâøè» éîãî âñåðå-
äèí³ áðîíüîâàíîãî êîðïóñó, à
òàêîæ çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòí³ õà-
ðàêòåðèñòèêè êîìïëåêñó îçáðîºí-
íÿ. Êð³ì òîãî, â³äñóòí³ñòü ï³äáàø-

òîâèõ àãðåãàò³â äîçâîëèëà çàîùà-
äèòè ì³ñöå âñåðåäèí³ äåñàíòíîãî
â³ää³ëåííÿ. Áîéîâèé ìîäóëü
TURRA 30 ìàº õàðàêòåðíó ôîðìó,
óòâîðåíó ç³ñòèêîâàíèìè áðîíå-
ëèñòàìè. Ó ñåðåäí³é ÷àñòèí³ áàø-
òè ì³ñòèòüñÿ õèòíà óñòàíîâêà ç
êð³ïëåííÿìè äëÿ ãàðìàòè òà ñïà-
ðåíîãî êóëåìåòà. Ïðàâîðó÷ â³ä
ãàðìàòè ³ â êîðì³ ïåðåäáà÷åíî
ì³ñöå äëÿ ÿùèê³â ³ç áîºïðèïàñà-
ìè. Ó õàðàêòåðí³é âè¿ìö³ ç ë³âîãî
áîêó áàøòè ðîçòàøîâàíèé õèòíèé
áëîê ïðèö³ëüíî¿ àïàðàòóðè. Äëÿ
íàâåäåííÿ çáðî¿ åê³ïàæ ìîæå âè-

êîðèñòîâóâàòè òåëåêàìåðó, òåï-
ëîâ³çîð òà ëàçåðíèé äàëåêîì³ð. Ó
íèæí³é ëîáîâ³é ÷àñòèí³ áàøòè
º â³ñ³ì äèìîâèõ ãðàíàòîìåò³â.
Áîéîâèé ìîäóëü îñíàùåíèé
30-ì³ë³ìåòðîâîþ àâòîìàòè÷íîþ
ñòàá³ë³çîâàíîþ ãàðìàòîþ 2À42 ç³
ñïàðåíèì 7,62-ì³ë³ìåòðîâèì êó-
ëåìåòîì. Ñòâîëüíå îçáðîºííÿ
áîéîâîãî ìîäóëÿ âèêîðèñòîâóº
ñòð³÷êîâó ïîäà÷ó áîºïðèïàñ³â. Çà
áàæàííÿì çàìîâíèêà TURRÀ 30
ìîæå îñíàùóâàòèñÿ íå ò³ëüêè
ãàðìàòîþ 2À42, à é ³íøîþ çáðîºþ
àíàëîã³÷íîãî êëàñó, íàïðèêëàä,
ãàðìàòîþ Mk44 Bushmaster II
êàë³áðó 30 ìì.

Íà âèñòàâö³ òàêîæ áóâ ïðåä-
ñòàâëåíèé ïåðøèé çðàçîê ³ííîâà-
ö³éíîãî ì³íîìåòà – ì³íîìåòíèé
ìîá³ëüíèé êîìïëåêñ (ÌÌÊ). Â³í
ìîæå ðîçãîðíóòèñÿ çà ï³âõâèëèíè
³ âèìàãàº âòðó÷àííÿ ò³ëüêè íà åòà-
ï³ çàâàíòàæåííÿ ì³íè â òóáóñ. Êå-
ð³âíèê ïðîåêòó Âàõòàíã Ãàõåëàäçå
ñòâåðäæóº, ùî ìàêñèìàëüíó óâàãó
ïðèä³ëÿëè íàâ³òü íàéäð³áí³øèì
äåòàëÿì. Ó ïðèãîä³ ñòàâ ³ âëàñíèé
áîéîâèé äîñâ³ä Âàõòàíãà – ùå íå-
äàâíî â³í ñàì ñëóæèâ àðòèëåðèñ-
òîì ó 81-é îêðåì³é àåðîìîá³ëüí³é
áðèãàä³. À âò³ëþþòü ³äåþ â æèòòÿ
Óêðà¿íñüêå àãåíòñòâî ç ïåðñïåê-
òèâíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîçðî-
áîê ³ «Óêðîáîðîíñåðâ³ñ». Îäíàê ó

Е НАЛІ?

БТР «Отаман»
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áîéîâèõ óìîâàõ êîìïëåêñ çìî-
æóòü çàñòîñóâàòè â êðàùîìó ðàç³
çà ð³ê – ïîïåðåäó ùå âèïðîáó-
âàííÿ äîñë³äíîãî çðàçêà òà áî-
ðîòüáà çà ìîæëèâ³ñòü ïîòðàïèòè
â ïëàí äåðæàâíî¿ çàêóï³âë³. Ä³º
ì³íîìåòíèé êîìïëåêñ íà áàç³
âëàñíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ, êóäè íàäõîäèòü îïåðàòèâ-

íà ³íôîðìàö³ÿ â³ä íàâ³äíèê³â. Ìà-
þ÷è êàë³áð 120 ìì, â³í çäàòíèé
âðàæàòè äî âîñüìè îäèíè÷íèõ ö³-
ëåé îäíî÷àñíî. Ïî øîñå àâòîìî-
á³ëü ìîæå ðîçâèâàòè øâèäê³ñòü
100 êì/ãîä, ïî ´ðóíòó – 60 êì/ãîä.
Çàïàñ õîäó ñòàíîâèòü äî 500 êì.
Áîºêîìïëåêò – 40 ì³í. Çà ï³äòðèì-
êè áåçï³ëîòíèê³â äàëüí³ñòü ðîç-

â³äêè êîìïëåêñó ñÿãàº
äî 20 êì. Àíàëîã³â éîìó
â Óêðà¿í³ íåìàº. Ùî
âàæëèâî, íåìàº ¿õ ³ â
Ðîñ³¿. Ãîëîâíà ïåðåâàãà
ÌÌÊ – éîãî ìîá³ëü-
í³ñòü: â³í çäàòíèé ðîç-
ãîðíóòèñÿ çà 30 ñåêóíä,

à âæå ÷åðåç 2-3 ñåêóíäè ï³ñëÿ çàë-
ïó ìàøèíà ìîæå ïî÷èíàòè ðóõ, –
ðîçïîâ³äàº àâòîð ³äå¿ Âàõòàíã
Ãàõåëàäçå.

ÀâòîÊðÀÇ ïðåçåíòóâàâ íîâèé
áðîíüîâàíèé àðì³éñüêèé âñþäè-
õ³ä – Hulk. Ñ³ìåéñòâî âàæêèõ áðî-
íüîâàíèõ âñþäèõîä³â ïîïîâíèëî-
ñÿ íåòèïîâîþ äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî
âèðîáíèêà ìîäåëëþ êîë³ñíî¿
ôîðìóëè 4õ4. Äî «Óðàãàíó»,
«Øðåêà» òà «Ô³îíè» ïðèºäíàâñÿ
ÊðÀÇ-«Õaëê» (Hulk), ùî ìàº â³ä-
ì³ííó â³ä ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ë³-
í³éêè êîíñòðóêö³þ. Íîâèé áðîíå-
àâòîìîá³ëü ñòâîðåíèé íà áàç³
âñþäèõîäà ÊðÀÇ-5233. 

Çà ñëîâàìè Ì³í³ñòðà îáîðîíè
ãåíåðàëà àðì³¿ Óêðà¿íè Ñòåïàíà
Ïîëòîðàêà, ëèøå íà çàêóï³âëþ
îçáðîºííÿ é òåõí³êè äëÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ àðì³¿ 2017 ðîêó ïåðåäáà÷å-
íî áëèçüêî 12 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü.
Íèí³ òðèâàº ïåðåõ³ä â³ä åòàïó
ðîçðîáêè âëàñíî¿ òåõí³êè äî ïîñ-
òà÷àííÿ ¿ ¿ Çáðîéíèì Ñèëàì Óêðà-
¿íè. Òàêîæ î÷³ëüíèê îáîðîííîãî
â³äîìñòâà çàçíà÷èâ, ùî ñüîãîäí³
º ïîòðåáà â óñüîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ

àðòèëåð³¿, çàñîá³â çâ’ÿçêó, áðîíå-
ìàøèí òà òåõí³êè äëÿ åâàêóàö³¿
ïîðàíåíèõ. Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíó-
ëèì ðîêîì º ñóòòºâ³ çðóøåííÿ ó
ñôåð³ ìîäåðí³çàö³¿ àâ³àö³éíî¿
òåõí³êè òà ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáî-
ðîíè, ìîäåðí³çàö³¿ áðîíüîâàíîãî
òðàíñïîðòó. Äî òîãî æ óêðà¿íñüê³
ôàõ³âö³ ñòâîðþþòü ³ çîâñ³ì íîâó
òåõí³êó – äèñòàíö³éíî êåðîâàí³

Дистанційно-керований бойовий модуль TURRA 30 
розробки словацької компанії EVPU для БМП-1

Мінометний мобільний
комплекс

Важкий броньований всюдихід КрАЗ-«Хaлк» (Hulk)
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áîéîâ³ ìàøèíè «Ôàíòîì». Âæå ãî-
òóþòü äî âèïðîáóâàíü ïåðøèé
â³ò÷èçíÿíèé óäàðíèé áåçï³ëîò-
íèê «Ãîðëèöÿ», çáðîþ, ÿêó ìîæóòü
âèãîòîâëÿòè ë³÷åí³ êðà¿íè ó ñâ³ò³.

Íà òðåò³é ð³ê â³éíè ÂÏÊ êðà¿íè,
íàëàãîäèâøè âèðîáíèöòâî íîâîãî
îçáðîºííÿ, ñòâîðèâøè íîâ³ ðîáî÷³
ì³ñöÿ, çàïî÷àòêóâàâøè ãëèáîêó
ñï³âïðàöþ ³ç çàõ³äíèìè ïàðòíåðà-
ìè, âñå æ òàêè çì³ã äîñÿãíóòè
çíà÷íèõ óñï³õ³â. Öüîãî ðîêó âäàëî
ïðîéøëè âèïðîáóâàííÿ íîâîãî
âèñîêîòî÷íîãî äàëåêîá³éíîãî ðà-
êåòíîãî îçáðîºííÿ, ÿêå ïîâèííî
ñòàòè îäí³ºþ ³ç ëàíîê òàê çâàíîãî
«ðàêåòíîãî ùèòà». Öåé íàéâàæëè-
â³øèé ³ ã³äíèé ïðèêëàä êðîï³òêî¿
ðîáîòè óêðà¿íñüêèõ çáðîÿð³â äîç-
âîëèòü íàä³éíî çàõèñòèòè êðà¿íó. 

Çàãàëîì åêñïîçèö³¿, ÿê³ áóëè
ïðåäñòàâëåí³ íà öüîãîð³÷í³é âèñ-

òàâö³ «Çáðîÿ òà áåçïåêà» ñòàëè
îäíèì ³ç ãîëîâíèõ îá’ºêò³â óâàãè
óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ é çðó÷-
íèì ìàéäàí÷èêîì äëÿ óñï³øíèõ
ïåðåãîâîð³â ³ç ³íîçåìíèìè ïàð-
òíåðàìè òà ï³äïèñàííÿ êëþ÷îâèõ
êîíòðàêò³â ó ìåæàõ àêòèâ³çàö³¿
êîîïåðàö³¿ ç êðà¿íàìè-÷ëåíàìè
ÍÀÒÎ â îáîðîíí³é ñôåð³.

Öüîãî ðîêó Äåðæàâíà ô³ðìà
«Óêð³íìàø», ùî âõîäèòü äî ñêëà-
äó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», òà òó-
ðåöüêà êîìïàí³ÿ Havelsan Hava

Elektronik Sanayi ï³äïèñàëè óãîäó
ïðî ñï³âïðàöþ ó âèðîáíèöòâ³ ïà-
ñèâíî¿ ðàä³îëîêàö³éíî¿ ñòàíö³¿ íà

ïîòóæíîñòÿõ ï³äïðèºìñòâ êîí-
öåðíó. 

Òàêîæ êîíòðàêò ïðî ñï³âïðàöþ
ùîäî âèðîáíèöòâà âîãíåïàëüíî¿
çáðî¿ ï³äïèñàëè ì³æ ñëîâàöüêîþ
êîìïàí³ºþ Grand Power s.r.o. òà
ÄÏ «Óêðîáîðîíñåðâ³ñ». Â³äòåïåð
óêðà¿íñüê³ òà ñëîâàöüê³ çáðîÿð³
ðàçîì ïðàöþâàòèìóòü íàä íîâ³ò-
í³ìè ðîçðîáêàìè, îáì³íþâàòè-
ìóòüñÿ äîñâ³äîì òà òåõíîëîã³÷íè-
ìè ð³øåííÿìè. Çã³äíî ç äîìîâëå-
í³ñòþ óêðà¿íñüê³ çáðîÿð³ ñêëàäà-

òèìóòü ï³ñòîëåò K100 òà ï³ñòîëåò-
êóëåìåò K105 ç ïåðñïåêòèâîþ
ïîñòà÷àòè ¿õ íàøèì Çáðîéíèì
Ñèëàì, Íàöãâàðä³¿, ÌÂÑ. 

Ó ìåæàõ âèñòàâêè â³äáóëàñÿ
çóñòð³÷ êåð³âíèê³â ïðîâ³äíèõ îáî-
ðîííèõ êîìïàí³é Âåëèêîáðèòàí³¿,
çîêðåìà BAE Systems, GE Aviation,
Marshall Aerospace and Defense
Group, Heroux Devtek òà ÄÊ «Óêðî-
áîðîíïðîì». Ïðåäñòàâíèêàì ³íî-
çåìíèõ êîìïàí³é áóëî ðåïðåçåí-
òîâàíî ñòðàòåã³þ ðåôîðìè îáî-
ðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó
Óêðà¿íè òà àêöåíòîâàíî óâàãó íà
íåîáõ³äíîñò³ óñóíåííÿ çàêîíî-
äàâ÷èõ ïåðåïîí äëÿ ðîçâèòêó
ñï³âïðàö³, àäæå ³íîçåìí³ êîìïàí³¿
çàö³êàâëåí³ ó ñï³ëüíèõ ïðîåêòàõ
òà ÿê³ñíî íîâîìó ð³âí³ êîîïåðàö³¿.

