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За свою чвертьстолітню історію 
наша армія пережила різні часи: 

застої, злети, падіння… Але нині всі 
ми є свідками появи абсолютно 

іншої військової трансформації. 
В Україні народилося нове військо. 

Ми довели всьому світу, 
що здатні себе захистити, 

показали, як потрібно бити 
ворога та боронити рідну землю. 

Тож відтепер понад усе маємо 
триматися обраного шляху, 

аби не спокушати ворога відтяти 
бодай міліметр рідної землі

6 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ
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УКРАЇНСЬКІЙ 25

З початком військової агресії Російської Федерації 
проти України обсяги фінансування потреб 

Збройних Сил почали збільшуватися. 
2014 року на потреби армії спрямовано 

26,5 млрд грн (1,68% ВВП), 2015-го – 49,1 (2,48 %), 
у 2016-му передбачено 59,4 (2,6%).  

У 2017 році планується виділити 64 млрд грн

Ось уже впродовж чверті сто-
ліття наша держава є певною мі-
рою буфером у геополітичному 
протистоянні Росії та західного 
світу. Чим це може загрожувати, 
українці переконалися на початку 
2014-го. Анексія Криму та війна з 
терористами на Сході України за-
свідчили, що за таких умов нам 
просто необхідно мати міцне, до-
бре оснащене й навчене військо, 
здатне протистояти нахабному 
агресору.

Передумови для його створен-
ня з’явилися багато років тому. 
Військова спадщина, отримана 
від СРСР 1991 року, налічувала три 
загальновійськові, дві танкові, чо-
тири повітряні армії, армійський 
корпус, а також ракетну та окрему 

АРМІЇ 
армію протиповітряної оборони, 
Чорноморський флот тощо. Того-
часні військові формування мали 
близько 900 тис. особового складу, 
6,5 тис. танків, 7 тис. броньованих 
машин, 1,5 тис. літаків, 350 кора-
блів, майже 1,3 тис. ядерних боє-
головок міжбалістичних ракет та 
2,5 тис. одиниць тактичної ядерної 
зброї.

Можливо, у повному складі все 
це «добро» нам і не було потрібне, 
але за розумного підходу такий 
потенціал цілком міг стати потуж-
ною основою нової сучасної армії, 
здатної забезпечити територіаль-
ну цілісність України. Прозора і 
чесна реалізація надлишкового 
майна, озброєння та військової 

техніки, наприклад, цілком могла 
б задовольнити потребу в коштах, 
необхідних для модернізації на-
явних чи закупівлі нових видів 
озброєння та військової техніки, 
екіпірування, одностроїв тощо.

На жаль, оптимістичного сце-
нарію розвитку війська з різ-
них причин не відбулося. Армію 
фінансували за залишковим 

3



4 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | листопад 2016 року

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА6 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ6 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ

принципом, професія захисника 
Вітчизни поступово втрачала ав-
торитет у суспільстві. Зрештою, 
ми навіть воювати особливо ні з 
ким не збиралися, а умовного во-
рога на карті наносили будь-де, 
тільки не зі сходу.

Дякувати Богу, наш народ вчас-
но зрозумів: якщо не згуртуватися 
зараз, то завтра українська само-
ідентичність може зникнути під 
потужною навалою східного сусі-
да. З початком російської агресії 
українські волонтери та небайдужі 
громадяни буквально по крихтах 
збирали те, що марнувалося і роз-
тягувалося з війська протягом не 
одного десятка років. На передову 
надходили такі життєво необхідні 
бронежилети, шоломи, теплові-
зори, безпілотні літальні апарати 
тощо.

Вирахувати цю допомогу в будь-
якому кількісному або вартісному 
еквіваленті просто нереально. Це 
надзвичайно великі суми. Але коли 
на кону доля держави, справа не в 
кількості.

Нині Збройні Сили України про-
довжують відновлюватися, зміц-
нюються та набувають бойового 
досвіду. Так, з початку проведення 
антитерористичної операції в їх-
ньому складі з’явилося 15 бригад, 
полк, 5 батальйонів (дивізіонів), 
а також бригада, 6 полків та 11 

батальйонів оперативного (бойо-
вого), тилового і технічного забез-
печення. Збільшився авіаційний 
парк та бойовий склад зенітних ра-
кетних військ, сформувалися під-
розділи для охорони аеродромів і 
стартових позицій зенітних ракет-
них військ.

Свою роботу відновили скоро-
чені раніше районні та міські вій-
ськові комісаріати. Це дозволило 
протягом 2014-2016 років провес-
ти шість черг часткової мобілізації, 
призвавши до лав армії майже 300 
тисяч осіб.

Відмінністю нинішнього року 
є те, що останні мобілізовані за-
лишили військо. Для того, аби не 
допустити суттєвого зниження 
кількості армії та вчасно викона-
ти заходи демобілізації, навесні 
2016-го в Україні відновили при-
зов на строкову службу. Майже 
два десятки тисяч осіб, що попо-
внили Збройні Сили, спрямували 
виключно в частини поза зоною 
АТО.

Утім головним пріоритетом 
залишається формування про-
фесійної контрактної армії. За 
словами Президента України – 
Верховного Головнокомандувача 
Збройних Сил Петра Порошенка, 
які він виголосив у День захисника 
України, щомісяця до лав Зброй-
них Сил в середньому вливаються 

до шести тисяч військовослужбов-
ців-контрактників. І це справді до-
брий сигнал.

– Я як Президент і Верховний 
Головнокомандувач можу допові-
сти Українському народові, що від-
сьогодні жодного мобілізованого 
на фронті, в зоні АТО немає. Зброй-
ні Сили України повністю мають 
бути забезпечені добровольцями, 
воїнами-контрактниками, добре 
підготовленими, вмотивованими, 
навченими і забезпеченими.

Загалом протягом поточного 
року контракти на проходження 
військової служби підписали понад 
60 тис. осіб. Це вчетверо більше, 
ніж за весь 2015-й. Такій динаміці 
сприяло, зокрема, підвищення рів-
ня грошового забезпечення. Завдя-
ки підтримці Президента та Кабіне-
ту Міністрів України його розміри з 
2016 року становлять щонайменше 
7 тис. гривень на місяць.

Але було б помилкою вважати, 
що достатня кількість професій-
них військовослужбовців стане па-
нацеєю від зазіхання ззовні. Адже 
нам невідомі подальші плани агре-
сора. Тому цьогоріч у Збройних Си-
лах України запроваджено нову 
систему підготовки військового 
резерву. Її апробація відбулася 
навесні у складі бойових бригад. 
Перепідготовку загалом пройшли 
близько 10 тис. резервістів. 

Міністр оборони України
Степан Полторак:

«Захист Батьківщини 
здійснюватимуть професіонали, 
які зараз проходять підготовку 
за новою системою.  В ї ї основі 

– досвід, здобутий під час 
антитерористичної операції. 

У всіх сферах діяльності 
військ розпочато кардинальні 

реформи, покликані наблизити 
українську армію до армій 

країн-членів НАТО. 
Я переконаний, ті амбітні 
цілі, що ми ставимо перед 

собою, будуть втілені 
в життя. Для цього у нас 

є величезне бажання, 
допомога закордонних 

партнерів та люди»
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Ще одне ноу-хау – заняття на 
добровільній і безоплатній основі 
у вихідні дні. Ініціював нововве-
дення Генеральний штаб спільно 
з місцевими органами виконавчої 
влади. Загалом нинішнього року за 
такою схемою навчалося близько 
25 тис. осіб.

Продовжується реформування 
вищих ланок управління Збройни-
ми Силами.

– Також ми маємо нарощувати 
оперативні бойові спроможності 
органів військового управління та 
військових частин, – говорить на-
чальник Генерального штабу – Го-
ловнокомандувач Збройних Сил 
України генерал армії України Ві-
ктор Муженко. – Це – головне за-
вдання сьогодення. Всі заходи, які 
плануються та проводяться у вій-
ськах, спрямовані саме на це.

Після анексії Росією Криму фак-
тично з нуля на нових місцях дисло-
кації відновлено командування та 
підрозділи Військово-Морських Сил. 
Нинішнього року військові моряки 
традиційно взяли участь у числен-
них маневрах, також міжнародних. 
Черговою нагодою набути бойового 
досвіду та обмінятися ним з аме-
риканськими колегами стали «Sea 
Breeze-2016». За час навчань україн-
ський корабельний склад пройшов 
4,3 тис. морських миль, сухопут-
ний компонент здійснив понад 450 
стрибків з парашутом та понад 600 
безпарашутних десантувань, двічі 
долав водні перешкоди, проводив 
стрільби тощо.

Не пасла задніх морська авіа-
ція. До свого активу льотчики дода-
ли близько півтори сотні польотів. 
Майже стільки ж разів занурюва-
лися під воду дайвери. Навчання 
стали корисними ще й тим, що про-
водилися в непростій воєнно-по-
літичній обстановці, коли в Європі 
зберігається підвищений рівень 
терористичної загрози, на Сході 
України не припиняється агресія 
Російської Федерації та продовжу-
ється війна в Сирії.

Не зраджують своєму голов-
ному гаслу «Вірні завжди!» укра-
їнські морські піхотинці. 2014-го 
перед ними також постав склад-
ний вибір. Проте нині ми впевнені 
в кожному з них. Вони – взірець 
щирого служіння народові. Голо-
вним їхнім завданням, як і решти 
підрозділів Українського війська, 
залишається участь в антитеро-
ристичній операції. «Чорні бере-
ти» тримають найскладніші рубе-
жі протистояння з терористами. 
А ще – брали участь у багатона-
ціональних командно-штабних 
навчаннях «Agile Spirit-2016», які 
проводилися у Грузії. «Чорні бере-
ти» відпрацювали взаємодію між 
підрозділами, набули досвід про-
ведення рейду тощо.

Фаховість під час багатона-
ціональних навчань «Морський 
щит-2016» демонстрував екіпаж 
фрегата «Гетьман Сагайдачний» 
з вертольотом Ка-27ПЧ на бор-
ту. Разом із представниками вій-
ськових флотів Болгарії, Канади,              
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Польщі, Румунії та Туреччини 
моряки навчалися маневрувати, 
супроводжувати вантажі, прово-
дити протиповітряну та протика-
терну оборону, перехоплювати та 
оглядати підозрілі судна тощо.

Корисними ці тренування стали 
також з огляду на те, що у складі 
ВМС ЗС України поки що відсутні 
підводні човни. Утім військові мо-
ряки мають постійно виконувати 
завдання щодо пошуку та стежен-
ня за ними. Навчання стали слуш-
ною нагодою відпрацювати і закрі-
пити ці навички.