Ï³ä ÷àñ «Çáðî¿ òà áåçïåêè» â³ä-
áóëàñü ³ Ì³æíàðîäíà êîíôåðåí-
ö³ÿ ç ïèòàíü ê³áåðáåçïåêè «Óêðà-
¿íñüêèé ê³áåðôðîíò. Ðîçóì³ííÿ,
çàãðîçè òà ñïîñîáè áîðîòüáè»,
ÿêó ïðîâåëà Äåðæàâíà ô³ðìà
«Óêð³íìàø». Íà êîíôåðåíö³¿
éøëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâî-
ðåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ê³-
áåðáåçïåêè Óêðà¿íè. Çîêðåìà âî-
íà äîçâîëèòü â³äñòåæèòè òåðî-
ðèñò³â, à òàêîæ ê³áåðçëî÷èíö³â,
ÿê³ ïîøèðþþòü ³íôîðìàö³þ çà
íàêàçîì âàòàæê³â òåðîðèñòè÷íèõ
óãðóïîâàíü, ùî ä³þòü íà îêóïîâà-
í³é òåðèòîð³¿ Äîíáàñó. 

Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ,
Îëåêñàíäð Á²Ð×ÅÍÊÎ
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Âàãîìèì àðãóìåíòîì áåçïåêè
íàøî¿ êðà¿íè ì³ã áè ñòàòè îïåðà-
òèâíî-òàêòè÷íèé ðàêåòíèé êîì-
ïëåêñ «Ñàïñàí». Öå ñï³ëüíà ðîç-
ðîáêà ÄÏ «ÊÁ «Ï³âäåííå» ³ ÂÎ
«Ï³âäåííèé ìàøèíîáóä³âíèé
çàâîä ³ì. Î. Ì. Ìàêàðîâà». 2009
ðîêó íà ñòâîðåííÿ öüîãî êîì-
ïëåêñó Óêðà¿íà âèä³ëèëà ñóìó åê-

â³âàëåíòíó ìàéæå 7 ìëí äîë.
ÑØÀ. 2010-ãî ðîçïî÷àëîñÿ ïðîåê-
òóâàííÿ, çà òðè ðîêè ïëàíóâàëî-
ñÿ âèéòè íà ïåðø³ ëüîòí³ âèïðî-

áóâàííÿ. 
Çàãàëîì çà

ïîïåðåäí³ìè
ï³äðàõóíêà-
ìè äëÿ éîãî
ñ ò â î ð å í í ÿ
ïîòð³áíî áó-
ëî äî 450 ìëí
äîë. ÑØÀ. Äëÿ
ïîð³âíÿííÿ:
áëèçüêèé çà

ÒÒÕ îïåðàòèâíî-òàêòè÷íèé ðà-
êåòíèé êîìïëåêñ «²ñêàíäåð» îá-
õîäèòüñÿ îáîðîííîìó â³äîìñòâó
Ðîñ³¿ â 1 ìëðä äîëàð³â. Àëå, íà
æàëü, ïðîåêò «Ñàïñàí» ïðèçóïè-
íèâ òîä³øí³é ì³í³ñòð îáîðîíè
Ïàâëî Ëåáåäºâ, ÿêîãî íèí³ çâèíó-
âà÷óþòü ó ñï³âïðàö³ ç ðîñ³éñüêè-
ìè ñïåöñëóæáàìè.

Òà íå âñå òàê ïîãàíî. Ó â³ò÷èç-
íÿíî¿ «îáîðîíêè» ñüîãîäí³ º íà-
â³òü á³ëüø ïåðñïåêòèâíà ðîçðîá-
êà – «Ãð³ì-2». Ðîáîòà íàä öèì
êîìïëåêñîì òðèâàº, ³ óêðà¿íñüêèé
âèðîáíèê äàº íàä³þ, ùî ìè ñêîðî
ïîáà÷èìî éîãî ïåðø³ âèïðîáó-
âàííÿ.

«Ãð³ì-2» ÿâëÿº ñîáîþ ìîá³ëü-
íó ïóñêîâó óñòàíîâêó ç äâîìà ðà-
êåòàìè òèïó «çåìëÿ-çåìëÿ». Çã³ä-
íî ç îô³ö³éíèìè äàíèìè, ðàêåòè
öüîãî êîìïëåêñó ä³ñòàþòü ïðî-
òèâíèêà íà â³äñòàí³ äî 300 ê³ëî-
ìåòð³â. Çà âèñíîâêàìè äåÿêèõ
åêñïåðò³â, íàø³ ðàêåòè ìîæóòü
âðàæàòè âîðîãà ³ íà á³ëüø³é â³ä-
ñòàí³. Ðåàëüíà äàëüí³ñòü ä³¿ «Ãðî-
ìó» ìîæå ñÿãàòè äî 500 ê³ëîìåò-
ð³â.

Òàêîæ â³äîìà ³ ìàñà áîéîâî¿
÷àñòèíè ðàêåòè – äî 480 ê³ëîãðà-
ì³â. Áîºãîëîâêè òàêî¿ âàãè âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ â ðîñ³éñüêîìó «²ñ-

êàíäåð³» òà ðàäÿíñüê³é «Òî÷ö³-Ó».
Áîºçàðÿäó âèñòà÷àº äëÿ çíèùåí-
íÿ ö³ëåé íà ïëîù³ äî 10 òèñÿ÷
êâàäðàòíèõ ìåòð³â ïðè âèêîðèñ-
òàíí³ êàñåòíîãî çàðÿäó, àáî íà
ïëîù³ 2-3 ãåêòàðè çâè÷àéíèì îñ-
êîëêîâî-ôóãàñíèì çàðÿäîì.

Гуркіт «Грому» наближається
Íàÿâí³ñòü â àðñåíàë³ ïîòóæíî¿ ñó÷àñíî¿ çáðî¿ ³ç âåëèêèì 
ðàä³óñîì ä³¿ äîäàº âïåâíåíîñò³ ó âëàñí³é áåçïåö³.
«Êèéîê» ñòðèìóâàííÿ ìîæå çóïèíèòè áóäü-ÿêó çàãðîçó. 
² â Óêðà¿í³ âæå áóëè íàìàãàííÿ éîãî ñòâîðèòè

Âàæëèâîþ îñîáëèâ³ñòþ
ðàêåòè º ìîæëèâ³ñòü ¿ ¿
ïîëüîòó ïî àåðîáàë³ñ-
òè÷íèõ òðàºêòîð³ÿõ –

ðàêåòà çäàòíà íåïåðåä-
áà÷óâàíî çì³íèòè êóðñ 
³ òàêèì ÷èíîì óõèëèòè-
ñÿ â³ä ïðîòèðàêåò.  Öå
ãàðàíòóº ïðîðèâ ÏÏÎ
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³
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Òàêîæ ÿê áîéîâà ÷àñòèíà ìî-
æå áóòè âñòàíîâëåíèé çàðÿä
îá’ºìíîãî âèáóõó, òàê çâàíà âàêó-
óìíà áîìáà, àáî áåòîíîá³éíèé
áîºïðèïàñ äëÿ çíèùåííÿ ï³äçåì-
íèõ êîìàíäíèõ ïóíêò³â.

Âàæëèâîþ îñîáëèâ³ñòþ ðàêåòè
º ìîæëèâ³ñòü ¿¿ ïîëüîòó ïî àåðî-
áàë³ñòè÷íèõ òðàºêòîð³ÿõ. Íåçâè-
÷àéí³ñòü òàêîãî ïîëüîòó â òîìó,
ùî ðàêåòà çä³éñíþº íåïåðåäáà÷ó-
âàí³ äëÿ ïðîòèâíèêà çì³íè êóðñó ³
òàêèì ÷èíîì óõèëÿºòüñÿ â³ä ïðî-
òèðàêåò. Öå ãàðàíòóº ïðîðèâ ÏÏÎ
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³.

Ùå îäí³ºþ âàæëèâîþ äåòàëëþ
óêðà¿íñüêîãî «Ãðîìó», ÿêà çíà÷íî
ï³äâèùóº áîéîâ³ ìîæëèâîñò³
êîìïëåêñó, º ðîçì³ùåííÿ íà îä-
í³é ïóñêîâ³é óñòàíîâö³ â³äðàçó
äâîõ ðàêåò. Îòæå, îäèí åê³ïàæ ìî-
æå îäíî÷àñíî âèïóñòèòè äâ³ ðàêå-
òè ïî äâîõ ð³çíèõ ö³ëÿõ.

Ñïîñîáè íàâåäåííÿ ðàêåòè óê-
ðà¿íñüê³ ðîçðîáíèêè íå ðîçãîëî-
øóþòü, ëèøå çàçíà÷àþòü, ùî òî÷-
í³ñòü «Ãðîìó» â³äïîâ³äàº ñâ³òî-
âèì ñòàíäàðòàì, äëÿ ÷îãî âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ ö³ëèé êîìïëåêñ
âèñîêîòî÷íèõ çàñîá³â. À âåëè÷åç-

íèé äîñâ³ä ó ñòâîðåíí³ ðàêåò, ÿê³
ïîòðàïëÿþòü òî÷íî â ö³ëü íàâ³òü
ï³ñëÿ ïîäîëàííÿ 10 òèñÿ÷ ê³ëî-
ìåòð³â, äí³ïðîâñüê³ ³íæåíåðè ìà-
þòü.

Íàéãîëîâí³øå, ùî Äåðæàâíå
ï³äïðèºìñòâî «Êîíñòðóêòîðñüêå
áþðî «Ï³âäåííå» âæå ïðèñòóïèëî
äî âèðîáíèöòâà íîâîãî òàêòè÷íî-
ãî ðàêåòíîãî êîìïëåêñó «Ãð³ì-2».

Âæå ñêëàäàºòüñÿ ïåðøèé ïðî-
òîòèï øàñ³ äëÿ ðîçì³ùåííÿ îïå-
ðàòèâíî-òàêòè÷íîãî ðàêåòíîãî
êîìïëåêñó. Ïàðàëåëüíî âåäóòüñÿ
ïðèãîòóâàííÿ äëÿ âèïðîáóâàíü

ìàðøîâîãî äâèãóíà íà áàç³ íàó-
êîâî-âèðîáíè÷îãî îá’ºäíàííÿ
«Ïàâëîãðàäñüêèé õ³ì³÷íèé çà-
âîä».

À ô³íàíñóº öåé ïðîåêò Êîðî-
ë³âñòâî Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ. Ç ö³ºþ
êðà¿íîþ óêëàëè êîíòðàêò ùîäî
çàêóï³âë³ êîìïëåêñ³â «Ãð³ì-2» ³ç
çàëó÷åííÿì ô³íàíñ³â íà ïðîåêòíî-
ê î í ñ ò ð ó ê ò î ð ñ ü ê ³

ðîçðîáêè. Ïàâëîãðàäñüêèé
õ³ì³÷íèé çàâîä âæå îòðèìàâ â³ä
Ñàóä³âñüêî¿ Àðàâ³¿ áëèçüêî 40 ìëí
äîë. ÑØÀ íà â³äïîâ³äí³ äîîïðàöþ-
âàííÿ òàêòè÷íîãî ðàêåòíîãî êîì-
ïëåêñó «Ãð³ì-2».

Çàìîâíèêà çàö³êàâèëà óí³âåð-
ñàëüí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ðîçðîáêè,
çîêðåìà ìîæëèâ³ñòü ñòð³ëüáè ÿê
áàë³ñòè÷íèìè, òàê ³ êðèëàòèìè
ðàêåòàìè. Ïåðø³ ïðàêòè÷í³ ñòð³ëü-
áè ìîæóòü â³äáóòèñÿ íàïðèê³íö³
öüîãî ðîêó.

Âàæëèâî, ùî ïðîåêò ìàéæå
ïîâí³ñòþ ñôîð-
ìîâàíèé ç óê-
ðà¿íñüêèõ êîì-
ïëåêòóþ÷èõ ³

ïåðåäáà÷àº êîî-
ïåðàö³þ 50 ï³äïðèºìñòâ. Òà-

êîæ ñòâîðþºòüñÿ âèðîáíèöòâî
ïîâíîãî öèêëó, ïî÷èíàþ÷è â³ä
ðàêåòíîãî ïàëèâà ³ çàê³í÷óþ÷è áî-
éîâîþ ÷àñòèíîþ ðàêåòè, ÿêà áóäå
íàéêðàùèì ñâ³òîâèì çðàçêîì ñå-
ðåä îïåðàòèâíî-òàêòè÷íèõ ðàêåò.

²ãîð ÏÀÐÓÁÑÜÊÈÉ

Складання першого прототипу шасі для розміщення оперативно-тактичного 
ракетного комплексу

Універсальність українського 
ОТКР полягає у можливості 

стрільби як балістичними, 
так і крилатими ракетами
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КОЛИ НАВЧАТИ – 
МИСТЕЦТВО, 
НАВЧИТИСЯ – 
ОБОВ’ЯЗОК
Вони їхали на огорнутий полум’ям Донбас 
не за славою або для набуття певного статусу, 
вони їхали, бо знали: їм самим потрібно 
розібратися в багатьох речах, щоб потім говорити 
однією мовою зі слухачами, щоб їм, офіцерам із 
бойовим досвідом, вказати на помилки та навчити, 
як надалі їх не припускатися, розповісти 
про всі нюанси ведення цієї неоголошеної війни. 
Українським офіцерам і генералам пройти 
такий нелегкий шлях та відкрити інші горизонти 
армійської справи  допомагає навчання в 
Національному університеті оборони України 
імені Івана Черняховського, підготовка в якому 
за два останні роки зазнала докорінних змін

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАВІЙСЬКОВА ОСВІТА ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА
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Якщо хочеш щось зробити 
добре – зроби сам

Події, які сколихнули нашу кра-
їну 2014 року, змусили кожного 
викладача задуматися, як діяти 
далі. І не для кого не секрет, що 
навіть командири всіх рівнів тоді 
відчували розгубленість, подеку-
ди й неспроможність вести по-
вноцінні бойові дії. Їх, а особливо 
молодих офіцерів, там, у бойових 
умовах, потрібно було підтримати 
і навчити. Часу на роздуми не було: 
бандформування та російсько-те-
рористичні угруповання нахабно 
просувалися територією Донбасу, 
знищуючи все на своєму шляху. 
Тож у керівництва університету 
виникла ідея, яку потім реалізува-
ли: створити мобільні тренувальні 
групи із найкращих викладачів та 
відрядити їх у зону протистояння. 
Перші такі відрядження відбулися 
в серпні 2014-го. Викладачі без ва-
гань їхали в гарячі точки і на місцях 
давали консультації, відповідали 
на всі насущні запитання бійців: як 
правильно вести вогонь, облашто-
вувати блокпости, наводити зброю 
на цілі, читати топокарту тощо. 

У новоствореному штабі АТО 
на той момент не вистачало про-
фесійних військових, які б могли 
на найвищому рівні здійснювати 
контроль над військами та моніто-
рити ситуацію. По декілька офіце-
рів з цього вишу були призначені 
на досить високі посади. Працюю-
чи в реальній обстановці, часто під 
обстрілами, вони їхали до молод-
ших командирів, щоб розібратися, 
в чому прогалини їхньої роботи, 
де треба доопрацювати, щоб дати 
належну відсіч противнику. Пол-
ковник Вадим Артамощенко, ар-
тилерист за фахом, зрозумів, що 
бійцям потрібні такі собі «шпар-
галки» – міні-видання, в яких би 
вмістилися необхідні знання. Їх 
почали друкувати і розповсюджу-
вати у підрозділах. У березні 2015-
го офіцер виконував обов’язки на-
чальника відділу ракетних військ 
і артилерії штабу АТО. Саме тоді, 
після інтенсивних бойових дій, у 
відповідності до Мінських домов-
леностей розпочалося відведення 

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

Якщо хочеш щось зробити 
добре – зроби сам

Події які сколихнули нашу кра-
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артилерії від лінії зіткнення. Він 
особисто керував цим процесом і 
займався питаннями сертифікації 
озброєння.   Зайняття нових по-
зицій передбачало відновлення 
техніки та готовність бійців до ви-
конання завдань, потреба в яких 
могла виникнути раптово. Офіцер, 
який не один рік відслужив у бо-
йових підрозділах, виніс для себе 
життєвий урок: «Командир пови-
нен вчити підлеглого, злагоджува-
ти підрозділ, створювати колектив. 
Без цього – у мирний час «двійка», 
на війні – смерть». 

– Якби ми тоді просто відвели 
артпідрозділи і там би їх полиши-
ли, то за два-три тижні всі б уже 
забули, хто за що відповідає. Тому 
я склав типовий план занять на 
тиждень і кожен підрозділ відпра-
цьовував своє завдання, щоб бути 
готовим у будь-який час і вдень, і 
вночі виїхати на вказаний рубіж, 
– говорить заступник начальника 
командно-штабного інституту за-
стосування військ (сил) полковник 
Артамощенко.

І такий момент настав у червні. 
Попри те, що техніка базувалася 
на відстані від 25 до 70 км, деякі 
підрозділи треба було поверну-
ти у найстисліші терміни для під-
тримки тих, які перебували біля 
Мар’їнки. По українських позиціях 
тоді невпинно гатила ворожа ар-
тилерія. Противник готував про-
рив на Курахове. Отримавши наказ 
від командира, наші артилеристи 
відкрили вогонь у відповідь, тим 
самим зупинивши наступ та збе-
рігши життя бійців. Вадим Арта-
мощенко каже, що саме завдяки 
постійним заняттям артилеристи 
змогли прибути вчасно.

Часто офіцеру доводилося вирі-
шувати і злободенні питання. Одно-
го разу виявилося, що протитанко-
вих комплексів ПТКР у підрозділах 
достатньо, та от операторів бракує. 
Довелося швидко вирішувати про-
блему, використовуючи особисті 
зв’язки. Дізнавшись, що в Харко-
ві на базі академії Національної 
гвардії  є тренажери, та підготував-
ши відповідний документ, за лічені 
години отримали згоду на прове-
дення таких занять.  

Викладацький склад універ-
ситету в районах бойових дій 
призначають і на посади, де їм 
особисто доводиться приймати 
оперативні рішення. Так, викла-
дачі інституту оперативного за-
безпечення та логістики у пер-
ший рік протистояння самотужки 
обійшли всю лінію розмежуван-
ня, закріпивши ї ї місцеположен-
ня на топографічних картах. 
Паралельно визначили перший 
та другий рубежі оборони, щоб 
з’ясувати, якої кількості засобів 
та сил для обладнання вони по-
требують. Працювати доводилось 
під постійними ворожими обстрі-
лами, тож вдавалися до деяких 
хитрощів:  на пересічену місце-

вість йшли маленькими групами 
пішки, без охорони,  автомобілів 
та техніки, щоб менше приверта-
ти до себе уваги. 

Також важливим є напрям 
роботи офіцерів Національного 
університету оборони України у 
Спільному центрі координації та 
контролю режиму припинення 
вогню (СЦКК). Вся доказова база 
ведення обстрілів і присутності 
військ РФ на території Донецької 
та Луганської областей лягає у звіт 
для спостережної місії ОБСЄ, від-
так формується пакет документів 
для тристоронньої зустрічі у Мін-
ську. Виконання одного з відпові-
дальних завдань було покладене 
на полковника Тимура Куртсеітова, 

Теперішні слухачі – це люди, для яких не є пріоритетом швидке просування  
кар’єрними сходинками. У них інші цінності, інші переконання
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начальника кафедри оператив-
ного та бойового забезпечення 
Інституту оперативного забезпе-
чення та логістики. Перебуваючи 
на посаді начальника відділу чер-
гових змін, він слідкував, щоби 
фіксувались всі обстріли, які здій-
снює ворог, та були проведенні 
розслідування щодо тих  випадків, 
коли російська сторона такі на-
хабні вчинки приписувала україн-
ським силовикам. 

На запитання, що найважче в 
такій роботі, офіцери відповідають 
майже однаковою фразою: «Пра-
цювати разом із росіянами». Адже  
ворогуюча сторона не лише нама-
гається замаскувати злочини про-
ти України, вести інформаційну ві-
йну, але й з величезною швидкістю 
фабрикує факти, які за день-два 
втілюються в життя. Побувавши на 
посаді заступника керівника СЦКК, 
полковник Сергій Салкуцан, заступ-
ник начальника університету з на-
вчальної роботи, наводить безліч 
таких прикладів:

– Під час обстрілу незаконними 
збройними формуваннями ОРДО/
ОРЛО  наших позицій, лунає теле-
фонний дзвінок керівнику укра-
їнської групи від керівника росій-
ської сторони зі звинуваченнями 
в тому, що ми обстрілюємо їхні по-
зиції і навіть мирні квартали. Коли 
в оперативному режимі така ін-
формація спростовується – вогонь 
припиняється. 

Моменти моралі та здорового 
глузду в представників РФ повніс-
тю знівельовані. Отримуючи фото- 
та відеофіксацію перебування на 
території України таких новітніх 
зразків техніки російськового обо-
ронпрому, як комплекс РЕБ «Кра-

суха», ТОС-1 «Буратіно» тощо, вони 
намагаються вигадувати інфор-
мацію, щоб згладити ситуацію або 
поставити на них тавро «жовтої 
преси». 

– Є випадки псевдообстрілів та 
самообстрілів російсько-терорис-
тичних угруповань. Вони це фіксу-
ють, оточують район і запрошують 
спостережну моніторингову мі-
сію, стверджуючи, що це зробили  
українці. Саме тоді нам доводи-
лося швидко шукати докази, які б 
свідчили про фальсифікацію. І нам 
це вдавалося. Наприклад, знаходи-
ли боєприпаси, із позначкою «За-
вод «Искра», РФ».     

Ні для кого не секрет, що 
«братній народ» формує негатив-
не інформаційне середовище, 
підкріплюючи фейкову інформа-
цію сфабрикованими подіями. 
Тож представникам СЦКК дово-
дилося ретельно відслідковува-
ти таку інформацію та вживати 
контрзаходів, щоб ї ї спростову-
вати. У липні цього року був вкид 
інформації про те, що українці 
намагаються створити штучний 
колапс у системі водопостачання 
Донецька шляхом виведення з 
ладу фільтрувальної станції, по-
шкодження водонасосної станції 
та трубопроводів. 

– Аналогічні звинувачення 

були і стосовно фенольного заво-
ду поблизу Новотроїцького. Вони 
навмисне зривали відновлення 
шламонакопичувачів, двічі вла-
штували провокації, щоб зупи-
нити відновлювальні роботи. На 
моє переконання, вони прагнули 
екологічних наслідків з викидом 
фенолу у Кривий Торець, забруд-
нення території з подальшим зви-
нуваченням української сторони, 
– продовжує  Сергій Салкуцан. 

Серед викладацького складу 
вишу і ті, хто пройшов бойові дії 
на Сході нашої держави на по-
садах у бойових підрозділах, а 
вже потім змінив вид діяльності. 
Так, старший викладач кафедри 
керівництва військами (силами) 
у мирний час полковник Дмитро 
Винокуров, обіймаючи посаду 
керівника сектору «С», 2015 року 
організовував охорону та оборо-
ну табору, виконував завдання 
з координації дій ввірених йому 
підрозділів у Дебальцевому. По-
при те, що побував у вирі найжах-
ливіших подій цієї неоголошеної 
війни та дістав важкі травми, він 
знайшов у собі сили вистояти. І 
говорить про це так: «Мені ска-
зали їхати в зону АТО. Я не відмо-
вився, бо як я зміг би далі диви-
тися людям в обличчя? Це був мій 
священний обов’язок». 

В Національному 
університеті оборони 

України ім. Івана 
Черняховського 

навчаються вісім Героїв 
України, 30 офіцерів, 
які мають державні 

нагороди. 90% слухачів 
вишу є учасниками АТО
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Знати, щоб перемагати
Ні для кого не секрет, що так 

звані реформи оптимізації та 
зменшення Збройних Сил України 
до подій на Кримському півост-
рові та Сході нашої країни при-
зводили до плачевних наслідків. 
Загальний песимістичний настрій 
щодо майбутнього армії дедалі 
більше охоплював військові ко-
лективи. Були роки, коли вчитися, 
навіть заради вищої посади, люди 
відмовлялися. В університеті на 
деякі спеціальності був недобір. 
Нині картина кардинально інша. І 
не тому, що бути військовим ста-
ло престижно. На перший план 
виступає професіоналізм коман-
дира, який вміло веде бойову опе-
рацію, знає всі тонкощі військової 
служби, впевнено керує колекти-
вом у екстремальних випадках, 
є взірцем для підлеглих. Це не 
просто слова. За ними стоять дні 
і ночі наполегливого навчання, 
прагнення самовдосконалення, 
бажання зробити внесок у загаль-
ну справу – оборону Батьківщи-
ни.

 Тож теперішній слухач – це 
вмотивований офіцер, який вже на 
собі відчув, що знання – це золото. 
Без знань, як показала практика, 
навіть досвідчений воєначаль-
ник може припуститися помилки, 
адже діяти на інтуїтивному рівні 
не завжди є виходом із ситуації. 
Але усвідомлення таких істин при-

ходить із часом. Тому цьогоріч-
ний набір перевищив очікування: 
конкурс був доволі високий, не всі 
змогли пройти випробування та 
стати слухачами університету.  

Під час навчання у військово-
службовців відбувається своєрід-
на переорієнтація та усвідомлення 
того, що ці два роки – унікальний 
шанс закласти базис, без якого 
кар’єра сучасного воїна вже не-
можлива. І лише у порівнянні – 
як діяв до навчання і після – 
вимальовується справжня 
картина реалій. 

Начальник кафедри 
сухопутних військ Дми-
тро Музиченко з цього 
приводу згадує ситуацію 
з життя:

– Торік випускався 
офіцер, який по-
над півроку провів у 
гарячих точках зони 
АТО. Під час деяких 
лекцій та семінарських занять 
він все бачив через призму 
свого досвіду і багато чого 
не сприймав. Та не минуло й 
двох місяців після випуску, як ми 
зустрілися в районі виконання бо-
йових завдань. Зміни були поміт-
ні. Те, на що він тут дивився скеп-
тично,  на Донбасі було повністю 
переосмислене. 

Тож слухачі та ад’юнкти їдуть 
у зону АТО, щоб не лише уточнити 
специфічні нюанси своєї роботи, 

а й впровадити результати сво-
їх наукових досліджень в процес 
підготовки та застосування військ. 
Вони привозять звідти акти реалі-
зації своїх робіт, тобто їхні ново-
введення вже працюють та взяті 
до уваги в бойових підрозділах. 

Начальник інституту авіації 
та протиповітряної оборони пол-
ковник Віталій Тюрін зазначає, 
що коли фахівці, перебуваючи на 
Сході, бачать проблемні питання 
в бойовій роботі, то розробляють 
рекомендації щодо їх розв’язання.

– До нашого інституту надси-
лали запит, щоб ми надали про-
позиції стосовно боротьби з без-
пілотними літальними апаратами, 
– каже він. – Збивати їх дуже 
складно, а засікти майже немож-
ливо – ціль малогабаритна і  зде-
більшого пластмасова, тож її не 
завжди бачать радіолокаційні за-
соби. Тому потрібно впроваджу-
вати високі технології, щоб пере-
хопити радіосигнал і, як варіант, 

посадити  на своїй те-
риторії. Ми запропо-

нували комплекс 
заходів та напра-
вили його до шта-

бу АТО.
Зі своїми 

підопічними 
на Донбас 

їдуть ви-
кладачі 

широкого 
спектру 

спеціаль-
ностей: ар-
тилеристи, 

танкісти, 
топографи, 
інженери, 
психологи 

тощо. Військо-
вий психолог 
полковник 

Олег Хміляр, 
начальник 
к а ф е д р и 
суспільних 

наук, 
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переконаний, що така практична 
робота набагато краща, якщо по-
рівнювати із  підходами, які були 
раніше. Його разом із слухачем 
Сергієм Черевичним неодноразо-
во відряджали на етапи відбору 
кандидатів під час різних хвиль 
мобілізації. На Донбасі ж бачив, 
як вони діють, тож зміг написати 
важливу роботу, що, можливо, до-
повнить навчальний процес вишу.

Теперішні слухачі – це люди, 
які не чекають легких звершень та 
швидких просувань  кар’єрними 
сходинками. У них інші цінності, 
інші переконання. Вони знають, 
що є потенційними кандидатами 
на бойові посади, саме від їхніх дій 
залежатимуть життя та людські 
долі. 