Говорячи про заходи міжнарод-
ного військового співробітництва, 
варто згадати і спільну литов-
сько-польсько-українську бригаду. 
Цьогоріч Міністр оборони України 
генерал армії України Степан Пол-
торак відвідав її штаб в Любліні, 
де особисто пересвідчився: там 
служать мотивовані  офіцери, тож 
достойно представлятимуть Укра-
їну на міжнародному рівні. Пла-
нується, що на повну потужність 
штаб  ЛИТПОЛУКРБРИГ запрацює 

вже наприкінці нинішнього року. А 
наступного підрозділи проведуть 
низку навчань. Це дозволить втіли-
ти передові світові стандарти під-
готовки військ у Збройних Силах 
України та підвищити рівень їхньої  
сумісності з НАТО.

За рахунок нарощування вог-
невих, штурмових можливостей 
та реформування аеромобільних 
бригад у десантно-штурмові зна-
чно підвищився потенціал Високо-
мобільних десантних військ.

Важливою віхою в історії нашої 
армії стало створення нового виду 
ЗС України – Сил спеціальних опе-
рацій. В умовах захисту від агресії, 
яку розв’язала проти нашої дер-
жави Російська Федерація, їхня 
поява була вкрай необхідною. 
Адже вони виконуватимуть специ-
фічні завдання в умовах гібридної 
війни. До їхньої компетенції вхо-
дить, зокрема, проведення таєм-
них операцій та розвідки, також і 
на території інших країн, створен-
ня агентурних мереж, дезоргані-
зація тилу противника тощо.

Інтенсивно проводилися захо-
ди з бойової підготовки. Цьогоріч 
відбулося 15 бригадних тактичних 
навчань. А ось навчання масшта-
бу стратегічних командно-штаб-
них «Рубіж-2016» відбулися в іс-
торії незалежної України вперше.  
Вони стали підсумком комплексу 
навчань, розпочатого в березні 
поточного року: «Небесний щит», 
«Південний вітер», «Літня гроза» 
та інших. Відпрацьовувалося роз-
гортання та переміщення великої 
кількості частин і підрозділів на 
значні відстані. Бойові літаки Пові-
тряних Сил здійснювали зліт та по-
садку на двох великих автотрасах 
України Київ-Одеса та Київ-Чоп. На 
Миколаївщині 450 десантників та 
близько 70 одиниць техніки 79-ї 
окремої десантно-штурмової бри-
гади ВДВ здійснили масове десан-
тування з літаків Ан-26.

На Херсонщині військові ін-
женери наводили понад півкіло-
метрову понтонно-мостову пе-
реправу через річку Дніпро. Їм 
вдалося перевершити норматив 
у півтора- два рази. За часів не-
залежної України це відбулося 
вперше. Також вперше радіотех-
нічний батальйон Повітряних Сил 
застосував щойно отриману від 
завода-виробника нову розробку 
вітчизняного оборонпрому – по-
тужну радіолокаційну станцію 
«Пелікан». На тлі дій сухопутного 
компоненту виконувалися льот-
но-тактичні завдання, зенітни-
ки відбивали повітряний напад 
тощо. Прикметно, що під час на-
вчань широко застосовувалися 
безпілотні літальні апарати. Саме 
так, як це відбувається в зоні про-
ведення АТО. Під час маневрів 
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пройшов випробування новітній 
розвідувально-вогневий комп-
лекс. Його роботу тестували пред-
ставникиНауково-дослідного цен-
тру Збройних Сил, аби завершити 
останні приготування до запуску 
в серійне виробництво.

Тривало поступове переосна-
щення армії. Наші воїни отримали 
нові та модернізовані танки, БМП, 
вантажні автомобілі, ракетно-ар-
тилерійське озброєння, засоби 
автоматизації командних пунктів, 
наземний радіолокатор, автома-
тизовану станцію оптико-елек-
тронних перешкод, броньовані та 
штабні машини, кулемети, 82 та 
120-міліметрові міномети україн-
ського виробництва тощо.

Цьогоріч вітчизняний оборонно-
промисловий комплекс виготовив, 
модернізував і передав у війська 
понад 10 тис. зразків озброєння 
та військової техніки, обладнання 
та майна. Відбулися вдалі пуски 
ракетного комплексу «Верба». Це 
модернізована система залпового 
вогню «Град», перезарядка якої від-
бувається всемеро швидше, а бо-
йова міць перевершує радянський 
аналог майже в 15 разів.

Усе наведене свідчить насампе-
ред про те, що загалом вітчизняний 
оборонно-промисловий комплекс 
готовий до серійного випуску бага-
тьох видів ОВТ. Але для створення 
замкнутих циклів вітчизняного ви-
робництва необхідно завершити 
програми імпортозаміщення окре-
мих елементів вузлів та агрегатів, які 
поставлялися з Російської Федерації.

Президент України Петро По-
рошенко поставив науковцям, 
конструкторам, керівникам обо-
ронних підприємств надважливе 
завдання щодо розробки та вироб-
ництва нового ракетного озбро-
єння, комплексів крилатих ракет, 
нових артилерійських систем, ви-
сокоточних боєприпасів, безпілот-
них літальних апаратів ударного 
типу, засобів космічної розвідки, 
радіоелектронної та контрбата-
рейної боротьби тощо.

Під час цьогорічних навчань, а 
також параду на День незалеж-
ності України наші громадяни мо-
гли спостерігати зміни не лише в 
оснащенні війська. 2016-й став 
роком запровадження й абсолют-
но нових одностроїв. Розробляти 
їх було досить непросто. Найваж-

че було переламати стару систе-
му і чиновницькі стереотипи.

– Нам необхідно було чітко ви-
значитися з правилами виготов-
лення продукції для Збройних Сил 
України, – сказав Міністр оборони 
України генерал армії України Сте-
пан Полторак. – Ще два роки тому 
ми отримували продукцію, виготов-
лену за технічними умовами, які не 
відповідають законодавству Украї-
ни і є дуже корупційними. За понад 
півроку після створення Центру 
розвитку та супроводження мате-
ріального забезпечення Збройних 
Сил України з’явилося близько 80 
% нових технічних умов за всією 
номенклатурою, яку закуповує вій-
ськове відомство. Велику дорадчу 
допомогу в цій роботі надала Рада 
волонтерів при Міноборони.

Тепер наші захисники мають 
нові польові костюми, також і уте-
плені, черевики, водозахисні кос-
тюми, гумові чоботи тощо. Робота 
ні на мить не зупиняється, тож не-
забаром від промисловості надійде 
чимало й інших сучасних предметів 
уніформи. Загальноєвропейським 
вимогам відповідають норми хар-
чування військовослужбовців. Ті, 
хто перебуває в зоні проведення 
АТО, окрім основної норми, отриму-
ють додаткові продукти. Це, зокре-
ма, м’ясо, масло, яйця, цукор, чай, 
печиво та незбиране молоко.

25 років для людини – вік 
ніби й незначний. За цей час вона 
встигає вирости, здобути освіту 
та професію, розпочати повно-
цінне доросле життя. Звісно ж, 
ключовим для ї ї майбутнього є 
саме останній період, коли закла-
даються підвалини знань та про-
фесіоналізму. Такий же 25-річ-
ний вік мають і Збройні Сили 
України. І саме останні кілька 
років також стали для них визна-
чальними, коли довелося надолу-
жувати змарнований попередній 
час. Але завдяки наполегливості 
усього колективу Українського 
війська, воно швидко відроди-
лося і впевнено торує свій шлях. 
Тож не журімося, козаки, – нехай 
ворог плаче!

Сергій БАСАРАБ,
Євгеній СИЛКІН
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ВИСОТА – ДОЛЯ ВІДВАЖНИХ
Рейд тилами против-
ника, із подоланням 
понад 400 кілометрів і 
понад 160 годин 
безперервних боїв, 
приніс йому славу та 
змінив хід бойових дій 
на Донбасі. Це була 
найвдаліша військова 
операція українських 
десантників. Тоді ко-
мандира 95-ї окремої 
аеромобільної бригади 
Михайла Забродського 
американський експерт 
Філіп Карбер назвав 
найкращим керівником 
найкращої у світі 
бригади такого типу. 
Визнання і високе 
звання Героя України 
жодним чином 
не сприяли появі 
в характері тепер уже 
командувача ВДВ 
генерал-майора 
Забродського ні заро-
зумілості, ні зверхності. 
Він живе своєю робо-
тою і каже, що зможе 
зітхнути з полегшен-
ням  тільки тоді, коли 
в державі закінчиться 
війна

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА
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– Так, мене впізнають. Але, по-
вірте, це зовсім не тішить моє са-
молюбство, а частіше навіть за-
важає. Загалом всі мої звання та 
нагороди – це заслуга моїх під-
леглих, – розпочинає спілкування 
Михайло Віталійович.

Вибір саме цього роду військ, 
командувач і досі вважає велін-
ням долі: «Розумієте, напевне, це і 
є те найголовніше питання, на яке 
в мене немає відповіді».

Він добре пам’ятає анкетуван-
ня під час вступу до військового 
інституту, тоді ще в радянському 
Ленінграді. Там на вибір пропо-
нували п’ять варіантів відповідей, 
остання була зрозумілою і водно-
час невизначеною: велике особис-
те бажання. Обрав її без вагань.  
Адже перед очима був приклад 
діда, який пройшов три війни. Саме 
завдяки йому відбулося станов-
лення, гартування чоловічих рис у 
характері Забродського-онука. 

– Не скажу, що він мене до чо-
гось схиляв чи агітував. Швидше 
це був послідовний вплив і осо-
бистий приклад. І вже в 9-10 кла-
сах я не бачив для себе іншого 
шляху, як бути військовим, – про-
довжує командувач. – Закінчив 
інститут 94-го року, але в Україну 
зміг повернутися лише  2000-го. 

Як каже Михайло Забродський, 
у десантні війська потрапив у ро-
сійській армії. Тоді й гадки не мав, 

що на рідній Батьківщині дове-
деться відточувати до найвищого 
рівня здобуті там навики.  