Полковнику Олександру Хім-
ченку, який пройшов оперативно-
тактичний рівень підготовки 2006 
року, а нині опановує оперативно-
стратегічний, вдалося дослужи-
тися до посади начальника штабу 
55-ї окремої артилерійської бри-
гади. Саме звідти вирушив у зону 
ведення антитерористичної опе-
рації, де набув, за його словами, 
не зовсім позитивний досвід. Адже 
траплялися випадки зрадництва, 
саботажу та непокори. 

Офіцер каже, що, з одного 
боку, зрозуміло: потрапивши під 
шквальний обстріл, люди більше 
не хочуть повертатися на пози-
ції, а з другого – це їхній прямий 
обов’язок. Він мав вивести ба-
тарею на визначений рубіж для 
здійснення артпідтримки наших 
підрозділів. Що робити в такій си-
туації? Олександр Хімченко не роз-
губився, викликав до себе молод-
ших командирів і сержантів, почав 
розбиратися в першопричині. 
З’ясувалося – все через незнання 
та бездіяльність тих же лейтенан-
тів та сержантів, які під час попере-
дніх виїздів самі ж не забезпечили 
охорону та оборону, не прийняли 
рішення окопати техніку, що при-
звело до втрат. Олександр згадує:

– Це було в районі Розовки під 
час привалу. Вони зрозуміли, що 
самі винні в тому, що з ними тра-
пилося. І лише особистий приклад 
та знання КПК змінили ситуацію. Я 

сів у машину в голові колони і ска-
зав, якщо за мною хтось не поїде 
– відразу ж карне провадження. 
Спочатку думали, а потім вируши-
ли, зайняли район, виконали бойо-
ве завдання. Через три дні змінили 
місце дислокації, щоб противник 
не зміг засікти наші координа-
ти. Наступне завдання – в районі 
Старогнатівки та Гранітного. Цього 
разу виводив батарею три години, 
бо знову були проблеми. Я контр-
олював кожен крок командира 
батареї та інших офіцерів. Вони 
нервували, але працювали вже із 
дотриманням всіх заходів світло-
маскування, виставляли нічні до-
зори, здійснювали  розвідку міс-
цевості. Потім протягом 2015 року 
проблем із роботою цих батарей 
не було. 

Йому довелося виконати чима-
ло бойових завдань. Здавалося б, 
офіцер, який на Донбасі  з початку 
2014 року проводив розвідку міс-
цевості, був на непідконтрольній 
території, керував діями потуж-
них артпідрозділів має знати все, 
а здивувати чимсь таку людину на-
вряд чи вдасться. Та на запитання, 
чи нині отримує необхідні знання, 
він упевнено відповідає: «Так».

Спілкуючись із слухачами 2-го 
та 3-го курсів, професори й ви-
кладачі помічають у них високі 
мотиви, а їхні думки та прагнення 

підтверджують приказку «Зна-
ння – це сила». Полковник Тимур 
Куртсеітов каже, що для тих, хто 
несе знання, найвищою нагоро-
дою є слова випускників, коли 
вони телефонують із зони АТО і 
кажуть: «Дякую за навчання».

Останнє слово диктує 
зона АТО

Практика на першому місці – 
така концепція нового навчаль-
ного процесу в університеті, а до-
свід АТО – обов’язкова вимога. 
Аудиторні заняття починаються 
із наведення реальних фактів, а 
практичні – це плацдарм, на яко-
му відтворюється весь перебіг 
подій і обстановка в зоні конфлік-
ту.  Жодна частина підручника не 
запам’ятається так, як жива розпо-
відь та занурення у реальні події. 

Тож увесь комплекс командно-
штабних навчань переорієнтова-
ний на ту обстановку, яка виникає  
в зоні АТО. Всі представники родів 
військ спільно ведуть умовні бо-
йові дії на єдиному оперативному 
фоні. Таким чином вони починають 
розуміти специфіку роботи інших 
фахівців, орієнтуватися в нюан-
сах організації взаємодії, адже не 
факт, що у такому ж складі не дове-
деться працювати в зоні АТО, скажі-
мо, артилеристам, представникам 

Активним темпами 
в Національному 

університеті 
оборони України 

впроваджується «Курс 
виживання», «Курс 

тактичної медицини», 
«Курс мінної безпеки» 

та багато інших
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ППО та механізованих підрозділів. 
Комп’ютерну систему імітаційного 
моделювання JCATS повністю пе-
релаштували на карти місцевості 
Донеччини та Луганщини. Вели-
кий плюс у цьому вбачають пред-
ставники Повітряних Сил, адже їм 
для виконання бойового завдання 
важлива і наочна інформація – 
знання рельєфу місцевості.

– Коли літак летить на низьких 
висотах, пілот має знати, де у нього 
підйом, де спуск. А при плануванні 
бойових дій важливо розташува-
ти у позиційних районах зенітні 
ракетні комплекси та радіотехніч-
ні засоби так, щоб без перешкод 
можна було виконувати завдання, 
– ділиться досвідом полковник 
Тюрін.

Система імітаційного моделю-
вання працює таким чином, що дії 
кожного, а особливо похибки  та 
недоліки, відразу помітні. Примі-
ром, фахівці матеріально-техніч-
ного забезпечення не дозаправили 
літак. Командир спланував виліт на 
визначену відстань, ланка злетіла, 
а одна машина впала через брак 
пального. Бувають часті помилки, 
коли командири планують виліт 

ескадрильї, а питання щодо по-
давлення ППО противника не вра-
ховані. Тож при умовному заході 
у визначену зону літаки зазнають 
ураження. Такі «комп’ютерні сце-
ни» не лише вчать, а так врізають-
ся в пам’ять, що при плануванні і 
проведенні бойових завдань таких 
помилок ніхто не допустить.  

Активним темпами в універ-
ситеті впроваджується і курсова 
підготовка. А це «Курс витримки 
та виживання на полі бою», «Курс 
тактичної медицини», «Курс мінної 
безпеки» та багато інших. Спектр 
таких тренінгів постійно розширю-
ється, що дозволяє готувати дедалі 
більшу кількість не тільки офіцерів 
ЗС України, але й курсантів та пред-
ставників інших відомств та струк-
тур. Приміром, фахівці служби 
безпеки міжнародного аеропор-
ту «Бориспіль» виявили бажання 
пройти курс із розмінування. Адже 
лише в цьому університеті вони 
зможуть і навчитися поводженню 
із такими небезпечними «сюрпри-
зами», і опанують специфіку цієї 
справи. 

Тепер проводяться курси для 
військових фахівців ВДВ, які роз-

робили та втілили в життя волон-
тери з організації «Сталкер». А 
організація «Патріоти України» до-
помогла у проведенні курсу бійця-
рятувальника. 

В умовах сучасної війни укра-
їнським військовим доводиться 
миттєво переорієнтовувати робо-
ту, чітко знати завдання та діяти на 
випередження.  Щоб стати таким 
профі, до досвіду потрібно дода-
ти знання. І тільки тоді ця форму-
ла успіху спрацьовуватиме. А те, 
що в Національному університеті 
оборони України необхідний базис 
закладають, можна нікому не до-
водити, бо факти говорять самі за 
себе. А про роботу всього колекти-
ву можна сказати словами началь-
ника навчально-методичного цен-
тру організації освітньої діяльності 
полковника Миколи Паламаря:

 – Якщо кількість загиблих і по-
ранених на Сході нашої країни в 
районі бойових дій стала меншою, 
отже, військовий керівник став 
більш досвідченим, зміг реалізу-
вати ті знання і навички, які нада-
ли йому в університеті, тож зберіг 
життя людей та материнські серця. 

Галина ЖОЛТІКОВА

Під час навчання у слухачів 
є шанс закласти базис, 
без якого кар’єра сучасного 
офіцера неможлива
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Ñüîãîäí³ äî Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íîãî àëüÿíñó âõîäÿòü
29 êðà¿í ñâ³òó. Óêðà¿íà ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçà-
ëåæíîñò³ òåæ íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿëà ïðî áàæàí-
íÿ ïîïîâíèòè éîãî ëàâè, àëå äàë³ ñë³â ñïðàâà íå
ï³øëà.
×îìó? Êîëè Àëüÿíñ íàäàâàòèìå íàì á³ëüø åôåê-
òèâíó äîïîìîãó ó ïðîòèñòîÿíí³ ïóò³íñüê³é Ðîñ³¿?
Ùî íàø³é êðà¿í³ äàâ ñàì³ò ÍÀÒÎ, ÿêèé â³äáóâñÿ ó
Âàðøàâ³?
Íà ö³ òà ³íø³ çàïèòàííÿ ïîãîäèâñÿ â³äïîâ³ñòè
Âàäèì Ãðå÷àí³íîâ – ãåíåðàë-ìàéîð ó â³äñòàâö³,
ïðåçèäåíò Àòëàíòè÷íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè – ãðîìàäñü-
êî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà áàãàòî çðîáèëà äëÿ íàáëèæåí-
íÿ íàøî¿ êðà¿íè äî Àëüÿíñó

– Â³äðàçó ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íà çàäåêëàðó-
âàëà êóðñ íà âñòóï äî ÍÀÒÎ, –
ãîâîðèòü Âàäèì Îëåêñàíäðîâè÷.
– ² ïî÷àëà ñï³âïðàöþâàòè ç íèì.

– Â³äòîä³ áàãàòî âîäè ñïëèëî
â Äí³ïð³, àëå ìè é äîñ³ íå òàì.
À îò óñ³ êîëèøí³ êðà¿íè Ñõ³äíî¿
ªâðîïè, à òàêîæ Áàëòèêè, äàâíî
â ö³é âîºííî-ïîë³òè÷í³é îðãàí³-
çàö³¿…

– Îäíà ð³÷ – çàÿâè, ³ çîâñ³ì ³í-
øà – êîíêðåòí³ ñïðàâè. Ïðî áà-
æàííÿ ïðèºäíàòèñÿ äî öèõ 29
êðà¿í ñêàçàíî áàãàòî, àëå ìàëî
çðîáëåíî äëÿ öüîãî. Íàïðèêëàä,
êîæíà êðà¿íà-êàíäèäàò íà ïðè-
éîì ïðèâîäèëà ñâî¿ àðì³¿ äî éîãî
ñòàíäàðò³â, âèêîíóâàëà ³íø³ âè-
ìîãè. Öå ó â³éñüêîâ³é ñôåð³. À º ùå
é ³íø³, äå ìè òåæ òóïöþâàëè íà

ВСТУП УКРАЇНИ ДО НАТО  
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ì³ñö³, à ÿêùî ³ áóëè ÿê³ñü ðóõè, òî
ç íåãàòèâíèì â³äò³íêîì. Íàïðèê-
ëàä, êîðóïö³ÿ, ÿêà âïðîäîâæ äå-
ñÿòèë³òü ðîç’¿äàëà äåðæàâó, àëå
íà ïîë³òè÷íîìó îë³ìï³ ¿ ¿ «íå ïî-
ì³÷àëè». 

– ×îìó?
– Ïðî öå êðàùå çàïèòàòè íà-

øèõ ïîë³òèê³â, ÿê³ äî íåäàâíüîãî
÷àñó êåðóâàëè êðà¿íîþ. Îêð³ì
öüîãî, ïðàêòè÷íî âñ³ ïîïåðåäí³
ïðåçèäåíòè ³ ¿õíº îòî÷åííÿ íå
áàæàëè çàãîñòðþâàòè ñòîñóíêè ç
Ðîñ³ºþ. Àäæå âîíà êàòåãîðè÷íî íå
ñïðèéìàº Óêðà¿íó ÿê ÷ëåíà ÍÀÒÎ, ³
¿ ¿ êåðìàíè÷³ íåîäíîðàçîâî çàÿâ-
ëÿëè ïðî öå.

Îïîñåðåäêîâàíèì ñâ³ä÷åííÿì
òîãî, ùî Ðîñ³ÿ áî¿òüñÿ, ÿê ä³äüêî
ëàäàíà, íàøîãî ÷ëåíñòâà â öüîìó
âîºííî-ïîë³òè÷íîìó áëîö³, º ïîä³¿
íà Ñõîä³ Óêðà¿íè. Âèòðàòèâøè
íà ïðîåêò «ßíóêîâè÷-ïðåçèäåíò»
÷èìàë³ êîøòè, Êðåìëü ñïîä³âàâ-
ñÿ, ùî â³í ñïîâíà ¿õ â³äïðàöþº.

– Ùî çíà÷èòü «â³äïðàöþº»?
– Íàïðèêëàä, ïåðåòâîðèòü íà-

øó äåðæàâó íà ùå îäèí ôåäå-
ðàëüíèé îêðóã Ðîñ³¿, ìàþ÷è ñòàòóñ
ïóò³íñüêîãî ñïåöïðèçíà÷åíöÿ íà
éîãî òåðåíàõ. Âò³ì â³í ³ áóâ íèì.
Çãàäàéòå òàê çâàí³ Õàðê³âñüê³ óãî-
äè, ÿê³ ïðîäîâæèëè áàçóâàííÿ
×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó, ïðèéíÿò-
òÿ äåÿêèõ îä³îçíèõ çàêîí³â, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà í³âåëþâàííÿ óêðà¿í-
ö³â ÿê íàö³¿, íàâìèñíå íèùåííÿ
àðì³¿ òîùî.

– Àëå ÿê âîíà ìîæå áîÿòèñÿ
íàøîãî âñòóïó äî Ï³âí³÷íî-
àòëàíòè÷íîãî àëüÿíñó, ÿêùî
êðåìë³âñüê³ ïðîïàãàíäèñòè,
çîêðåìà, Êèñåëüîâ ³ Ñîëîâéîâ
òâåðäÿòü: Ðîñ³ÿ ìîæå ïðîòÿãîì
2-3 õâèëèí ñòåðòè Ñïîëó÷åí³
Øòàòè ç çåìë³…

– ßê çàâæäè, áðåøóòü: ÷àñ ïî-
ëüîòó ðàêåòè ç ÿäåðíèìè áîºãî-
ëîâêàìè çíà÷íî á³ëüøèé. Àëå ö³
«òåëåç³ðêè» çàáóëè, ùî â ¿õíüîãî
ãîëîâíîãî âîðîãà º ñèëüíà ïðîòè-
ðàêåòíà ñèñòåìà. ×è ïðîðâóòüñÿ

ðîñ³éñüê³ ðàêåòè êð³çü íå¿ – âåëè-
êå ïèòàííÿ. Öå – ïî-ïåðøå.

À ïî-äðóãå, çâàæàþ÷è íà ðà-
êåòíî-ÿäåðíèé ïîòåíö³àë ÑØÀ, íå
ïîòð³áíî é äî âîðîæêè õîäèòè,
ùîá çðîçóì³òè: â ðàç³ óäàðó-â³ä-
ïîâ³ä³, à â³í îáîâ’ÿçêîâî áóäå, â³ä
Ðîñ³¿ òåæ í³÷îãî íå çàëèøèòüñÿ. Ö³
òåëåâåäó÷³ ïðåêðàñíî öå çíàþòü,
àëå ÷îãî íå ñêàæåø, âèêîíóþ÷è
çàáàãàíêè êðåìë³âñüêèõ ãîñïîäà-
ð³â?

– Âñòóïó Óêðà¿íè äî Ï³âí³÷-
íîàòëàíòè÷íîãî àëüÿíñó ïîâè-
íåí ïåðåäóâàòè âñåíàðîäíèé
ðåôåðåíäóì...

– ²ç ìàéæå 30 êðà¿í-÷ëåí³â ö³-
º¿ âîºííî-ïîë³òè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿
ëèøå â Óãîðùèí³ òà Ñëîâåí³¿ íà-
ïåðåäîäí³ âñòóïó – ïðîâîäèëèñü
îïèòóâàííÿ íàñåëåííÿ. À öå îçíà-
÷àº, ùî êîæåí óðÿä âèð³øóº öþ
ïðîáëåìó ïî-ñâîºìó: óõâàëþº ð³-
øåííÿ ïðî âñòóï ÷è ïðîâîäèòü
îïèòóâàííÿ ñâî¿õ ãðîìàäÿí. ßê íà
ìåíå, òî ó âèïàäêàõ, êîëè àáñî-
ëþòíà á³ëüø³ñòü ëþäåé çà ïåð-
øèé âàð³àíò, ðåôåðåíäóì íå
îáîâ’ÿçêîâèé. Àëå ùîá ó ñóñï³ëüñ-
òâ³ íå âèíèêàëà íàïðóãà, òðåáà
ïðîâîäèòè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáî-

òó, àðãóìåíòîâàíî ñïðîñòîâóþ÷è
òâåðäæåííÿ òèõ, õòî ðîçïîâñþä-
æóº ð³çí³ ³íñèíóàö³¿. Íàïðèêëàä,
ïðî òå, ùî â ðàç³ âñòóïó äî ÍÀÒÎ
óêðà¿íö³ âîþâàòèìóòü ó ð³çíèõ
«ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ» çåìíî¿ êóë³ òî-
ùî.

– ßêîþ áóëà á â³äïîâ³äü óê-
ðà¿íö³â, ÿêáè ðåôåðåíäóì ùî-
äî âñòóïó äî ÍÀÒÎ â³äáóâàâñÿ,
ñêàæ³ìî, âæå âîñåíè öüîãî ðî-
êó?

– Âàæêî ñïðîãíîçóâàòè. Àëå
ê³ëüê³ñòü ïðèõèëüíèê³â ÍÀÒÎ ñå-
ðåä íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ç ðîêó â
ð³ê çðîñòàº. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ³ ñîö³î-
ëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ. Íàïðèêëàä,
íåùîäàâíî ôîíä «Äåìîêðàòè÷í³
³í³ö³àòèâè» ³ ñîö³îëîã³÷íà ñëóæáà
Öåíòðó Ðàçóìêîâà ïðîâåëè îïè-
òóâàííÿ óêðà¿íö³â. Òàê îñü, ïîíàä
70 â³äñîòê³â ðåñïîíäåíò³â ââàæà-
þòü, ùî íàì ñë³ä ïðèºäíóâàòèñü
äî Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íîãî áëîêó.
Íàéá³ëüøå éîãî ïðèõèëüíèê³â
ïðîæèâàþòü ó çàõ³äí³é ÷àñòèí³
Óêðà¿íè, à òàêîæ ó öåíòð³. Íàé-
ìåíøå – íà ñõîä³ òà ï³â-
äí³ êðà¿íè. Àëå ÷èñåëü-
í³ñòü îñòàíí³õ ïîñò³éíî
çìåíøóºòüñÿ.

– ЛИШЕ ПИТАННЯ ЧАСУ

З метою підвищення рівня взаємної довіри та співпраці між країнами НАТО 
та Україною, а також покращення безпекової ситуації в регіоні 2014 року 
була створенна спільна литовсько-польсько-українська бригада
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– Âàì íå çäàºòüñÿ, ùî íåîãî-
ëîøåíà â³éíà ïóò³íñüêî¿ Ðîñ³¿
çì³íèëà ïîãëÿäè áàãàòüîõ óê-
ðà¿íö³â ùîäî ïðèºäíàííÿ äî
öüîãî âîºííî-ïîë³òè÷íîãî áëî-
êó? 

– Ùå é ÿê! Íàâ³òü ò³, õòî ââà-
æàâ, ùî äëÿ íàñ íàéêðàùå ìàòè
ïîçàáëîêîâèé ñòàòóñ, òåïåð äîò-
ðèìóþòüñÿ ³íøîãî ïîãëÿäó. Êîæ-
í³é àäåêâàòí³é ëþäèí³, ÿêà õî÷
òðîõè ö³êàâèòüñÿ ïîë³òèêîþ, çðî-
çóì³ëî: êîëè á ìè áóëè ó ÍÀÒÎ,
Ïóò³í í³çàùî íå ðèçèêíóâ áè
ðîçâ’ÿçàòè ïðîòè íàñ í³ ã³áðèäíó,
í³ «çâè÷àéíó» â³éíó. Â³í äîáðå
çíàº, ùî íàïàä íà îäíó ç êðà¿í-
ó÷àñíèöü áëîêó ðîçö³íþºòüñÿ ó
Áðþññåë³ ÿê àãðåñ³ÿ ³ ïðîòè ³íøèõ
éîãî ÷ëåí³â. ²ç óñ³ìà ìîæëèâèìè
íàñë³äêàìè…

– Ï³ñëÿ âòå÷³ ßíóêîâè÷à
Óêðà¿íà â³äìîâèëàñÿ â³ä çàï-
ðîâàäæåíîãî íèì ñòàòóñó ïî-
çàáëîêîâî¿ êðà¿íè. Òîæ êîëè ìè
âñòóïèìî äî Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷-
íîãî àëüÿíñó?

– Ñüîãîäí³ ðîçìîâè ïðî êîí-
êðåòí³ äàòè ïðèéîìó äî áëîêó íå-
äîðå÷í³. Àäæå ïîêè ùî íå ìîæå-

ìî ïîõâàëèòèñü óñï³õàìè ³ çäî-
áóòêàìè íà öüîìó òåðíèñòîìó
øëÿõó. Ãîëîâíå äëÿ íàñ – ìèðíå
âðåãóëþâàííÿ íà Äîíáàñ³. Àëå õî-
÷ó íàãàäàòè, ùî âçèìêó 2014-ãî
îô³ö³éíèé Êè¿â çàÿâèâ ïðî â³äìî-
âó â³ä ïîçàáëîêîâîãî ñòàòóñó, ÷èì

äåë³êàòíî íàòÿêíóâøè íà áàæàí-
íÿ âëèòèñü ó  ÍÀÒÎ.

– Ï³ñëÿ ñàì³òó ó Âàðøàâ³
íàø³ ìîæíîâëàäö³ áàãàòî
ãîâîðÿòü ïðî ÿê³ñíî íîâèé ð³-
âåíü ñòîñóíê³â ì³æ Óêðà¿íîþ ³
ÍÀÒÎ.

У 2016 бюджетному році Вашингтон надав Україні 335 мільйонів доларів 
на розвиток сфери безпеки та оборони. Таким чином обсяг допомоги 
з 2014 року перевищив 600 мільйонів доларів
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– Òàê, º ÷èìàëî ïîçèòèâíèõ
ïðèêëàä³â òîãî, ùî ìè íå áàéäóæ³
Áðþññåëþ. Íàïðèêëàä, íàì îá³öÿ-
íî íîâèé ôîðìàò â³äíîñèí – òà-
êèé, ÿêèé ìàþòü ëèøå ï’ÿòü êðà¿í
ñâ³òó. ÍÀÒÎ óñòàìè ñâîãî ãåíå-
ðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ªíñà Ñòîë-
òåíáåðãà çàÿâèëî, ùî íå âèçíàº ³
í³êîëè íå âèçíàº àíåêñ³¿ Êðèìó,
ïðî ïîä³¿ íà Äîíáàñ³ é ãîâîðèòè
í³÷îãî.

Ï³ä éîãî åã³äîþ ñòâîðþþòüñÿ
òðàñòîâ³ ôîíäè, ÿê³ ïðàöþâàòè-
ìóòü íà çì³öíåííÿ îáîðîíîçäàò-
íîñò³, ïåðåäáà÷àºòüñÿ òàêîæ 40
íàïðÿì³â âçàºìîä³¿, íîâèé ìåõà-
í³çì êîîðäèíàö³¿ äîïîìîãè â³ä
ÍÀÒÎ. Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ, ³íøèõ

â³éñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ ³ äàë³
ïðàöþâàòèìóòü ³íñòðóêòîðè ç àð-
ì³¿ íàòîâñüêèõ êðà¿í, à â Ãåíå-
ðàëüíîìó øòàá³ ÇÑ íàì äîïîìà-
ãàòèìóòü ðàäíèêè. Íå ìîæó íå
çãàäàòè ³ òàê çâàíó Ïðîãðàìó ðîç-
øèðåíèõ ìîæëèâîñòåé, ó÷àñíè-
êàìè ÿêî¿ º Øâåö³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ,
Ãðóç³ÿ, Éîðäàí³ÿ ³ Àâñòðàë³ÿ –
êðà¿íè, ÿê³ óñï³øíî ïðîâåëè ÷è-
ìàëî ðåôîðì. Â³äòåïåð ³ ìè º ¿ ¿
ó÷àñíèêîì.

Àìåðèêàíö³ ïîâèíí³ äî ê³íöÿ
ïîòî÷íîãî ðîêó íàäàòè áëèçüêî
500 ì³ëüéîí³â äîëàð³â, ÿê³ ïåðåä-

áà÷àºòüñÿ âèòðàòèòè íà çì³öíåí-
íÿ îáîðîíîçäàòíîñò³. ª ñïîä³âàí-
íÿ, ùî âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
îêðåì³ êðà¿íè ÍÀÒÎ äîïîìîæóòü
íàì ³ ëåòàëüíîþ çáðîºþ. Çîêðåìà
ïðàêòè÷íî ïîãîäèëèñÿ íà òàêó äî-
ïîìîãó Âåëèêîáðèòàí³ÿ, Êàíàäà,
Ëèòâà, Ïîëüùà ³ Òóðå÷÷èíà. Äëÿ
öüîãî ïîòð³áíî óêëàñòè äâîñòî-

ðîíí³ óãîäè ç íèìè. Äî ðå÷³, â³ä-
ïîâ³äíà óãîäà âæå ï³äïèñàíà ç
ïîëÿêàìè.

Ï³ä ÷àñ Âàðøàâñüêîãî ñàì³òó
êðà¿íè-÷ëåíè ÍÀÒÎ äîìîâèëèñÿ
ïðî ðîçì³ùåííÿ íà ñõ³äíèõ êîð-
äîíàõ Àëüÿíñó ÷îòèðüîõ â³éñüêî-
âèõ ï³äðîçä³ë³â, ÷èñåëüí³ñòü êîæ-
íîãî ç ÿêèõ ñòàíîâèòèìå òèñÿ÷ó
îñ³á. Öå, çâ³ñíî, íå áàãàòî, àëå ãî-
ëîâíå â ³íøîìó: ðîçïî÷èíàþ÷è
òàê çâàíó ã³áðèäíó â³éíó ïðîòè
êðà¿í Áàëò³¿, Ðîñ³ÿ çíàº: ó áîéîâèõ
ç³òêíåííÿõ áðàòèìóòü ó÷àñòü ³ àð-
ì³éö³ êðà¿í ÍÀÒÎ. 

– Íà ÿêèé ÷àñ ìîæå çàòÿã-
íóòèñÿ ïðîöåñ âñòóïó Óêðà¿íè
äî ÍÀÒÎ? ² ÷è íå ñâ³òèòü íàì
ñòàòóñ «â³÷íîãî êàíäèäàòà»?

– Ùîòð³áíî íàñàìïåðåä óñ-
ï³øíî ïðîñóâàòèñü ó ðåôîðìó-
âàíí³ âñ³õ ñôåð íàøîãî æèòòÿ.
Çîêðåìà ïîâí³ñòþ ïåðåâåñòè íà-
øå â³éñüêî íà ñòàíäàðòè ÍÀÒÎ,
ïåðåîð³ºíòóâàòè ³ îáîðîííî-ïðî-
ìèñëîâèé êîìïëåêñ, íàñàìïåðåä
àâ³àáóäóâàííÿ òà ðàêåòîáóäó-
âàííÿ, íà êîîïåðàö³þ ç áëîêîì. À
ùå – ÿêîìîãà ìåíøå çàëåæàòè
â³ä Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Íå º òà-
ºìíèöåþ, ùî äî íåäàâíüîãî ÷àñó
ïðàêòè÷íî âåñü íàø ÎÏÊ çíà÷-
íîþ ì³ðîþ çàëåæàâ â³ä ðîñ³é-
ñüêîãî. Ïîâ³ëüíî, àëå ö³º¿ çàëåæ-
íîñò³ ìè ïîñòóïîâî ïîçáàâëÿº-
ìîñÿ. Âêðàé íåîáõ³äíî ðåôîðìó-
âàòè ÿê ñë³ä ³íø³ ñèëîâ³ â³äîìñò-
âà, ïîäîëàòè êîðóïö³þ. Êîëè âñå
öå áóäå çðîáëåíî, òîä³ ìîæíà
ñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî ïåðñïåêòè-
âó âñòóïó äî Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷-
íîãî àëüÿíñó. ² íàâ³òü ÿêùî öåé
ïðîöåñ çàòÿãíåòüñÿ, Óêðà¿íà âñå
îäíî íåàáèÿê âèãðàº. Àäæå ïðî-
âåäåííÿ âèùåïåðåðàõîâàíèõ ðå-
ôîðì çì³öíèòü ¿ ¿ ñàìîñò³éí³ñòü â
óõâàëåíí³ áóäü-ÿêèõ ð³øåíü, à òà-
êîæ îáîðîíîçäàòí³ñòü. Çà òàêèõ
óìîâ ìè ìàòèìåìî ÿê³ñíî íîâó
àðì³þ, ÿêà áóäå ä³éñíî íàä³éíèì
ãàðàíòîì íàøî¿ áåçïåêè ³ íåçà-
ëåæíîñò³.