– Ми всі вчилися у вишах і на 
навчаннях так, що ті складові об-
становки нам подавали в готово-
му вигляді. Ми їх відпрацьовували 
на тренуваннях, полігонах. Події 
на Сході нашої країни показали: 
щоб скласти цю мозаїку обста-
новки, потрібен дуже серйозний 
процес. Ніхто тобі на папірці не 
принесе і не розкаже всіх нюан-
сів, які визначаються із доповідей 
при спостереженні, із висновків, 
припущень, інтуїції. І лише за 
правильного їхнього поєднання і 

ступеня відповідності реальності 
можна розраховувати на полови-
ну успіху. Адже головних помилок 
командири припускаються, коли 
мають неправильне бачення того, 
що відбувається. Тож, коли в мене 
є можливість подумати, взяти па-
узу та розібратися в обстановці, 
я  ніколи не нехтую цим. Завжди 
потрібно чітко усвідомлювати, 
що твоє рішення на бій – це за-
вжди ризик, а твій промах може 
бути оплачений чиїмсь життям.  
Це, з одного боку, підштовхує до 
зважених рішень, а з другого – ти 
постійно відчуваєш тягар відпо-
відальності. А вже під час бою, на-
віть коли ти розумієш, що щось іде 
не так, не маєш морального права 
показати підлеглим своєї розгу-
бленості або невпевненості. Як би 
погано все не складалося, всі див-
ляться на тебе і чекають рішення. 
Поруч із ними іншого командира 
немає, і від тебе залежить бук-
вально все, ти маєш тримати си-
туацію під контролем, – ділиться 
генерал. 

– Тепер, коли ситуація на від-
міну від двох попередніх років пе-
рейшла з динамічної в якусь більш 
статичну, все одно комусь щодня 
доводиться ризикувати життями. 
Адже ціна наших помилок не стала 
меншою. 

Війна загартувала його і змі-
нила, як сам він зазначає, глибоко 
всередині. Починав помічати за 
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собою такі речі, яких раніше не 
було. З’явилося щось таке, чого не 
можна пояснити, на рівні якихось 
кровних зв’язків, на рівні нашої 
ментальності – віра у співвітчиз-
ників. Почав помічати, що з почат-
ком конфлікту такі національні 
атрибути, як громадянство, гімн, 
прапор, під яким ідуть у бій, окрім 
офіціозу, мають глибоке духовне 
коріння і дуже серйозне значен-

ня. Це те розуміння, яке з плином 
часу занурюється на якийсь під-
свідомий рівень, і людина, не по-
мічаючи цього, починає керувати-
ся ним у своїх рішеннях, вчинках, 
діях.  

Починаючи з 2014 року, йому 
жодного дня не вдалося відволік-
тися від служби. 

– Можна по-різному напружу-
вати мізки навіть тоді, коли нічого 
не плануєш і нічого не виконуєш, 
але одна думка про те, що там, у 
Луганській та Донецькій областях, 
не одна тисяча людей ризикує 
життям, вже є достатньою, щоб 
бути в постійній напрузі, – гово-
рить командувач.

Добре, що в мене є людина, 
до якої я можу звернутися, яка 
говорить зі мною однією мовою, 
думає в одному ключі, але більш 
масштабно, бо має великий жит-
тєвий та службовий досвід. Мені 
його поради дуже знадобили-
ся влітку 2014-го. Коли картина 
щодо обстановки, в якій потрібно 

буде виконувати бойове завдан-
ня, прояснилася, я сказав йому: 
«Ну що ж, давайте прощатися…» 
і почув від нього: «Я все розумію 
не гірше, ніж ти. Але йди вперед, 
нічого не бійся і не озирайся». Ось 
тоді мені цих слів вистачило, вони 
стали справжньою підтримкою. 
Напевне, це й є той найвищий рі-
вень взаємодії між наставником 
та учнем, коли все видно по тобі 
й так, без зайвих запитань, коли 
лише з двох твоїх фраз стає зрозу-
міло, в чому проблема. В такі хви-
лини поради зайві, потрібна лише 
підтримка поглядом, словом. Тоді 
цього достатньо, щоб усе склало-
ся, як має бути.  

Холодний розрахунок, макси-
мальна зібраність, чіткі вказівки 
– це ті складові, які вирізняли 
командира бригади серед підле-
глих. Він дорожив життям кож-
ного. От тільки напружені нерви 
відігравали негативну роль – ін-
коли нівелювалося почуття само-
збереження. 

Михайло Забродський: «Парадокс військової справи полягає у тому, що планування операцій і бій – це як правило 
колективні дії, а от за їх виконання особисто відповідають командири»

собою такі речі, яких раніше не
було. З’явилося щось таке, чого не
можна пояснити, на рівні якихось
кровних зв’язків, на рівні нашої 
ментальності – віра у співвітчиз-
ників. Почав помічати, що з почат-
ком конфлікту такі національні

ня. Це те розуміння, яке з плином
часу занурюється на якийсь під
свідомий рівень, і людина, не по
мічаючи цього, починає керувати
ся ним у своїх рішеннях, вчинках
діях.  

Починаючи з 2014 року, йому

Михайло Забродський: «Парадокс військової справи полягає у тому, що планув
колективні дії, а от за їх виконання особисто відповідають командири»



11листопад 2016 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

Був такий випадок, доволі ти-
повий для бойової ситуації, про-
те комбригу тоді він запам’ятався 
найбільше. Це сталося неподалік 
Савур-Могили – у Степанівці. Бій-
ці 95-ї та 30-ї бригад спільно ви-
конували поставлене завдання. 
Населений пункт невеличкий, там 
таких понять, як передній край та 
тил не існувало взагалі. Зав’язався 
бій. Всі комунікації з тилом пере-
бували під постійним обстрілом, 
можна сказати, що їх на той мо-
мент не існувало. По українцях  
вела вогонь ворожа артилерія, 
добре, що кваліфікація тих арти-
леристів була не надто високою: 
снаряди постійно перелітали че-
рез бойові порядки батальйону 
та передовий командний пункт 
бригади і лягали на сто метрів 
далі. Звісно, така ситуація гнітить 
та нервує, особливо якщо це від-
бувається з інтервалом у 15-20 
секунд протягом доби. І коли дії 
перемістилися у північно-східну 
частину Степанівки, на ї ї околиці, 
снаряд влучив просто в командно-
штабну машину. Вона спалахнула. 
А боєкомплект, що в ній був, почав 
детонувати. Всі розбігалися в по-
шуках укриття. 

– На той момент я розмовляв з 
командиром батальйону по радіос-
танції. Коли це трапилося, в голові 
промайнуло два припущення: во-
рожа артилерія знайшла місце на-
шого польового командного пунк-
ту, отже, зараз буде зосередження 
вогню. Маю за лічені миті виріши-
ти, куди рухатися далі, й водночас 
розумію, що на іншому кінці че-
кають моєї відповіді, – згадує ко-
мандувач. – Я біг до канави, а по 
радіостанції мене постійно викли-
кав комбат. У голові була банальна 
думка: якщо не відповім, він по-
думає, що мене вже немає серед 
живих. Розпочнеться плутанина, 
бо, можливо, на зв’язок вийти вже 
не вдасться.  Я зупинився, привів 
у норму дихання і пояснив йому, 
що не виходив на зв’язок, бо мав 
деякі труднощі. Він навіть нічого 
не запідозрив. І лише закінчивши 
розмову, я стрибнув в укриття. Це 
все відбувалося на клаптику зем-
лі буквально у 50 метрів, за кілька 

секунд. Хто тоді мною керував, не 
знаю. Не знаю, як це назвати. Щось 
є таке на підсвідомому рівні, що 
підштовхує чинити саме так.  По-
яснити пізніше свої дії не міг, хоча 
розумів – коїв дурницю, коли зу-
пинився, адже там реально можна 
було залишитися назавжди. Все 
це робив якось автоматично, і це 
спрацювало. 

Виручала не лише коман-
дирська інтуїція, а й допомога 
місцевого населення. Він міг би 
розповідати про це багато. Адже 
2014-го на таку підтримку не очі-
кували. Траплялося, що люди ви-
ходили до українських десантни-
ків перед населеним пунктом і 
говорили: «Хлопці, не ходіть туди, 
там міни ставили». Хоча могли ти-
хенько сидіти по домівках і чека-
ти, чим це все закінчиться. Було і 

таке, що на вулиці підійшли про-
сто до колони із застереженням: 
«Там попереду за перехрестям 
два дев’ятиповерхові будинки, в 
них бандити влаштували на вас 
засідку». Надходили і смс чи по-
відомлення в Інтернеті. Він і досі 
не знає, хто ці люди, але їхня до-
помога тоді була дуже потрібною.

Генерал-майор Михайло За-
бродський, на рахунку якого до-
статня кількість вдало сплано-
ваних та проведених операцій, 
досить стримано розповідає про 
власні досягнення, успіхи припи-
сує не собі, а людям, які були по-
руч, які ніколи б не підвели свого 
командира: «Мені впевненість у 
підлеглих дуже допомагала. Важ-
ливо хоча б знати, хто з тобою 
поруч.  Під час операції і бою ти 
маєш бути впевненим, що люди-
на, яка поруч,  не покине тебе й не 
зрадить. Це дуже важливо».

Стосовно ж відсутності почуття 
задоволення від того, що мовляв 
доріс до висот, гадає, що це, на-
певне, той механізм, який штов-
хає на більші досягнення, вимагає 
досконалості, особливо тоді, коли 
з’являється досвід і можливість 
озирнутися назад, зробити висно-
вок відносно того, що вдалося, а 
що ні. Переконаний, що зі званням 
полковника чи генерала благодать 
не сходить. Той, хто правильно ро-
зуміє свою роль та місце в житті 
й кар’єрі, знає, що вищі щаблі пе-
редбачають і більшу відповідаль-
ність, і більший масштаб. 

– Я ніколи не прагнув гене-
ральських погонів. Просто так 
склалася доля. У мене було бага-
то в житті доленосних перелом-
них моментів, коли мав вибирати: 
продовжувати військову службу 
чи ні, бути серед однодумців у  
військовій частині чи займатися 
штабною роботою. Але мене за-
вжди тягнуло туди, де жива робо-
та, де ти можеш реалізувати себе 
сповна. Я доклав чимало зусиль, 
щоб продовжувати службу у ВДВ. 
Аргументів для цього мав небага-
то, але було, як колись писав ще 
абітурієнтом в анкетуванні – «ве-
лике особисте бажання».

Галина ЖОЛТІКОВА



НАРОДЖЕНІ 

81-ша окрема аеромобільна брига-
да – наймолодше десантне з’єднання 
в Збройних Силах України. Військова 
частина створена в найбільш скрутний 
для української держави час – у роз-
палі війни на Донбасі восени 2014 року. 
За такий короткий проміжок бригада 
завоювала репутацію кращої у Висо-
комобільних десантних військах. Її де-
візом стало: «Народжені перемагати». І 
це не просто красиві слова. Героїчний і 
водночас складний шлях частини у ви-
снажливих протистояннях з терориста-
ми та окупантами показав, що її воїни 
- справжні переможці і хоробрі солда-
ти, які вписали нову сторінку в історію 
Українського війська…

З першого дня заснування бригада ба-
зується безпосередньо в зоні проведення 
антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей. На-
віть коли особовий склад відновлює сили 
після виснажливих ротацій, все одно за-
лишається в повній бойовій готовності. 
Командує бригадою полковник Євген 
Мойсюк.  Досвідчений офіцер, який  осо-
бисто вів своїх бійців у бій, відзначений 
двома орденами Богдана Хмельницького 
ІІ та ІІІ ступенів.