²íòåðâ’þ ïðîâ³â Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ

В межах заходів саміту НАТО у Варшаві глави оборонних відомств України 
та Республіки Польща підписали Протокол про внесення змін до Угоди між
урядом України та урядом Республіки Польща щодо питань військово-
технічного співробітництва

«Ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî 
Ðîñ³ÿ áî¿òüñÿ, ÿê ä³äüêî
ëàäàíà, íàøîãî ÷ëåí-
ñòâà ó ÍÀÒÎ, º ïîä³¿ íà

Ñõîä³ Óêðà¿íè...»
Âàäèì Ãðå÷àí³íîâ
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Третій рік поспіль на Сході України триває 
антитерористична операція. Росія, маючи 
безпосередній вплив на ватажків так званих 
«ДНР» і «ЛНР», не лише не намагається їх 
втихомирити, а й розпалює своїми діями полум’я 
війни, яка вже забрала життя понад 10 тисяч 
українців. Коли, нарешті, на Донбасі настане  мир? 
Чи готова Україна дати російській армії належну 
відсіч у разі ї ї повномасштабного вторгення 
на нашу територію?  Наш гість, 
директор Центру досліджень армії, 
конверсії і роззброєння 
Валентин Бадрак, ділиться своїми 
думками щодо цих та інших 
злободенних питань..  
До речі, у своїй книзі «Східна стратегія» 
виданій ще 2011 року, Валентин 
Володимирович передбачив події, 
які  відбуваються на Сході України, «змалювавши» 
поведінку сьогоднішнього господаря Кремля

ПУТІН 
НАГАДУЄ 

ЩУРА,  
ЯКОГО НАМАГАЮТЬСЯ ЯКОГО НАМАГАЮТЬСЯ 

ЗАГНАТИ У КУТОК…ЗАГНАТИ У КУТОК…
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– Мир і спокій настане тоді, 
коли Росія виконуватиме Мінські 
домовленості, – говорить пан Ва-
лентин. – А вона не поспішає цьо-
го робити. До того ж, вдається до 
різних провокацій, звинувачуючи 
Україну в усіх смертних гріхах. Ви-
падок з так званою диверсійною 
групою, яка, за версією росіян, 
мала намір здійнити у Криму се-
рію вибухів, є яскравим підтвер-
дженням того. Правда, Путіну, 
який особисто озвучив цю брех-
ню, ніхто на Заході не повірив.

–    -
   

  -
 ,  -

  ,      
, ,    

 …
– Так, немає. Утім на Донеччи-

ні і Луганщині є російські війська, 
які перебувають там за наказом 
свого верховного головнокоман-
дувача і можуть повернутися  до-
дому лише з його волі, бойовики, 
оснащені озброєнням російсько-
го виробництва, яких контр-
олюють і консультують російські  
радники. Впевнений: якщо росія-
ни заберуть звідти своїх «тракто-
ристів і шахтарів», припинять ма-
теріально-технічне забезпечення 
незаконних військових форму-
вань, а Україна візьме під свій 
контроль українсько-російський 
кордон, то ця неоголошена війна 
швидко завершиться. Втім, вона б 
і не почалася, якби влітку 2014-го 
Росія не відправила на допомогу 
сепаратистам цілі армійські під-
розділи.  Більш того, без втручан-
ня Кремля взагалі ніяких широ-
комасштабних заворушень там 
не було б: всім відомо, за чиїм 
сценарієм вони починалися. 

–  ,   
   -

    -
-  .  

  ?
– Останнім часом у нас 

з’явилося багато різних «екс-
пертів», «аналітиків», які «зна-
ють», що і як потрібно робити для 
швидкого завершення війни. Але 
дуже легко давати поради владі, 

коли ти ні за що не відповідаєш! 
Відповідаючи на це запитання, 
скажу так: з різних причин – як 
об’єктивних, так і суб’єктивних – 
сьогодні  альтернативи Мінським 
домовленостям не існує. А вони  
передбачають мирний варіант. 
Все. Крапка. 

– .     
,    -

    
   

,    , 
  –   

 –  ?
– Без надання суттєвої до-

помоги з боку Росії цього не 
станеться. Та наша армія й інші 
силові структури, які сьогодні 
протистоять терористам, вже не 
ті, якими були два-три роки тому. 
І цілком спроможні утримувати 
свої позиції.

Щоб бути більш переконливим, 
нагадаю, що 2016 року Міністер-
ство оборони отримало  рекорд-
ний, за всю історію існування,  
бюджет –  55,5 мільярда гривень. 
Якщо порівнювати з минулим ро-
ком, то його збільшено на 7,6 мі-
льярда. Зокрема, 11,5 млрд гривень 
асигновано на розвиток озброєння 
та військової техніки, 3 млрд – на 
бойову  підготовку військ. 

Проектом Державного бю-
джету України на 2017 рік перед-

бачається виділити на потреби 
оборонного відомства ще більше 
– 64 мільярди.

З початку антитерористич-
ної операції навчальні центри 
ЗС України підготували близько 
33 тисяч військових спеціалістів, 
серед яких фахівці механізова-
них, танкових, високомобільних 
десантних, інженерних військ, 
військ зв’язку та інших видів і ро-
дів військ Збройних Сил.

2016 року на заходи з розвит-
ку озброєння і військової техніки 
Збройних Сил України виділено 
близько 6,5 мільярда гривень. 
Для порівняння: це вчетверо пе-
ревищує обсяг фінансування 
2014 року та майже у вісім разів 
– обсяг фінансування 2013 року. 
Окрім цього,  з початку проведен-
ня АТО  відновлено і повернуто у 
війська близько 53 тисяч одиниць 
озброєння та військової техніки. 
Це, зокрема, бойові броньовані 
машини, автомобільна та інже-
нерна техніка, наземні радіоло-
катори, навігаційні та безпілотні 
авіаційні комплекси, засоби на-
земного забезпечення польотів 
тощо. 

За результатами держвипробу-
вань на озброєння  прийнято шість 
нових зразків озброєння і військо-
вої техніки. Чимало з них  за такти-
ко-технічними характеристиками 

Неоголошена війна не почалася б, 
якби влітку 2014-го Росія 
не відправила на допомогу сепаратистам 
цілі армійські підрозділи
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не поступаються закордонним 
аналогам, а то й перевершують їх. 
Зважаючи на це, вірю, що ми здат-
ні утримати свої позиції на Донба-
сі.

–   -
   

   
 « ».   

,  ,  
  ?

– А чому б і ні? Насамперед за-
значу, що всі комплектуючі «Віль-
хи» – вітчизняного виробництва, 
а сама ракета  створена за новою 
концепцією і може використо-
вуватись як проти наземних, так 
і проти повітряних та морських 
цілей. Після того, як вона надійде 
в серійне виробництво, Україна 
матиме новий і досить далеко-
бійний комплекс для знищення 
не лише живої сили противника, 
а й ворожих укріплень і техніки. 
Якщо говорити більш конкретно 
про «Вільху», то вона   має влас-
ну систему наведення і є керова-
ною. 

Щоб читач краще зрозумів 
тактико-технічні характерсти-
ки, скажу, що ї ї калібр 300 мм, 
а базуватиметься вона на шасі 

«КрАЗа». В ін-
шому вітчизня-
ному КБ розро-
блено ракетний 

комплекс «Грім-2». Його можна 
розглядати як засіб неядерного 
стримування потенційного агре-
сора. Максимальна дальність 
ураження – до 500 кілометрів. 
Точність ударів «Грому» відпо-
відає кращим світовим стандар-
там. «Гром» здатний вражати цілі 
практично на всій території тим-
часово окупованого Донбасу.

На торішній виставці  «Зброя 
і безпека» демонструвався про-
тотип крилатої  ракети, яка  зна-
чно менша за своїми габаритами 
і тому може базуватись на кора-
блях і літаках, що лише розши-
рює можливості ї ї використання. 
Її завдання – подолання системи 
протиповітряної оборони про-
тивника на надмалій висоті до 
50 метрів над поверхнею землі, 
огинаючи рельєф місцевості. Ви-
користання ж стелс-технологій 
зробить ї ї ще менш помітною. 
Дуже важливо, що за незначних 
доопрацювань дальність ї ї по-
льоту можна збільшити до двох 
тисяч кілометрів.

–    -
    -

   ? 
   ?  

     
   -

 ,     -
    

?
– Не думаю, що Путін спить 

і бачить Донбас у складі Росії: у 
разі приєднання він став би над-
звичайним тягарем, який, зва-
жаючи на сьогоднішню фінан-
сово-економічну ситуацію самої 
РФ, вона не подужає. Він йому 
потрібен як важіль постійного 
впливу на  українських політиків: 
шляхом просування «донецьких» 
і «луганських» в українську владу, 
зокрема, до парламенту, зважаю-
чи на парламентсько-президент-
ську форму правління, можна 
примушувати ї ї до потрібних Ро-
сії рішень. Наприклад, щодо всту-
пу до Євросоюзу чи НАТО.

– 2011     
«  »,    

 -  -
,  -

  . -
  ,  

   
–  ’   

 ?
– У романі, дійсно, чимало 

уваги приділено Путіну. У ви-
гляді роздумів  героя. І ще тоді 

його устами я сказав, що гос-
подар Кремля ніякий не ге-
рой, яким його зображують 

провладні мас-медіа і на-
ближені до нього політи-
ки, а звичайний авантю-
рист, правда, наділений 
неабиякими владни-
ми повноваженнями і 
з ядерною кнопкою в 
руках. Його поведінка 

2016 року Міністерство оборони отримало  
рекордний, за всю історію існування,

бюджет –  55,5 мільярда гривень. 
Проектом Державного бюджету України 

на 2017 рік передбачається виділити на потреби 
оборонного відомства ще більше – 64 мільярди
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останнім часом нагадує поведінку 
щура, якого заганяють у куток.  Але 
правда і в тому, що щур у куті є не-
безпечним. Гадаю, саме тому Захід 
відповідає так мляво і так готовий 
поступитися українськими інтер-
есами, щоб не відчути зубів того 
щура. 

Тривалий час у мене жив соба-
ка-боксер, якого колись у дитин-
стві вкусив більший за нього пес. 
Так ось, через це він почав кида-
тись на набагато більших тварин. 
А все через побоювання знову 
бути скривдженим. Саме така 
стратегія в Путіна – стратегія 
битого собаки, який може через 
інстинкт самозбереження піти на 
дуже великий ризик. Але ресурсів 
виграти повномасштабну війну і 
приборкати Україну в нього нема, 
і це – хороша новина для всіх нас.

Щодо відновлення так званих 
братерських стосунків. Їх між 
українцями і росіянами ніколи 
не було. Пригадайте нищення Пе-
тром I Батурина, руйнування За-
порозької Січі, ставлення росіян 
до нас як до малоросів, зокрема, 
заборону української мови і дру-
ку літератури нею, вторгнення 

російсько-більшовицьких військ 
у 20-х роках минулого соліття і 
знищення Української Народної 
Республіки, влаштування кількох 
голодоморів, які звели з цього 
світу мільйони українців! Про яке 
братерство можна говорити?

Хіба що про добросусідські 
відносини. Але для цього потріб-
но насамперед, аби Путін забрав 
свої війська з Донбасу і допустив 
нас до контролю над державним 
українсько-російським кордоном. 
А ще – щоб Росія як держава 
не втручалася в наші внутрішні 
справи. А до виконання всіх цих 
вимог дуже далеко. 

Не слід забувати й про те, що 
чимало пересічних росіян зом-
бовані російською пропагандою 
і вірять в ті нісенітниці, про які 
їм щодня говорять з телеекра-
нів. Допоки Кремль зомбуватиме 
своїх громадян, ставлення їх до 
українців навряд чи зміниться.

–  ,  -
   , -

  «  », -
  ? 

– Головна ідея цієї книги поля-
гає у тім, що Москва не полишить 

планів знову повернути Україну 
в орбіту своїх інтересів, не до-
пустити ї ї зближення з Європою 
і тим більше НАТО, а якщо досяг-
ти цього політичними та іншими 
мирними методами не вдасться, 
то зруйнувати ї ї. Події, описані у 
«Східній стратегії», відбуваються 
у 2006-2010 роках. Тож, як бачите, 
я помилився лише в часі… 

 –   , 
      -

    
  ?

– Для цього не потрібно було 
бути Нострадамусом: ще 2009 
року з Володимиром Горбуліним 
– колишнім Секретарем РНБО – 
ми попереджали про завершення 
Росією циклу підготовки до війни 
з Україною. Протягом 2008-2010 
років вище політичне керівни-
цтво України отримувало інфор-
мацію про можливість російської 
агресії. Щоправда, не йшлося про 
відкриту війну, а про різні ї ї фор-
ми, зокрема і гібридну. Проте, на 
жаль, ні нас, ні інших експертів та 
аналітиків «не почули»…

Інтерв’ю провів 
Сергій ВАСИЛЬЄВ

У Путіна стратегія битого собаки, який 
може через інстинкт самозбереження 
піти на дуже  великий ризик
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Історія світових війн засвідчує, що в усі часи воєначальники приділя-
ли значну увагу харчуванню своїх воїнів. Під час бойових дій та в по-
ходах наявність їжі й води мали безпосередній вплив на боєздатність 
війська. Перевагу завжди надавали концентрованим продуктам, які 
мають властивість не псуватися тривалий час. Наприклад, древні греки 
завжди мали з собою фініки й родзинки, ацтеки – кульки з пасти ка-
као, англійські моряки цінували сир, а японці для військових цілей ви-
найшли перший напівфабрикат – зварений, а потім висушений рис.

БОРЩ, САЛО 
ТА КАША – ЇЖА 
УКРАЇНСЬКА НАША
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Певні особливості існували й у 
козацькому харчуванні. Кухня вва-
жалася запорукою здоров’я Запо-
різького війська. Вона була простою 
та різноманітною, але в той же час 
поживною та смачною. Січові куха-
рі готували каші та кулеші з різних 
круп. Їх вживали з медом, моло-
ком та рибною юшкою. Крім того, 
на козацькому столі зазвичай була 
сушена та в’ялена риба. В походах 
козацьке меню дещо змінювалося. 
Стрімкі марші та тривалі битви не 
давали змоги швидко приготувати 
їжу. Тому, вирушаючи в похід, воя-
ки зазвичай брали із собою сухарі, 
крупи та борошно, які зберігалися 
в бочках. З м’ясопродуктів придат-
нішим вважалося сало, яке добре 
зберігалося та було висококало-
рійним. Такий раціон не вимагав 
занадто великих витрат та підтри-
мував життєдіяльність козацького 
війська на належному рівні. 

Упродовж останніх двох років 
українська армія зазнала значних 
перетворень. У нашого війська 
з’явились новітні види техніки та 
озброєння. Збройні Сили України 
перетворилися на сучасний об’єкт, 
готовий відповідати викликам 
часу. Водночас із реорганізацією 
війська відбулися й позитивні змі-
ни у харчуванні військовослужбов-
ців. До раціону українського воїна 
увійшли нові продукти: сало, мед, 
джем. Збільшилася кількість м’яса 
та твердого сиру. Згодом черга ді-
йшла і до сухих пайків. 

Центр розвитку та супрово-
дження матеріального забезпечен-
ня Збройних Сил України розробив 
та випробував у зоні проведення 
антитерористичної операції новий 
добовий польовий набір №15. На 
відміну від поперед нього зразка 
він складається з двох страв та не 
потребує термічної обробки.

Ще однією відмінністю є те, що 
ним можна харчуватися понад три 
доби. До раціону увійшли сухоф-
рукти, шоколад, кава. Реторт-пакет, 
який вперше використовується 
при комплектуванні сухпайка, до-
зволяє проводити стерилізацію 
продуктів під час пакування та 
безпечно зберігати їх упродовж 

року, а безполуменевий 
нагрівач – харчувати-
ся готовими першими 
та другими стравами 
в будь-яку пору року. 
Калорійність пайка 
– близько 3500 кілока-
лорій, а для тих, хто вико-
нуватиме бойові завдання, є по-
силений варіант у 4100 Ккал.

Міністр оборони України гене-
рал армії України Степан Полторак 
підписав технічні умови для харчо-
вих наборів нового зразка, а уряд 
одноголосно проголосував «за» та 
схвалив запропоновані зміни. Вони 
значно розширили асортимент 
страв. За основу брали національ-
ну культуру харчування: борщ, 
різноманітні супи, каші – гречана 
з м’ясом, пшенична та перлова, а 

Найменування 
комплектувальних 
складових

Одиниця 
виміру

Раціон 
сніданку

Раціон 
обіду

Раціон 
вечері

Разом, 
шт./г

Галети з борошна 
пшеничного першого 
гатунку 

пачка/г 1/50 1/50 1/50 3/150

Сухарі з борошна 
пшеничного першого 
гатунку або з борошна 
житнього оббивного

пачка/г - 1/50 1/50 2/100

Готова до вживання 
перша страва (борщ з 
м’ясом або супи з м’ясом 
в асортименті)

реторт-
пакет/г

- 1/500 - 1/500

Готова до вживання 
друга страва (каші 
з м’ясом або овочі з 
м’ясом в асортименті)

реторт-
пакет/г

1/350 1/350 1/350 3/1050

Кава розчинна стік/г 1/2 - - 1/2

Чай пакетик/г - 1/2 1/2 2/4

Цукор стік/г 1/10 1/10 1/10 3/30

Мед натуральний (в 
асортименті)

стік/г - - 1/20 1/20

Джем фруктовий (в 
асортименті)

стік/г - 1/20 - 1/20

Перець чорний мелений стік/г - 1/0,3 - 1/0,3

Сіль стік/г 1/1 1/1 1/1 3/3

Ложка пластикова 
одноразова

упаковка/
шт.

1/1 1/1 1/1 3/3

Серветка паперова
упаковка/

шт.
1/1 1/1 1/1 3/3

Серветка гігієнічна 
волога

упаковка/
шт.

1/1 1/1 1/1 3/3

також тушко-
вана картопля. 
Усі продукти отрима-
ли позитивне схвалення від 
науково-дослідних установ та від-
повідають показникам якості і 
безпечності. Очікується, що перші 
партії нового сухпайка надійдуть у 
війська вже наприкінці цього року.

Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО

Таблиця. Набори польові

ння, є по-
Ккал.
раїни гене-
н Полторак
для харчо-

зка, а уряд
вав «за» та
зміни. Вони
сортимент

також тушко-
вана картопля.
Усі продукти отрима-
ли позитивне схвалення від
науково-дослідних установ та від-
повідають показникам якості і

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

бливості існували й уПевні осо
харчуванні. Кухня вва-козацькому х
рукою здоров’я Запо-жалася запо
ька. Вона була простоюрізького війсь
тною, але в той же часта різноманіт
а смачною. Січові куха-поживною та
каші та кулеші з різнихрі готували к
ивали з медом, моло-круп. Їх вжи

року, а безполуменеви
нагрівач – харчувати
ся готовими першими
та другими стравами 
в будь-яку пору року. 
Калорійність пайка 
– близько 3500 кілока-
лорій, а для тих, хто ви

ий 
-

ко-
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ПІКЛУВАННЯ
ОСОБЛИВОГО

ТЕПЛА ТОЧКА

ВАХТА

Михайло Олійник по-
спішає на «дембель» 
до Івано-Франківська. 
У касі вільних місць 
на потяг немає, але з 
квитком додому йому 
допомогли микола-
ївські волонтери. На 
такі випадки в них є 
домовленість із керів-
ництвом залізничного 
вокзалу Миколаєва.

Одна з 
ініціаторок 
створення 
волонтерських 
пунктів Ірина 
Абрамова

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА
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МИКОЛАЇВ – 
МІСТО ВОЛОНТЕРІВ

– Наша волонтерська діяль-
ність почалася ще тоді, коли ви-
водили військовослужбовців із 
Криму, – говорить одна з ініціа-
торок створення волонтерських 
пунктів Ірина Абрамова. – До цьо-
го допомагали благодійним фон-
дам, які працюють з онкохворими 
дітьми. Коли почалися неспокійні 
дні у Криму і на Донбасі, до нас 
потрапили перші біженці, ми до-
помагали їм. Тоді ж зрозуміли, що 
є сила-силенна проблем і в наших 
військовослужбовців, коли через 

місто почали йти колони техніки з 
Криму. Твердо вирішили, що осто-
ронь не залишимося…

Із початком бойових дій на 
Донбасі Миколаїв став одним із 
центрів, через який проходять 
тисячі бійців. Одні відбувають 
до зони АТО, другі повертають-
ся до місць дислокації на мирній 
території, хтось прямує додому. 
Більшість хлопців зупиняються в 
Миколаєві на нетривалий термін, 
аби дочекатися автобуса чи по-
тяга. І тут у них раніше виникали 
проблеми: як зорієнтуватися в 
незнайомому місті, де перепочи-
ти, зарядити мобільний телефон, 

як і де купити квитки, що робити, 
коли закінчилися гроші...

Допомогти учасникам АТО взя-
лися волонтери, які влітку мину-
лого року створили для захисників 
країни місця відпочинку на авто-
бусному й залізничному вокзалах 
– «Залізничний вокзал. Микола-
їв» і «Автовокзал. Миколаївський 
пост». При цьому нагодувати і на-
поїти чаєм та кавою – не основне 
завдання волонтерських пунктів. 
Головне – допомогти у вирішенні 
нагальних питань. Потрібен шпи-
таль – направлять до найближчого 
медзакладу, є необхідність отри-
мати інформацію про соціальні 
пільги – зв’яжуться із фахівцями. 
У кімнатах є спеціальні довідники з 
відповідями, номерами телефонів 
компетентних осіб. Пост на заліз-
ничному працює цілодобово, на ав-
тобусному – з 6.00 до 24.00. Робота 

– Дай Боже їм здоров’я за те, що вони ро-
блять, – дякує дівчатам боєць Михайло.

– Таких випадків за час роботи волонтер-
ського пункту «Залізничний вокзал. Миколаїв» 
– сотні, – розповідає волонтер Ірина Абрамо-
ва. – За рік через нашу «теплу точку» про-
йшли близько 50 тис. військовослужбовців з 
усієї України. У нас «транзитні» бійці можуть 
не тільки дочекатися потяга, безкоштовно пе-
реночувати, помитися та поїсти, а ще й отри-
мати юридичні консультації або просто по-
спілкуватися із доброзичливими людьми.
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центрів допомоги, якими є кімнати 
відпочинку, ґрунтується на щоден-
ній праці звичайних миколаївців, 
які вважають своїм обов’язком до-
помагати солдатам.

100 М2 ДОБРА 
ДЛЯ ГЕРОЇВ

За понад рік існування волон-
терський куточок на залізнично-
му вокзалі, без перебільшення, 
став відомим на всю країну. Це 
приміщення площею лише 100 м2 
стало для багатьох бійців своє-
рідним маяком, який вказує на 
домівку, де їх завжди чекають і 
приймають із любов’ю та душев-
ною теплотою.

А починалося все в кімнаті для 
бійців АТО із журнального столика 

зробили для наших рідних і улю-
блених захисників цей чудовий 
«куточок». Небайдужі микола-
ївці за власним коштом закупи-
ли і привезли сюди ліжка. Тепер 
двадцять два хлопці можуть 
ночувати в очікуванні поїзда. 
Бувають такі дні, коли місць не 
вистачає, тоді військові сплять у 
кріслах. Кожному даємо рушник, 
постільну білизну, – розповідає 
керівник пункту Ірина Абрамова. 
– Воїнам тут не тільки надають 
нічліг, а й годують гарячими стра-
вами. Містяни приносять і до-
машнє. За місяць хлопці з’їдають 
30 кг сиру і 60 кг ковбаси. Тож у 
цих продуктах, а також у каві, чаї, 
печиві, цукерках і цукрі існує по-
стійна потреба. Особливо важко 
з продуктами, коли прибуває ці-
лий ешелон бійців. Тоді просимо 
допомоги у небайдужих.

Волонтерка Валентина Тара-
сюк зізнається – рік тому соро-
милася навіть підійти до кремез-
них військових. Тепер вона їхня 
найактивніша співрозмовниця. 
«Вони стільки тем для розмов 
знаходять! Розповідають про 
фронтові події, показують один 
одному на карті, де їм довелося 
воювати. Ми пригощаємо наших 
героїв бутербродами, кавою, 
чаєм. Варимо супи, кашку, варе-
ники», – ділиться своїми вражен-
нями дівчина. 

Весь свій вільний час пенсіо-
нерка Ірина Мінюкова – на волон-
терському посту на залізнично-
му вокзалі. Розповідає, що коли 
тільки відкрилися, хлопців у бук-
вальному сенсі туди затягували. 
«Дуже соромливі були. Вони зви-
кли воювати. Але ми їх як рідних 
зустрічаємо», – каже пані Ірина. 
А Олена Трубчанінова опікується 
колекцією шевронів та прапорів 
з подяками від військових. Коли 
скінчиться війна, миколаївці пла-
нують відкрити музей із символі-
кою від героїв.

НА АВТОВОКЗАЛІ – 
ЯК УДОМА

Одним із ініціаторів створен-
ня волонтерського пункту на 

і бажання допомагати. Надалі під-
ключилося керівництво вокзалу, 
яке всіляко сприяло волонтерам. 
А ще начальник регіональної філії 
«Одеська залізниця» пообіцяв піс-
ля реконструкції миколаївського 
вокзалу перемістити волонтер-
ський пункт у більш пристосовані 
приміщення з душовими і туале-
тами, щоб військовослужбовцям 
було комфортно. Проте основну 
допомогу в облаштуванні волон-
терського пункту надали небай-
дужі мешканці міста.

– Спасибі всім людям, які 

Волонтерські пункти облаштували 
небайдужі мешканці міста
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автовокзалі став Денис Бараш-
ковський. Свого часу активісти 
дізналися про досвід Харкова, 
списалися в соціальних мережах 
з однодумцями і вирішили, що в 
рідному місті слід також створи-
ти такий пункт. Ольга Вербицька, 
Тетяна Поліщук, Ольга Малярчук і 
Олександр Діордієв скоординува-
ли свої дії з владою. Керівник ав-
товокзалу підтримав ідею акти-
вістів: надав приміщення, допоміг 
з меблями, обладнанням, забез-
печив освітлення, опалення, Wi-Fi. 
Кімнату відпочинку для військо-
вослужбовців на центральному 
автовокзалі в Миколаєві урочисто 
відкрили торік у липні. 

 – У перший день, коли ми від-
кривалися, була своєрідна «на-
вала» – до нас одразу завітало 
п’ятдесят військових. Тепер за 
день опікуємось трьома-чотирма 
десятками захисників. Зустріча-
ємо бійців, проводжаємо їх, до-
помагаємо з квитками, просто 
спілкуємося, – говорить Денис. 
– Охочі допомогти і попрацювати 
в нашій кімнаті очікування запи-
суються заздалегідь. Ми форму-
ємо графіки чергувань, створили 
групу в Facebook, на сторінках 
якої надаємо звіти по кожному 

підтримку воїнам. Коли активісти 
просять посадити на автобус бій-
ця, нам допомагають всі чергові 
по вокзалу, касири, працівники 
довідкової служби.

Десяток активістів займаються 
вирішенням всіх організаційних 
питань. До них долучаються до-
бровольці. Денис Барашківський 
координує дії з місцевою вла-
дою, волонтерка Людмила Луня-
ка відповідає за чергування на 

– Вдячні всім нашим добровіль-
ним помічникам. Зокрема Мико-
лаївському державному коледжу 
економіки та харчових технологій 
– дівчатка печуть пиріжки, булоч-
ки і двічі на тиждень приносять у 
пункт. Допомагають звичайні ми-
колаївці. Приміром, якось зайшла 
людина, поклала гроші: «Для на-
ших», ні імені, ні прізвища не на-
зивала. А сьогодні дівчина прине-
сла запечену картоплю.