Нове з’єднання було сформоване на 
базі 95-ї окремої аеромобільної та 25-ї 
повітряно-десантної бригад та успадку-
вало номер розформованої 2005 року 
81-ї тактичної групи, бійці якої воювали 
в Іраку. Кістяк «вісімдесят першої» стано-
вили 90-й та 122-й окремі  аеромобільні 
батальйони. Одразу після злагодження 
особовий склад з’єднання  приступив до 
виконання бойових завдань. Десантники 
розташовувалися в Дружківці, Костян-
тинівці, Краматорську - фактично поряд 
з передовою. У травні 2015-го як роти 
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ПЕРЕМАГАТИ

тактичної розвідувальної баталь-
йонної групи до складу бригади 
увійшов добровольчий батальйон 
«ОУН».

Наприкінці 2014 та початку 
2015 років 81-ма окрема аеромо-
більна бригада тримала оборону 
в донецькому аеропорту та при-
леглих районах. Серед бійців 81-ї, 
мабуть, чимало вояків, які від-
значилися героїзмом при захисті 
легендарного летовища. Десант-
ники бригади були останніми, 
хто тримав аеропорт та виходив 
з нього. Потім окремі підрозділи 
81-ї брали участь у боях під Де-
бальцевим і завдяки професій-
ному командуванню зуміли обі-
йтися без втрат під час виходу з 
оточення.

Серпень 2015 року відзначився 
надзвичайно важливою подією в 
житті бригади. З рук Президента 
України Петра Порошенка коман-
диру на урочистостях з нагоди 

святкування Дня незалежності 
був вручений бойовий прапор 81-ї 
окремої аеромобільної бригади, 
який згодом «об’їхав» усі пункти 
постійної дислокації підрозділів.

З березня по жовтень цьо-
го року 90-й і 122-й батальйони 
тримали оборону позиції в ав-
діївській промзоні – найнебез-
печнішому місці АТО.  Цю зону, 
яка вбиває значно швидше, ніж 
колись Чорнобильська, побачив 
весь світ. Розповіді про мужніх 
захисників «промки» – воїнів 81-ї 
бригади – не зникали зі стрічок 
новин вітчизняного та світового 
медіа-простору… Там герої стояли 
за Україну на смерть…

За мужність і героїзм, виявлені 
під час проведення АТО на Сході 
України, «крилаті піхотинці» 81-ї 
бригади отримали високі бойові 
нагороди: кожен другий десант-
ник нагороджений відзнакою, по-
дякою, знаком пошани.

Три військовослужбовці удо-
стоєні звання Героя України.

Нині десантники відновлюють 
сили в пункті постійної дислока-
ції. Свій клас воїни бригади по-
казують не тільки на передовій. 
Нещодавно під час змагань на 
кращий артилерійський підроз-
діл Збройних Сил гармаші брига-
ди під командуванням капітана 
Бобровського, перемогли в кон-
курсі та стали кращою артиле-
рійською батареєю Українського 
війська.

…Сьогодні у 81-й окремій аеро-
мобільній бригаді служать люди, 
котрі своїми мужніми і відваж-
ними вчинками дійсно творять 
історію. Після знайомства з ними, 
стає розуміло: ці воїни знають, 
як захистити рідну землю від во-
рога. За кожною історією – доля 
людини, її життєвий подвиг. Укра-
їнці мають знати своїх захисників 
– героїв нашого часу…
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ЖИТТЯ ЖИТТЯ 
Сержант розвідувальної роти 81-ї окремої аеромобільної бри-

гади Віталій Пилипенко залишив добре оплачувану роботу за 
кордоном і повернувся в Україну, щоб захистити її від озброєних 
терористів та російських окупантів. На його рахунку не один де-
сяток бойових операцій у донецькому аеропорту та авдіївській 
промисловій зоні. Він – один із тих воїнів, кому в найважчі дні 
оборони цих вже легендарних і стратегічних об’єктів судилося ви-
стояти і вижити. Народжений у “сорочці”, навіть після двох важ-
ких поранень він знов повернувся на фронт. Війна змінила його, 
зробила сильним, подарувала вірних друзів… На ній – він зустрів 
своє справжнє кохання… 
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Строкову військову службу Ві-
талій відслужив ще на початку 
дев’яностих років в одній з частин 
на Західній Україні. Працював на 
шахті в рідному Червонограді, а 
потім переїхав до Ізраїлю. А коли 
почалася антитерористична опе-
рація на Донбасі, він повернувся 
на Батьківщину. Просився на Схід 
добровольцем. Спочатку не взя-
ли, а потім вступив у підрозділ 
«УНСО». Згодом всі хлопці його до-
бровольчої роти уклали контрак-
ти зі Збройними Силами України, 
зміцнивши 54-й окремий розвід-
увальний батальйон, що дислоку-
вався на Житомирщині.

 Одного дня на полігон розвід-
ників приїхав офіцер, який від-
бирав бійців у Високомобільні 
десантні війська. Віталій пере-
кинувся з ним кількома словами, 
сказавши: «Ех, одягнути б блакит-
ний берет, підкорити «Джміля» 

хлопцям довелося «перечікува-
ти» у підвалах. Однак вони швидко 
звикли та пристосувалися до та-
ких умов. Далі почалася справжня 
бойова робота.

Перші походи в розвідку в ае-
ропорт, перший бій і загибель то-
варишів… Ті спогади для сержан-
та Пилипенка особливо пам’ятні. 
Було хвилювання, ноги млякли, 
важко давалися кроки. Та, зче-
пивши зуби, наші хлопці вчилися 
воювати і ворог це відчув на влас-
ній шкурі. Навіть втрачаючи своїх і 
розуміючи, що кожен із них може 
стати наступним, українські роз-
відники демонстрували мужність. 
Перебуваючи по кілька діб у секре-
тах, вони корегували вогонь арти-
лерії, попереджали командування 

про плани противника і напрямки 
ворожих обстрілів. Ця вкрай важ-
лива інформація дозволила збе-
регти не одне людське життя.

– Бойове хрещення пройшли 
на злітній смузі аеропорту. Ми 
поверталися із завдання. Аж 
раптом у наш бік полетіли кулі: 
вогонь відкрили ворожі дивер-
санти. Зав’язався бій, в якому ми 

ПІД ПІД 
КУЛЯМИКУЛЯМИ

та десантуватися. Мрію про це і 
страху не маю. Берете?» Почув у 
відповідь: «Вертольоти, літаки й 
парашути зараз не обіцяю, втім 
аеропорт – точно побачиш!»

Вже потім я зрозумів: слова 
офіцера були пророчими… Так і 
став десантником, – згадує сер-
жант Пилипенко.

…Зона АТО. 13 січня 2015 року 
терористи висунули «кіборгам» 
ультиматум: або вони залишають 
донецький аеропорт, або загинуть. 
Наші армійці вибрали бій. Відтоді 
вогневі зіткнення вже не вщуха-
ли. Не минало жодного дня без 
атак і потужних артилерійських 
обстрілів. Настала фінальна фаза 
протистояння за легендарне ле-
товище. На допомогу українським 

захисникам прибули свіжі сили, 
серед яких був підрозділ сержанта 
Віталія Пилипенка – розвідуваль-
на рота 81-ї окремої аеромобіль-
ної бригади …

Українські бійці одразу відчули, 
що таке війна. Біля Пісків, Опитно-
го, Водяного розривалися «гради» 
та здригалася земля. Обстанов-
ка нагадувала пекло. Небезпеку 

перемогли та знищили з десяток 
терористів. На жаль і два наших 
бійці загинули… Такі вогневі су-
тички стали регулярними. Проти 
нас здебільшого воювали кадрові 
російські військові, – стверджує 
десантник.

Свої корективи у хід бойових 
дій в аеропорту вносила пого-
да: стояв сильний туман, постій-
на мряка, під ногами утворилася 
«каша» зі снігу та дощу. Дошкуляв 
перехресний вогонь. Інколи вини-
кала плутанина, часом доходило 
до курйозів.

– Одного разу ми зачаїлися в 
секреті, раптом помітили групу 
людей, яка наближалися до нас зі 
сторони ворога. Невже терористи 
готують провокацію? – промай-
нуло в моїй голові. Ще буквально 
секунди дві-три  – і ми б відкрили 
вогонь на ураження. Втім розвід-
ницький досвід підказав зачекати…
Коли почувся український говір, я 
перехрестився… Слава Господу… 
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військову службу Ві-
ужив ще на початку
років в одній з частин
Україні. Працював на
ному Червонограді, а
хав до Ізраїлю. А коли
нтитерористична опе-
нбасі, він повернувся

про плани противника і напрямки
ворожих обстрілів. Ця вкрай важ-
лива інформація дозволила збе-
регти не одне людське життя.

– Бойове хрещення пройшли
на злітній смузі аеропорту. Ми
поверталися із завдання. Аж
раптом у наш бік полетіли кулі:

захисникам прибули свіжі сили,
серед яких був підрозділ сержанта
Віталія Пилипенка – розвідуваль-
на рота 81-ї окремої аеромобіль-
ної бригади …

Українські бійці одразу відчули,
що таке війна. Біля Пісків, Опитно-
го, Водяного розривалися «гради»

Строкову 
талій відслу
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шахті в рідн
потім переїх
почалася ан
рація на Дон
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– усміхається 
Віталій. – Вия-
вилося, що бій-
ці сусіднього 
підрозділу ви-
рішили зрізати 
частину шляху 
та вийшли до 
нас на приціл. 
І такі бувають 
випадки. Наша 
солов’їна  мова 
врятувала цим 
відчайд у хам 
життя.

Після при-
криття відходу 
«кіборгів» із 
нового термі-
налу аеропорту, розвід-
ники 81-ї аеромобільної 
вели жорстокі бої з теро-
ристами за метеорологічну вежу. 
Цей об’єкт переходив «із рук у 
руки»: то бойовики її захоплять, то 
наші відіб’ють. Коли вежа втратила 
стратегічне значення, підрозділ Ві-
талія відступив на край летовища і 
зайняв оборону на позиції  «Зозу-
ля». Вибір залишатися під кулями  
був свідомий і дуже небезпечний. 
Ворог не припиняв атаки, і ніхто не 
знав, чим вони закінчаться.