«Через наш волонтерський 
пункт за рік пройшло понад 20 
тис. бійців. Я вважаю, що це 
справжнє досягнення! У нас ве-
личезна книга відгуків, колекція 
шевронів, прапорів з підписами 
бійців. Вони відчувають, що по-
трібні нам, приїжджають сюди, 
а їх тут чекають – і це найголо-
вніше в нашій щоденній роботі», 
– розповідає Денис Барашков-
ський. А його колега з волонтер-
ського пункту на залізничному 
вокзалі Ірина Абрамова додає: 
«Насправді все, що ми роби-
мо, – це так мало в порівнянні з 
тим, що зробили наші захисники! 
Ми й надалі будемо намагатися 
створювати всі умови для їхньо-
го відпочинку і зміцнення бойо-
вого духу. Адже ми – одна сім’я, 
один народ. І якщо прийшла біда, 
боротися з нею потрібно разом».

Юрій СМЄЛОВ

дню роботи кімнати відпочинку 
для бійців АТО. Отже, усі, хто має 
бажання допомогти, відразу від-
гукуються на наші проблеми. За-
звичай ми пишемо: «SOS! Потріб-
на вода» або, наприклад, ковбаса 
і сир. І люди привозять нам усе 
необхідне за годину-дві! І пра-
цівники вокзалу всіляко надають 

посту, Юрій Барк допомагає з 
вирішенням юридичних питань, 
Антоніна Галкіна для відвідува-
чів –  як мама, співрозмовник та 
порадник.

– Чергуємо по шість годин. Ба-
нер на фасаді слугує орієнтиром 
для хлопців, куди саме звертати-
ся, – говорить Людмила Луняка. 

Волонтери Денис та 
Наталя Барашковські

Керівник автовокзалу «Миколаїв» підтримав ідею волонтерів: 
надав приміщення і допоміг з меблями
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Його намага-
лися схилити до 
служби в «армії 

ДНР», обіцяли 
погони полков-
ника, простору 

квартиру в цен-
трі Донецька та 
інші блага. Коли 
ж зрозуміли, що 

офіцер зали-
шиться вірним 

українському 
народові, поча-

ли погрожувати 
розстрілом.

БРАТИ 
КУЗЬМІНИХ 

При виході із Дебальцевого 
Олег Федорчук 

втратив ногу
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Для Олега Федорчука війна з 
російськими найманцями поча-
лася влітку 2014-го. У складі 30-ї 
бригади відважний старший сер-
жант звільняв міста і села Донба-
су, за що його нагородили орде-
ном «За мужність» 3-го ступеня. 
Взимку 2015-го біля Дебальцево-
го дістав тяжке поранення обох 
ніг. На жаль, одну лікарі були ви-
мушені ампутувати. Задля збере-
ження другої довелося зверну-
тись по допомогу до ізраїльських 
лікарів. Свої послуги ті оцінили в 
кілька десятків тисяч американ-
ських доларів. Брати Кузьміних 
допомогли зібрати необхідну 
суму, і Олега прооперували. Сьо-
годні чоловік проходить реабілі-
таційний курс. 

Після лікування в українських 
медзакладах постало питання 
про його продовження в одній з 

Як акт помсти 22 січня 2015 року під 
час маршу полонених у Донецьку під-
полковника Олега Кузьміних та його 
товаришів провели колоною центром 
міста, при цьому всіляко принижую-
чи. Рідні й близькі Олега робили все 
можливе для його визволення. А ще 
на сімейній раді вирішили створити 
громадську організацію, яка б допома-
гала родинам бійців 90-го батальйону 
81-ї аеромобільної бригади, котрі теж 
потрапили до рук терористів. Після 
124 діб, проведених у катівнях так зва-
ного «МДБ ДНР», підполковника Олега 
Кузьміних нарешті визволили. Сталося 
це 23 травня 2015 року.

Дізнавшись про благодійну діяль-
ність своєї родини, Олег продовжив її 
разом з братом Сергієм та його дру-
жиною Оленою. Та виник «Фонд братів 
Кузьміних».

Завдяки їхній допомозі були успішно 
прооперовані, проліковані і повернули-
ся до повноцінного життя чимало сол-
датів та офіцерів Українського війська

ПОДАЮТЬ 
РУКУ ДОПОМОГИ…

Микола Барановський, 
старший лейтенант 30-ї бригади
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празьких клінік. Щоб відправити 
бійця до Чехії, фонд зібрав десят-
ки тисяч гривень.

Снайпер 95-ї бригади Вален-
тин Ковальський дістав пора-
нення черевної порожнини біля 
Савур-Могили. Лікарі провели 
дев’ять оперативних втручань, 
але Валентин повільно згасав, бо 
вітчизняна медицина виявила-
ся безсилою. Одна з їзраїльських 
клінік погодилася прооперувати 

інших їхніх побратимів «Фонд 
братів Кузьміних» допоміг стати 
на ноги.

Навесні поточного року спіль-
но з чеською клінікою «Малва-
зинки» започатковано програму 
реабілітаційного курсу лікування 
поранених бійців. Там вже отри-
мали допомогу два бійці – Руслан 
Берладін і Андрій Дмитрієнко, які 
дістали поранення, як сказали у 
військовому госпіталі, несумісні 
з життям. Але вони вижили. Чесь-
кі лікарі погодилися допомогти 

Артем Абрамович – старший 
лейтенант, командир танкового 

взводу 30-ї бригади.  Його 
подвиг відомий як танковий 

таран Артема Абрамовича

Денис Гойко, 
військовий журналіст, 

спецкор ЦТРС, 
старший лейтенант.

чоловіка. Щоправда, запросила за 
свої послуги величезну суму – 3 
мільйони гривень. «Фонд братів 
Кузьміних» допоміг зібрати по-
трібні кошти, і сьогодні Валентин 
проходить післяопераційну реа-
білітацію. Його життю нічого не 
загрожує.

Микола Барановський, боєць 
30-ї механізованої бригади, дістав 
поранення голови. Після хірур-
гічного втручання йому потрібно 
було вживити титанову пластину. 
24 тисячі гривень на її придбання 
також виділив фонд.

Олександр Кушнір, Віктор Лег-
кодух, Василь Чекман, Володимир 
Свадеба теж були тяжко поране-
ні і потребували тривалого ліку-
вання. Всім їм, а також десяткам 

їм повернутися до повноцінного 
життя. Та для цього потрібні були 
9 тисяч євро. Для їхніх сімей це 
захмарна сума. Однак фонду за-
вдяки небайдужим людям вдало-
ся зібрати гроші. Допомоги чесь-
ких лікарів потребували ще кілька 
тяжко поранених військових. Для 
того, аби їм допомогти, фонд ор-
ганізував концерт відомої україн-
ської поетеси Анастасії Дмитрук 
у Львові, а також у Житомирі. Всі 
зібрані кошти були направлені на 
лікування поранених бійців. 

Павло Шевчук під час подій на 
Майдані надавав протестуваль-
никам допомогу, також і медичну. 
Коли на Донбасі з’явилися «зе-
лені чоловічки», пішов боронити 
Україну. Потрапивши під обстріл, 

Відкриття Алеї слави 
в Костянтинівці
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зазнав осколкового поранення. 
Лікарі Австрії згодилися провес-
ти операцію з видалення осколка, 
що застряг у голові. Вартість опе-
рації становила 22 тисячі євро. 
Частину коштів родина Павла зі-
брала, а не вистачало 200 тисяч 
гривень. Після того, як родичі чо-
ловіка звернулися по допомогу, 
фонд переказав цю суму на раху-
нок австрійської клініки. 

– Наша мета – надавати по-
сильну допомогу насамперед тим 
нашим побратимам, які найбіль-
ше її потребують, – каже підпол-
ковник Кузьміних. – Зокрема тим, 
хто дістав тяжкі поранення і по-
требує довготривалого лікування. 
Багатьом із них потрібні не лише 
ліки, а й оперативні втручання, на 
які в них, пересічних українських 
хлопців, немає коштів.

– Україна вже втратила тисячі 
своїх синів, які склали голови на 
цій неоголошеній війні, – долу-
чається до розмови Сергій Кузь-
міних. – Сьогодні немає жодного 
регіону, міста чи району, де б не 
ховали захисників рідної землі. 
Наша Житомирщина – не виняток. 
У нашому місті до того ж дислоку-
ється 95-та аеромобільна брига-
да, бійці якої боронили і визво-
лили десятки міст і сіл Донбасу, 
захищали донецький аеропорт, а 
нині виконують не менш відпові-
дальні завдання під вогнем воро-
га. На жаль, серед них теж чимало 
загиблих. Наш святий обов’язок 
допомогти їхнім рідним, яким, 
зважаючи на реалії сьогодення, 
найбільш скрутно. 

Фонд виділив 10 тисяч гривень 
на продукти харчування і одяг 
для трьох неповнолітніх дітей 
десантника Руслана Коношенка. 
А ще – допоміг відремонтувати 
квартиру вагітній вдові Сергія Зу-
лінського Катерині. Допоміг фонд 
і вдові Олександра Пітцеля, ма-
тері і родинам Героїв України (всі 
посмертно) Ігоря Брановицького, 
Івана Зубка і Максима Ридзанича, 
родинам Олександра Михайлю-
ка, Олександра Скрипнюка, Юрія 
Шкабура і Станіслава Паплінсько-
го, Валентина Миколенка і Макси-
ма Козаченка, які теж поневіря-
лися у катівнях «ДНР».

Сьогодні підполковник Олег 
Кузьміних проходить службу в 
штабі високомобільних десант-
них військ у Житомирі. Але, пере-
буваючи за сотні кілометрів від 
району, де точаться запеклі бої, 
пам’ятає про бойових побратимів. 
Військова форма, взуття, білизна, 
продукти харчування, ліки, госпо-
дарські товари, предмети першої 

необхідності, генератори – ось 
далеко не повний перелік того, 
що фонд відправив і відправляє у 
військові підрозділи. 

– Це хоч і скромний, але наш 
внесок у перемогу над ворогом, – 
каже офіцер. – Ми й надалі пра-
цюватимемо в цьому напрямку. 

З початку 2016 року «Фонд 
братів Кузьміних» опікується ді-
тьми, чиї батьки загинули, захи-
щаючи рідну землю від російсько-
терористичної орди.

– Серед тих, хто жертвує ко-
шти, представники різних кате-
горій населення. Це, зокрема, 
комерційні фірми і окремі під-
приємці, громадські організації, 
трудові колективи, держслуж-
бовці і  пенсіонери. Адже неого-
лошена війна виявила, що в Укра-
їні чимало патріотів – людей, які 
готові останню сорочку віддати 
для своїх захисників, – зазначив 
Сергій.

Сергій ВАСИЛЬЧУК

Роман Горбань був поранений кулеметною чергою 
із танка у боях за луганський аеропорт
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Для одеських дельфінотера-
певтів це абсолютно нове занят-
тя. Хоча до цього вони проводили 
такі терапії для дітей, але з бійця-
ми, що потрапили у кризові ситу-
ації, таких сеансів ще не було. 

Слід зазначити, що дельфіно-
терапія є альтернативним, нетра-
диційним методом психотерапії. 
У ньому беруть участь спеціаль-
но навчені тварини, що відріз-
няються  «добрим характером». 
Дельфін поєднує в собі унікальні 
фізичні дані й високий інтелект, 
здатність до міжвидового спілку-
вання, а також особливе ставлен-
ня до людини.

Як повідомив начальник науко-
во-дослідного управління гідро-
біоніки та службового викорис-
тання морських тварин Центру 
полковник Денис Зубрицький, 
була створена спеціальна мето-
дика щодо соціально-психоло-
гічної допомоги воїнам за до-
помогою дельфінотерапії.

За допомогою методів психо-
діагностичного тестування було 
опитано більше ста військово-
службовців, які брали участь у ан-
титерористичній операції у 2015-
2016 роках. Всіх респондентів за 
результатами аналізу даних умов-
но поділили на чотири групи.

До першої увійшли особи з від-
сутністю депресивних симптомів, 
до другої – з помірно вираженою 
депресією. Третю групу станови-
ли військовослужбовці, які мали 
критичний рівень та явно вира-
жену депресивну симптоматику. 
Респондентів, які на всі запитан-
ня відповіли негативно і не ви-

явили бажан-
ня брати 
участь 

у психологічних тренінгах, зара-
хували до четвертої.

Потім військовослужбовців 
розділили на дві дослідні групи: 
контрольну, де заняття проводили-
ся за загальноприйнятими мето-
диками, а також експерименталь-
ну – із використанням елементів 
дельфінотерапії, зокрема аудіо-, 
відеозаписів зображень і голосів 
дельфінів. Протягом двох місяців 
у приміщенні одеського Будинку 
офіцерів проведено дванадцять 
таких психологічних тренінгів.

– У військовослужбовців експе-
риментальної групи резуль-

тати виявилися кращими, 
ніж у контрольній. 

В Одесі спеціалісти 
науково-дослідного 
центру Збройних Сил 
України «Державний 
океанаріум» спільно 
з дельфінарієм 
«Немо» організували 
курс дельфінотерапії 
для реабілітації 
військовослужбовців, 
які брали участь 
у антитерористичній 
операції на Сході країни

Участь у терапії 
беруть тільки спеціально навчені 
тварини із «добрим характером»
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Ми визначили п’ятнадцять вій-
ськовослужбовців, які в ході пси-
хологічних тренінгів з реабілітації 
брали участь у індивідуальних та 
групових сеансах дельфінотерапії 
на базі дельфінарію «Немо» в Оде-
сі, – розповів Денис Зубрицький.  

За словами начальника науко-
во-дослідного центру Збройних 
Сил України  «Державний океана-
ріум», кандидата психологічних 
наук полковника  Андрія Дончака, 
нині в науковій діяльності закладу 
психологічна та психофізіологіч-
на реабілітації є перспективними 
і особливо важливими напрям-
ками з відновлення здоров’я вій-
ськовослужбовців Збройних Сил 
України, що зазнали психологічних 
травм під час ведення бойових дій.

Євгеній СИЛКІН
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Дельфінотерапія є альтернативним, 
нетрадиційним методом психотерапії. 

Дельфін поєднує в собі унікальні фізичні дані 
й високий інтелект, здатність до міжвидового 

спілкування, а також особливе ставлення до людини

 Сергій

Ігор