У березні 2015 року розвідник 
Пилипенко в одному з боїв отри-
мав важке поранення. Хлопці із 
сусіднього поста проінформува-
ли, що до них наближаються воро-
жі диверсанти. Віталій із бійцями 
поспішив на порятунок. Зустріли 
«сепарів» зненацька і розібралися 
із шістьма бойовиками за лічені 
хвилини. Однак біда чатувала на 
Пилипенка попереду…

Виявилося, що в засідці їх пиль-
нувала ще одна диверсійна гру-
па. Бій тривав довго. Серед наших 
були поранені. Віталій кинувся до 
побратимів, намагаючись допо-
могти їм знеболювальним, і в цей 
момент отримав кулю. Вона про-
йшла через щелепу, розбила ло-
патку і ключицю. Відтоді воїн має 
металеві  зуби. Життя йому вряту-
вав товариш із позивним «Дніпро». 
Він прикрив побратима і продо-
вжував вести вогонь, поки не на-
дійшла допомога.

розвід-
більної 
ї з теро-
орологічну вежу.
ходив «із рук у

– Противник був оточений і 
знешкоджений. Документи вби-
тих засвідчили: це були російські 
спецпризначенці. Того дня ми 
втратили двох розвідників… Мене 
доставили в польовий госпіталь, 
а потім відправили до Дніпра та 
Львова, – продовжує розповідь 
співрозмовник.

З перших днів після операцій 
Віталій Пилипенко думав про те, 
аби повернутися на службу. Лікарі 
й чути про це не хотіли, але з ча-
сом погодилися. Боєць відновив-
ся. Реабілітація тривала понад три 
місяці, і він знову у строю вісімде-
сят першої. За хоробрість і відва-
гу отримав орден «За мужність». 
Воював під Зайцевим і Новгород-
ським, а в березні 2016-го поїхав у 
промислову зону Авдіївки…

Там лінія фронту проходила 
перед трасою Донецьк – Горлів-
ка, яку на початку весни україн-
ські воїни взяли під свій контроль. 
Поки тут не було наших військ, бо-
йовики залюбки перевозили цим 
автобаном зброю, боєприпаси й 
техніку між окупованими містами. 
Віталій певен: контроль за «пром-
кою» – стратегічна перевага, яку 
терористи втратили і прагнуть 
взяти реванш.

Постійне «тріскотіння» зброї 
та обстріли на «промці» тривали 
по кілька годин. Довкола – потро-
щені споруди, спалені автівки. У 
будь-яку хвилину могла прилеті-
ти смерть у вигляді снаряду або 
кулі. Хлопці воювали у напівзруй-
нованих промислових будівлях, 
спали в будівельному смітті, там і 
харчувалися. Займався своєю пря-
мою роботою і сержант Пилипен-
ко – ходив у розвідку, пильнував 
кожен крок ворогів, по крихтах 
добуваючи інформацію про заду-
ми противника, прочісував місце-
вість. Кожна «прогулянка» по цьо-
му стратегічному шматку землі 
на південному сході Авдіївки – як 
іспит. Пішов живим і повернувся 
неушкодженим – вважай, склав 
залік на виживання. Віталію до-
водилося складати такі заліки по 
декілька разів на добу…

День 31 березня виявився на-
прочуд сонячним, ніщо не пере-
дрікало біду. Віталій з товаришами 
вирушив на чергове завдання. Їм 
належало перевірити дорогу, по 
якій підуть у розвідку вночі по-
братими. Шлях пролягав через 
сільські дачі, які межували із про-
мисловою зоною. Розвідники зупи-
нилися в одній із покинутих осель. 
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Перед ними на відстані пострілу 
– ворожий передній край. Коли 
взялися за облаштування вогне-
вої позиції, трапилася біда. Віталій 
Пилипенко отримав друге фронто-
ве поранення. Таке й у страшному 
сні не могло йому наснитися…

– Нас було троє. Один боєць з 
даху напівзруйнованого будин-
ку вів спостереження, а ми з на-
парником встановили кулемет 
та навели на ціль по ворогу. По-
тім взялися розчищати завали в 
хаті. Коли витяг із сміття дитячу 
куртку, пролунав сильний вибух. 
В одязі була прихована встанов-
лена міна-сюрприз без гачка. 
Мені сильно посікло ліву ногу, а 
один із уламків пошкодив легені 
й зупинився за два міліметри від 
серцевої аорти. Хвилинами втра-
чав свідомість, важко дихало-
ся. Я не думав, що виживу. Мене 

врятував бойовий побратим 
Андрій, який наклав джгути, 
перев’язав, викликав допо-
могу, – розповідає укра-
їнський воїн. – Тоді вже 
сутеніло. Через темряву 
загубили дорогу і по-
вернули в бік ворога. 
Коли зорієнтувалися 
– отетеріли. Напівжи-
вий я казав хлопцям: 
«Залиште мене, а самі 
мерщій повертайтеся. 
Дайте лишень автомат і 
кілька «ріжків». Прикрию 
вас і буду відстрілю-
ватися до останнього 
набою…» Підлеглі від-
повіли, що десантники 
своїх не кидають, тим 
більше командира групи…

Оперували відважного 
десантника у дніпропетров-
ській лікарні імені Мечни-
кова, а потім в одеському 
військовому шпиталі. 
Допомагали і щоденно 
підтримували Віталія 
мати – Любомира Іванівна, комб-
риг Євген Мойсюк та бойові дру-
зі. Знала про випадок з Віталієм і 
його дружина Ольга, проте жод-
ного разу так і не провідала чо-
ловіка. Роботу в Ізраїлі вважала 
важливішою за здоров’я близької 

людини. В той період опіку над 
пораненим взяла на себе во-

лонтер Ярослава Мар-
ченко, яка постійно 

знаходилася біля 
реанімаційного 
ліж ка бійця. Вона 
стала для Віталія 
і оберегом, і анге-

лом-охоронцем.
– До мого пора-

нення ми з Ярославою 
тільки віталися. Втім вже 

у шпиталі зрозумів: це рід-
на для мене людина. Коли 

був підключеним до апа-
рата штучної вентиляції ле-

гень, вона двічі рятувала мене 
від смерті, годувала з ложечки, 
вчила по-новому ходити, допо-
могла встати на ноги. Вона до 
останнього вірила в моє оду-
жання, – згадує Пилипенко. 

– За деякий час я зателефонував 
Ользі до Ізраїлю і розповів прав-
ду, що покохав жінку, яка була зі 
мною у найважчі миті життя. По-
тім освідчився Ярославі і попро-
сив її руки. Вона відповіла згодою. 
Цікаво, що в нас склалися схожі 
ситуації. Ярослава до Революції 
гідності, як і я, жила за кордоном 
– у Лондоні та була одружена з 
британцем. Однак спільна бороть-
ба за мир в Україні зріднила наші 
серця і поєднала долі. Моя кохана 
дає мені натхнення жити.

…Після таких поранень, які 
Віталій Пилипенко отримав під 
Авдіївкою, мало кому вдається 
швидко відновитися. Проте він 
зміг. Ще під час лікування, коли хі-
рурги не давали гарантій на оду-
жання, сержант твердо вирішив 
повернутися до товаришів, до 
своєї роти і рідної бригади. І він 
повернувся на передову – туди, 
де незнайома людина стає рідні-
шою за брата, де єдиною межею 
між життям і небуттям є проби-
тий бетонний паркан…
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Вона винесла на своїх плечах із поля бою понад сотню поранених 
українських десантників та зберегла життя не одному нашому воїну. 
За свої благородні та мужні вчинки її цінували командири, а бійці із 
вдячністю дарували квіти, лагідно називаючи Катрусею. Ця юна, тен-
дітна і завзята дівчина близько п’яти місяців воювала в одній з найне-
безпечніших гарячих точок країни – авдіївській промзоні. Той період 
війни для військового медика 122-го батальйону 81-ї окремої аеромо-
більної бригади молодшого сержанта Катерини Луцик став найсер-
йознішим життєвим випробуванням. У таких героїчних ангелів мило-
сердя було єдине бажання – зберегти воїнів-захисників, втамувати 
їхній біль, допомогти загоїти рани…
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Катерина виросла у родині вій-
ськових на Хмельниччині. Її батько 
– військовий лікар, майор запасу. 
Брат уже 17 років служить в укра-
їнській армії, учасник бойових дій. 
Коли розпочалася антитерорис-
тична операція на Сході України, 
Катя була волонтером. Збирала 
та передавала все необхідне сол-
датам. Завдяки таким патріотам 
у 2014 році, без сумнівів, найваж-
чому в новітній історії України 
вдалося відновити нашу армію, 
підвищити іі боєздатність. У скла-
ді волонтерської групи Луцик при-
їздила до воїнів у Краматорськ, 
Слов’янськ, Бахмут. Тоді й гадки 
не мала, що за рік повернеться на 
Донбас вже як військовослужбо-
вець. Втім загибель на фронті її 
знайомого змусили дівчину при-
зватися до Збройних Сил. 

– Один хлопчина із нашого міс-
течка загинув на Донбасі через 
невчасно надану медичну допо-
могу. Виявилося, що на позиції, 
де він тримав оборону, не було 
лікаря. “Як так? Невже це прав-
да? “ – крутилися думки в голові. 
Ця історія спонукала мене самій 
піти до війська. Тим більше, що 
на той час я успішно закінчила 
медичне училище, працювала в 
цивільній медустанові та вступи-
ла до Хмельницького національ-
ного університету здобувати фах 
лікаря-реабілітолога, – згадує Ка-
терина. – Довго не роздумувала. 

Військком запитав: “Твердо ви-
рішили йти на війну?” Відповіла, 
що так. Він продовжує: “А вас не 
бентежить, що важко буде?” “Ні! 
Я звикну!” – кажу підполковнику. 
За два дні зібрала речі і поїхала в 
навчальний центр. 

Цивільній людині завжди важ-
ко пристосуватися “до військово-
го ладу”, жінці – особливо. Разом 
із своїм підрозділом Катерина 
брала участь у всіх батальйонних 
і бригадних навчаннях, пройшла 
бойове злагодження в Житоми-
рі, на Херсонщині та на полігоні 
«Широкий Лан». Армійська дисци-
пліна, солдатська форма, чоловіче 
оточення і важкі фізичні наванта-
ження – все це виявилося для Ка-
терини Луцик нелегким іспитом. 
Однак вона витримала всі трудно-
щі. Потім був фронт – зі смертю й 
кров’ю, із щохвилинною небезпе-
кою й “вічно наздоганяючим, але 
приховуваним страхом”…

З березня по травень 2016 року 
молодший сержант у складі 122-го 
окремого аеромобільного баталь-
йону виконувала бойові завдання 
в населеному пункті Новгород-
ське, що за кілька кілометрів від 
окупованої проросійськими бойо-
виками Горлівки. Позиції україн-
ських армійців обстрілювалися те-
рористами майже щодня. Жили в 
страху і мирні мешканці прифрон-
тового селища. Ворог був на від-
стані лише 700-800 метрів. Мало 

не кожна родина постраждала від 
війни: когось поранило, в інших 
пошкодило будинок. Против ник 
вів мінометний та гранатометний 
вогонь переважно вночі. Тому 
роботи Катерині вистачало. Їй 
доводилося здебільшого лікува-
ти глибокі осколкові поранення, 
перев’язувати постраждалих, ро-
бити уколи, зупиняти кровотечі 
та виконувати роль охоронця при 
евакуації з поля бою. Одного разу 
їй навіть довелося рятувати від 
смерті ворожого диверсанта, який 
намагався пробратися в тил укра-
їнських позицій. Виклик на виїзд 
за тим пораненим надійшов піз-
ньої ночі. Як з’ясувалося згодом, 
бойовик потрапив у пастку й піді-
рвався на розтяжці…

– Коли з хлопцями прибули на 
місце підриву, то побачили цікаву 
картину. Потерпілий був одягне-
ний у спортивний костюм із наши-
тими погонами ДНР. Він втратив 
багато крові, адже осколки посі-
кли його тіло та пошкодили вну-
трішні органи, зокрема печінку. 
Хоч він і ворог, та я не дала йому 
померти. Намацала пульс, поста-
вила крапельницю, вколола зне-
болювальне. Хлопці своєю чергою, 
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наклали  шину та доставили до 
шпиталю, – розповідає молодший 
сержант Луцик. – Понад два тиж-
ні за його життя боролися лікарі в 
Торецьку. Мені довелося надавати 
медикаменти на його лікування. 
Коли “ватник” трохи одужав, по-
вернувся до нас й дав свідчення 
відповідним органам про скоєні 
злочини. Каявся, дякував, просив 
помилування. Харчувався супом, 
гречкою, м’ясом, курив “Уїнстон” 
і смакував “Кока-колу” з “Живчи-
ком”. Казав, що в Україні краще, 
ніж у «ДНР». Родом із Горлівки. Там 
у нього залишилися чотири менші 
брата. Годувати їх було нічим, тож 
подався у бандформування на за-
робітки. Служив командиром від-
ділення, тієї ночі йшов розвідати 
місця зосередження “укрів”.

…18 червня 2016 року військо-
вослужбовці 122-го окремого 
батальйону зайняли оборону в 
авдіївській промисловій зоні, яка 
залишалася епіцентром ворожої 
агресії на Донбасі. У цей район 
окупанти перекидали сили з усьо-
го фронту. Йшлося про ймовірний 
наступ бойовиків. Терористи по-
стійно випробовували українських 
бійців на міцність. Однак «крилаті 
піхотинці» 81-ї окремої аеромо-
більної бригади добре знали, де 
перебувають вогневі точки проти-
вника і, як треба діяти у відповідь. 

Медичну бригаду у батальйо-
ні становили Катя, санінструктор 
та водій. У розпорядженні мали 
бронетранспортер “Саксон” та 

автомобіль УАЗ, так звана “таблет-
ка”. На них вони й об’їхали всі по-
сти, ознайомившись із місцевістю, 
склали план евакуації поранених, 
розгорнули медичний пункт та 
встановили стосунки з лікарями 
місцевої лікарні. Катерину підле-
глі розуміли з півслова. Та попере-
ду було ще чимало випробувань…

Молодший сержант Луцик 
каже, що наприкінці червня на 
“промці” почалася справжня війна. 
Відчувалася постійна небезпека. 
Не вщухали перестрілки. “Про-
мзона” – це два кілометри руїн 
уздовж провулка. Кожен крок по 
цій вузькій смузі міг стати остан-
нім. Між нашими десантниками та 
терористами дистанція по фронту 
сягала до ста метрів. Бойовиків 

зазнавали поразки та відступали. 
Далі в хід йшла ворожа артилерія. 
Серед відважних оборонців Ав-
діївки з’явилися перші поранені. 
Найзапекліші бої припали на ли-
пень. 122-й батальйон зазнав най-
більших втрат. У тій моторошній 
обстановці Катерина працювала 
цілодобово. Крім першої допомо-
ги, належало вислухати поране-
ного, приділити йому трішки часу, 
просто усміхнутися або добрим 
словом полегшити біль. Вона всти-
гала скрізь, стала воякам другом, 
порадником, психологом. Раділа 
за врятованих хлопців на постах 
“Бермуди”, “Ромео”, “Джульєт-
та”, “Панда”, “Бетмен”. На жаль, зі 
сльозами на очах забирала з поля 
бою і загиблих героїв… 

– Перший поранений боєць й 
досі перед очима. Куля зачепила 
йому сонну артерію. Чоловік був 
міцної статури. Втім я самотужки 
витягла його з окопу, закриваю-
чи рукою рану, з якої струменіла 
кров. За лічені хвилини ми доста-
вили воїна до місцевої лікарні. 
Там його успішно прооперували. 
Він залишився живим. Ще одного 
пораненого воїна під масованим 
мінометним обстрілом вдалося 
евакуювати з позиції “Мангуст”. 
До цього поста разом із команди-
ром роти я добиралася поповзом. 
Коли неподалік розривалися міни 
і сипалися уламки, офіцер прикри-
вав мене своїм тілом. Він заспо-
коював: “Тримайся, мала. Зараз 
все минеться, Катрусе! Головне 

можна розгледіти за найближчим 
парканом. Упродовж літа в серед-
ньому раз на тиждень вони про-
бували наступати. Їхні атаки ледь 
не перетворювалися на рукопаш-
ну. Диверсанти наближалися на 
відстань кинутої гранати і щоразу 
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до солдата дістатися!” От такі бу-
вають офіцери. Він думав не про 
себе, а про життя підлеглого. Того 
дня боєць втратив понад три літри 
крові, дивився в очі смерті, проте 
ми його врятували. Невдовзі він 
продовжив воювати. І, звичай-
но, найтяжче – втрачати хлопців, 
друзів своїх… Боляче, дуже боля-
че… – каже учасниця АТО.

У серпні 2016 року у бойови-
ків пройшла ротація. Наполовину 
знищені проросійські угруповання 
відійшли від “промки”. На їхнє міс-
це прибула свіжа сила – баталь-
йон “Сомалі”. Керував операціями 
терористів їхній ватажок Гіві. Тоді 
через радіоперехоплення наші 
десантники регулярно слухали 
“Маски-шоу” по-деенерівськи… 

– “Інтелектуал” Гіві володів 
тільки нецензурною лайкою. До 
своїх “солдатів” ставився не по-
людськи: обзивав, бив і під дулом 
автомата гнав їх в атаку. – роз-
казує молодший сержант Луцик 
– Під час одного збройного проти-
стояння загинув його заступник 
і водночас так званий начальник 
артилерії “Сомалі” – бойовик на 
прізвисько “Зелений”. Коли Гіві 
довідався про смерть свого по-
плічника, у страшному гніві крив 
нас матюками, обіцяв душити 
кожного українця власноруч та 
проклинав десантників на чому 
світ стоїть. Того дня наші позиції 
прихильники «руського міра» на-
крили усією наявною зброєю. За 
деякий час у них з’явився новий 
артиллерист – кадровий росій-
ський офіцер у званні капітана.

Катерина не приховує, що мо-
гла загинути, але ворожа куля 
оминула. Та, попри пережите, ні 
про що не шкодує і без вагань схи-
ляється до думки, що, мабуть, так 
розпорядилася сама доля. Одного 
дня автомобіль УАЗ, в якому знахо-
дилася Луцик, потрапив під воро-
жий обстріл. Тоді військові медики 
направилися забрати чергового 
пораненого. Той епізод східної ві-
йни вона пам’ятає по секундах.

– Дорога, по якій ми рухали-
ся, регулярно прострілювалася. 
Раніше біда обминала, а того дня 

фортуна від нас відвернулася. Бо-
йовики випустили кулеметну чер-
гу по нашому автомобілю і влучи-
ли у задні вікна “таблетки”. Ми не 
відразу зорієнтувалися. Водій на-
магався зупинити «швидку», аби 
поглянути, що трапилося. Аж рап-
том пролунав черговий постріл. 
Ще одна куля пробила лобове скло 
і просвистіла у кількох сантиме-
трах від моєї голови. Осколки по-
шкодили мені обличчя, я впала на 
землю і відповзла до найближчої 
опори – бетонної стіни. За мною 
вибрався з біди і водій. – стискає 
кулаки молодший сержант Луцик. 
– Коли збагнула, що сталося, мене 
охопив страх. Подякувала Господу 
за те, що вижила, а діставшись до 
своїх,  зателефонувала батькам 
і вперше повідомила, що знахо-
джуся в Авдіївці. Мабуть, того дня 
янгол-охоронець “кружляв” над 
нами. Такі ситуації змінюють сві-
тогляд, роблять людей глибшими 
і вчать цінувати життя.

Та посеред війни бувають і ра-
дісні моменти. Так сталося, що 
саме в зоні бойових дій Катерина 
відсвяткувала свій черговий день 
народження. Попри те, що воро-
жа канонада не замовкала та до-
водилося навідуватися до бійців 
на пости, той день для неї – один 
із найпам’ятніших. Десантники 
створили іменинниці неочікува-
ний святковий настрій. Катерині, 
звісно, була приємною така увага 
побратимів.

– На ранковій п’ятихвилинці 
командир батальйону полковник 
Сергій Гурін вручив мені торт, а 
десантники другої роти подару-
вали букет, який налічував 101 
троянду: від кожного бійця по кві-
точці. Радість була неймовірною. 
Навіть у цивільному житті мені 
ніхто таких шикарних квітів не 
дарував, – усміхається дівчина. 
– Вже потім я дізналася, що хлоп-
ці зривали троянди посеред мін 
і розтяжок, а останній деся-
ток поцупили просто з-під 
носа в бойовиків. Були 
й такі, що пропонува-
ли руку й серце… Тоді 
я скоромно пере-
водила ці слова на 

жарти та говорила, що ці приємні 
клопоти в мене ще попереду. Од-
нак вони - молодці, і кожен з них 
- унікальний! 

За успішно виконані завдання 
по захисту країни від російсько-
терористичних військ більшість 
бійців 122-го батальйону нагоро-
джені різними нагородами. Є на-
города і в Катерини. Її однострій 
прикрашає медаль «За врятоване 
життя», яку отримала від волон-
терів. Для дівчини ця відзнака 
– найцінніша!

Нині Катерина Луцик керує ме-
дичною частиною свого батальйо-
ну. В останні жовтневі дні в її ка-
бінеті зібралося чимало «гостей»  
– цілий десант демобілізованих 
бійців. Одні  прощалися і фотогра-
фувалися на згадку, інші – дякува-
ли своїй “фронтовій” Катрусі й обі-
цяли зустрітися, коли настане мир.

… Слухаючи цю маленьку, але 
воістину героїчну дівчину, диву-
вався її внутрішній силі, відваж-
ності та мудрості. Так, ми звикли 
говорити про захисників України 
в чоловічому роді. Втім Катерина 
довела: щоб захистити свою зем-
лю, зброю до рук може взяти й 
жінка…
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Ëåéòåíàíò Ñåðã³é Öâºò-
êîâ âèéøîâ íà ÷åòâåðòó
âóëèöþ àâä³¿âñüêî¿ ïðîì-
çîíè. Ðàçîì ³ç íèì –
êîìàíäèð ðîçâ³äâçâîäó
ç ïîçèâíèì «Íîêñ» òà
ùå òðîº á³éö³â. Âîíè ìà-
ëè çàéíÿòè íîâ³ ïîçèö³¿
³ çíèùèòè áóä³âëþ íà
ïî÷àòêó ï’ÿòî¿ âóëèö³,
ùî çàêðèâàëà ñåêòîð
ñòð³ëüáè. Ïðÿìå âëó÷åí-
íÿ  â íå¿ ãðàíàòè çð³â-
íÿëî á óñå ³ç çåìëåþ
òà çá³ëüøèëî á çîíó
îáñòð³ëó. Äîñ³ áîéîâèêè
ïî÷óâàëèñÿ òàì â³ëüíî ³
ä³ñòàòèñÿ äî íèõ óêðà¿í-
ñüê³ çàõèñíèêè íå ìîã-
ëè. Òåïåð â³ä âîðîãà ¿õ
â³ääàëÿëè ÿê³ñü äâàä-
öÿòü ìåòð³â

Áóëî ðèçèêîâàíî, ïðîòå á³éö³
ïî÷àëè îáëàøòîâóâàòè äëÿ ñåáå
áë³íäàæ, à Öâºòêîâ ³ç «Íîêñîì»
ï³øëè îãëÿíóòè ì³ñöåâ³ñòü. Êî-
ìàíäèðè âèÿâèëè ìàêñèìàëüíó
îáåðåæí³ñòü äî òàêèõ ñþðïðèç³â,
ÿê çàêëàäåíà ì³íà, ñèãíàëüíà ðà-
êåòà òîùî. Àëå íà íèõ ÷åêàëà ³íøà
íåñïîä³âàíêà.

Ðàïòîì Ñåðã³é ïîì³òèâ áë³í-
äàæ «ñåïàð³â». Â³í áóâ ãëèáîêî
âêîïàíèé ³ äîáðå çàìàñêîâàíèé,
ïðîòå éîãî âèäàâàëè á³ë³ ì³øêè ç
ï³ñêîì, ÿê³ âñòàíîâëþþòü äëÿ çà-
õèñòó. Îô³öåðè âèéøëè ïðîñòî íà
áë³íäàæ: ïåðåä íèìè çÿÿëà á³é-
íèöÿ ³ ñòâîë êóëåìåòà áóâ ñïðÿ-

ìîâàíèé â ¿õí³é á³ê.
Öâºòêîâ çóïèíèâñÿ ³ çàïèòàâ:
– «Íîêñå», òè áà÷èø òå ñàìå,

ùî ³ ÿ?
– Òàê, – ïî÷óâ â³äïîâ³äü íà-

ïàðíèêà. – ßêáè áóâ ñòð³ëåöü, ìè
á óæå ïîïðîùàëèñÿ ³ç æèòòÿì.

– Íàïåâíå, ñïëÿòü, ÿê âåäìåä³
â áàðëîç³, – ïðèïóñòèâ Öâºòêîâ. –
Çîâñ³ì çíàõàáí³ëè «ñåïàðþãè»,
í³÷îãî íå áîÿòüñÿ. 

– Çàðàç âîíè ïîæàëêóþòü ïðî
òàêó çóõâàë³ñòü, – îçâó÷èâ éîãî
äóìêè «Íîêñ».

– Òîæ óïåðåä! ß îá³éäó ¿õ ³ç
òèëó, – ñêàçàâ, ñòèñíóâøè ñâ³é
àâòîìàò, Öâºòêîâ.

«Íîêñ» çàéøîâ ³ç ôðîíòó, à
ëåéòåíàíò Öâºòêîâ ðóøèâ äî âè-
õîäó ç óêðèòòÿ âîðîãà. Êîìàíäèð
ðîçâ³äâçâîäó íàìàãàâñÿ âèòÿãíó-
òè êóëåìåò, àëå ùîñü çàâàäèëî.
Â³í çàñóíóâ ðóêó â áë³íäàæ ÷åðåç
á³éíèöþ ³ òóò ïðîëóíàâ ïîñòð³ë.
Éîãî ïîðàíèëî â ðóêó. 

Ó ñâî¿õ ïðèïóùåííÿõ äåñàí-
òíèêè íå ïîìèëèëèñÿ. Òàê, ó áë³í-
äàæ³ ä³éñíî ñïàëè òðîº òåðîðèñ-
ò³â ³ ïðîêèíóëèñü íàäòî íåâ÷àñ-
íî. Òîä³ Ñåðã³é ïóñòèâ àâòîìàòíó
÷åðãó ïðîñòî â á³éíèöþ. Ïîò³ì ó
áë³íäàæ çàëåò³ëà ãðàíàòà. Âîðî-
æèé êóëåìåòíèê çàãèíóâ íà ì³ñö³,
à äâîº ³íøèõ áàíäèò³â ïî÷àëè

«УКРОП»
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ò³êàòè ÷åðåç òóíåëü, ÿêèé ñëóãó-
âàâ ¿ì çàïàñíèì âèõîäîì. ×åðãà ç
«êàëàøà» Öâºòêîâà ¿õ çóïèíèëà.
Âîðîãà çíåøêîäèëè ó éîãî ë³ãâ³.
Çàâäàííÿ áóëî âèêîíàíå. À «ñåïà-
ðàì» ïîêàçàëè, ùî óêðà¿íö³ íå
çâîë³êàþòü ³ çóõâàëîñò³ íå ïðîáà-
÷àþòü.

Êîìàíäèð àåðîìîá³ëüíî-äå-
ñàíòíîãî âçâîäó 81-¿ îêðåìî¿
àåðîìîá³ëüíî¿ áðèãàäè ëåéòå-
íàíò Ñåðã³é Öâºòêîâ ëèøå öüîãî
ðîêó çàê³í÷èâ â³éñüêîâèé âèø ³
â³äðàçó – íà â³éíó. Ìîæíà ñêàçà-
òè, ùî àâä³¿âñüêà «ïðîìêà» ñòàëà
éîãî ïîñò³éíèì ì³ñöåì ñëóæáè.
Òóò â³í ïðîâ³â òðè ðîòàö³¿ ³ áóâ
äâ³÷³ ïîðàíåíèé. Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ
â³äðàçó ïîâåðòàâñÿ äî ñâî¿õ ï³ä-
ëåãëèõ. Íå ìîæå ¿õ íàäîâãî çàëè-
øàòè ñàìèõ íà ôðîíò³.

– 15 òðàâíÿ äîïîâ³â ïðî ïðè-
áóòòÿ êîìàíäèðó áàòàëüéîíó. Ìå-
í³ äàëè ëèøå ï’ÿòü äí³â íà òå, ùîá
ïðèéíÿòè òåõí³êó òà îñîáîâèé
ñêëàä, òîìó âæå 21 ÷èñëà âè¿õàâ
íà ðîòàö³þ äî àâä³¿âñüêî¿ ïðîì-
çîíè – ì³ñöÿ, ÿêå ñüîãîäí³ íåäà-
ðåìíî íàçèâàþòü íàéãàðÿ÷³øîþ
òî÷êîþ, – ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é ïðî
ñâî¿ ïåðø³ äí³ íà â³éí³. 

Ïðèãàäóº, ùî äî «ïðîìêè»
éîãî ï³äðîçä³ë ïðèáóâ çðàíêó. Âñ³
çàëèøèëèñÿ â óêðèòò³, à â³í ç îô³-
öåðîì, ÿêîãî ìàâ çì³íèòè, ï³øîâ
íà ðåêîãíîñöèðîâêó. Êîëè çàé-
øëè íà ïåðøó ïîçèö³þ, âîðîã
ïî÷àâ áèòè ïî íèõ ç ëåãêî¿ ñòð³-
ëåöüêî¿ çáðî¿ òà ï³äñòâîëüíèê³â.
Öå áóâ ïåðøèé âîãíåâèé êîíòàêò
Ñåðã³ÿ ç ïðîòèâíèêîì. 

– Êîëè àòàêó â³äáèëè, çàâ³â
ñâ³é âçâîä ó ðàéîí ï³ä íàçâîþ «Äà-
÷³». Ïðèãîòóâàëèñÿ òðèìàòè îáî-
ðîíó. Àäæå íàøó çì³íó çàñòåð³ãà-
ëè, ùî âîðîã ìîæå ðîçïî÷àòè
ñòð³ëüáó áóäü-ÿêî¿ ìèò³. Ìè çàéíÿ-
ëè ïîçèö³¿. Â³äñòàíü ì³æ íàìè ³
ïðîòèâíèêîì áóëà â³ä ï’ÿòäåñÿòè
äî ñòà ìåòð³â. «Ñåïàðè» çíàëè, ùî

ìè ïðîâåëè ðîòàö³þ, òîìó âèð³øè-
ëè ïåðåâ³ðèòè íàñ íà ì³öí³ñòü, –
ðîçïîâ³äàº Öâºòêîâ.

– Ïðîòÿãîì ïåðøî¿ íî÷³ íàø³
äåñàíòíèêè òðè÷³ áóëè â áëèçüêî-
ìó âîãíåâîìó êîíòàêò³ ç âîðîãîì.
Î 20.00 ðîçâ³äêà ïîì³òèëà âîðîæ³
ÄÐÃ. Âîíè ïðàöþâàëè ïàðàìè, ïå-
ðåñóâàëèñÿ ì³æ ñõîâèùàìè ³ ä³ÿ-
ëè äóæå îáåðåæíî. Òàêå âðàæåí-
íÿ, ùî íàñ âèâ÷àëè ³ øóêàëè ñëàá-
ê³ ì³ñöÿ. À ïîò³ì ïî÷àëèñÿ îáñòð³-
ëè, íà ÿê³ óêðà¿íñüêà ñòîðîíà
çìóøåíà áóëà â³äïîâ³äàòè. 

Íàñòóïíîãî äíÿ îô³öåð çíîâó
âèéøîâ íà ðåêîãíîñöèðîâêó òà
çàô³êñóâàâ âñ³ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàí-
íÿ ñèë âîðîãà òà éîãî âîãíåâ³ òî÷-
êè. À ç íàñòàííÿì íî÷³ âçâîäíèé

âèð³øèâ ãîòóâàòèñÿ äî áîþ. Â³í
ïåðåäáà÷èâ óñ³ ä³¿ òåðîðèñò³â. À ò³
çàçâè÷àé ïîâòîðþâàëèñÿ. Êîëè
âñå ïî÷èíàëîñÿ çà çâè÷íèì ñöå-
íàð³ºì – ï³ä ïîêðîâîì íî÷³ âîðîã
çíîâó â³äêðèâ âîãîíü ïåðøèì, íà-
ø³ âëó÷íî âäàðèëè ïî íüîìó. Îêó-
ïàíòè çàçíàëè âòðàò. Íàø³ õëîïö³
òðèìàëèñÿ äîáðå ³ íå äàâàëè ¿ì
ïîïóñêó. Êîëè ñòð³ëüáà âùóõàëà,
óêðà¿íñüê³ çàõèñíèêè ÷åêàëè íî-
âî¿ àòàêè áàíäèò³â, ÿêà çíîâó çà-
ê³í÷óâàëàñÿ ïðîâàëîì.

À íà ÷åòâåðòèé äåíü ðîòàö³¿
äåñàíòíèêè âçàãàë³ â³äêèíóëè
ïðîðîñ³éñüêèõ íàéìàíö³â ïîäàë³,
âèáèâøè ¿õ ³ç ñóñ³äíüî¿ âóëèö³.

Îñü òàê, âæå çà ÷îòèðè äí³
ïåðåáóâàííÿ íà ôðîíò³ ìîëîäèé ³
íåîáñòð³ëÿíèé ëåéòåíàíò ï³øîâ
ó íàñòóï ³ ïîâåðíóâ êëàïòèê óêðà-
¿íñüêî¿ çåìë³. 

ВІД
ЦВЄТКОВА
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Âîðîæ³ îáñòð³ëè òðèâàëè é
äàë³. «Ñåïàðè» ïðîäîâæóâàëè çàñ-
òîñîâóâàòè òàêòèêó ðîáîòè íåâå-
ëèêèõ ÄÐÃ. 

Îòðèìàâøè â³ä ñâîº¿ ãðóïè ç
äâîõ ñîëäàò³â ñèãíàë, ïðî ô³êñà-
ö³þ ÷åðãîâî¿ ÄÐÃ, Ñåðã³é Öâºòêîâ ç
äâîìà äåñàíòíèêàìè ï³øîâ ¿ì íà
äîïîìîãó. Âï’ÿòüîõ âîíè çíèùèëè
ñ³ì äèâåðñàíò³â ïðîòèâíèêà.

À 25 êâ³òíÿ îô³öåð ä³ñòàâ ïåð-
øå ïîðàíåííÿ. Öå áóëè çâè÷àéí³
áîéîâ³ áóäí³. Ï³ä ÷àñ ïåðåì³ùåí-
íÿ ì³æ ïîñòàìè ïðîñòî ïåðåä íèì
ðîç³ðâàëàñÿ âîðîæà ãðàíàòà, âè-
ïóùåíà ç ï³äñòâîëüíîãî ãðàíàòî-
ìåòà. Êîìàíäèðà âçâîäó ïîðàíè-
ëî â ðóêó, àëå â³í öüîãî â³äðàçó íå
â³ä÷óâ òà ïðîäîâæèâ îãëÿäàòè ïî-
çèö³¿. Çà äåÿêèé ÷àñ ðóêà çàí³ì³ëà,
ç íå¿ ïî÷àëà êðàïàòè êðîâ. Éîãî
åâàêóþâàëè äî ïîëüîâîãî øïèòà-
ëþ, ïîò³ì äîïðàâèëè äî Äí³ïðà, à
çâ³äòè ïåðåäèñëîêóâàëè äî Îäå-
ñè. Àäæå ó ï³äñòâîëüíîãî ãðàíàòî-
ìåòà îñêîëêè, ÿê³ íå ìîæíà ä³ñòà-
òè ìàãí³òîì, ñïåö³àëüí³ æ ïðèëà-
äè äëÿ öüîãî áóëè ò³ëüêè â Ï³â-
äåíí³é Ïàëüì³ð³. Òàì îô³öåðà
ïðîîïåðóâàëè. À 28 êâ³òíÿ â³í óæå
ïîâåðíóâñÿ íà «ïðîìêó». Êàæå,
ùî íå ì³ã âàëÿòèñÿ íà ãîñï³òàëü-
íîìó ë³æêó, õîò³â íàçàä äî ïîáðà-
òèì³â, íà ôðîíò.

Çà ê³ëüêà äí³â Ñåðã³ÿ ïåðåêè-
íóëè íà ³íø³ ïîçèö³¿, ÿê³ áóëè çà
500 ìåòð³â äî ïðîòèâíèêà. Íà
íîâîìó ì³ñö³ âîðîã ìàéæå áåç
óïèíó, îáñòð³ëþâàâ äåñàíòíèê³â ç
ì³íîìåò³â. Íàø³ çàêð³ïèëèñÿ â áå-
òîíí³é áóä³âë³, äàõ ÿêî¿ áóâ âåñü â

ä³ðêàõ â³ä âîðîæèõ ì³í. Òàì âîíè
îáîðîíÿëèñÿ 4 äîáè ³ âèòðèìàëè
9 ïðÿìèõ âëó÷àíü.

Äðóãå ïîðàíåííÿ Ñåðã³é ä³ñòàâ
ó îáëè÷÷ÿ. Éîãî ï³äðîçä³ë òðèìàâ
ïîçèö³þ â áóä³âë³ ç âåëèêèìè â³ê-
íàìè. Â îäíå ç íèõ çàëåò³ëà ãðàíà-
òà ç ÐÏÃ. Â àâä³¿âñüê³é ë³êàðí³ ïðî-
ìèëè ðàíè òà ïîñòàâèëè ä³àãíîç –
êîíòóç³ÿ ïðàâî¿ ïîëîâèíè îáëè÷-
÷ÿ. Ùîá ïîíîâèòè ñèëè, îô³öåðó
âèñòà÷èëî ëèøå îäíîãî äíÿ. Ï³ñëÿ
âèïèñêè â³í çíîâó ïîâåðíóâñÿ íà
«ïðîìêó». 

Ñåðã³é ðîçïîâ³â, ùî îäíîãî ðà-
çó íà ïåðåäîâ³é çãàäàâ ñëîâà ñâî-
ãî âèêëàäà÷à ³ íà÷àëüíèêà êàôåä-
ðè ç â³éñüêîâîãî âèøó. Ó ïàì’ÿò³
âèðèíóëî: «Áóäü ãîòîâèé äî âñüî-
ãî, îñîáëèâî êîëè òâ³é ï³äëåãëèé
çíåâ³ðèâñÿ ³ êàæå òîá³, ùî á³ëüøå
íå ìîæå…» Òàêèé âèïàäîê ó ìîëî-
äîãî îô³öåðà ³ ñòàâñÿ íà ôðîíò³.
Òîä³ Öâºòêîâ ïðîñòî ñïîê³éíî ïî-
ãîâîðèâ ³ç ñîëäàòîì, ÿêèé âòîìèâ-
ñÿ âîþâàòè, ³ çì³ã ïîâåðíóòè éîìó
â³ðó â ñåáå. À êîëè áóëî ïîòð³áíî,
ñòàâ ç íèì ïë³÷-î-ïë³÷ ó áîþ. Ï³ñëÿ
öüîãî äåñàíòíèê çì³íèâñÿ, ïîâåð-
íóâñÿ äóìêàìè äî êîëåêòèâó ³ ïðî-
äîâæóâàâ âîþâàòè ³ç ëèöàðñüêîþ
õîðîáð³ñòþ. Ñåðã³é êàæå,
ùî íà ôðîíò³ òàê³  ðå÷³
äîäàþòü óïåâíåíîñò³ ï³ä-
ëåãëèì òà çì³öíþþòü àâ-
òîðèòåò êîìàíäèðà.

– Íà ôðîíò³ ìè íàìà-
ãàëèñÿ çàâæäè çí³ìàòè
ñòðåñ ãóìîðîì. Ñëóõàëè
æàðò³âëèâ³ ï³ñí³, àíåêäî-
òè, ñàì³ æàðòóâàëè. ßêîñü
ó ïåðåðâ³ ì³æ îáñòð³ëà-
ìè ìè ïî÷óëè çàïðîøåí-
íÿ â³ä âîðîã³â íà ÷àé. Âî-
íè íàìàãàëèñÿ áóòè ñåð-
éîçíèìè, ùîá âèêëèêàòè
â íàñ äîâ³ðó. Ìè â³äïîâ³-
ëè ¿ì êóëåìåòíîþ ÷åð-
ãîþ, – ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é.

Íà çàïèòàííÿ, ÿêèé
äåíü íà â³éí³ áóâ íàé-
âàæ÷èì, â³í ÷³òêî¿ â³äïî-
â³ä³ íå äàâ. Êàæå, çàãà-
ëîì íà â³éí³ íåïðîñòî.
Îñîáëèâî, êîëè ðàõóºø
ðîçðèâè ì³í, ÿê³ á’þòü ïî
òâî¿é ïîçèö³¿ ³ íàë³÷óºø

á³ëüøå äâîõñîò ëèøå çà äâ³ ãîäè-
íè. Îñü â òàê³ ìîìåíòè ñòàº äóæå
ñòðàøíî.

Íèí³ éîãî ÷àñòèíà ïåðåáóâàº ó
ïóíêò³ ïîñò³éíî¿ äèñëîêàö³¿. Äå-
ñàíòíèêè â³äíîâëþþòü ñèëè ï³ñëÿ
÷åðãîâî¿ ðîòàö³¿. Àëå â àâä³¿âñüê³é
ïðîìçîí³ çàëèøèëîñÿ äåùî, ùî
íàãàäóº ïðî 81-ó îêðåìó àåðîìî-
á³ëüíó áðèãàäó. Ñåðã³é ïåðåäàâ
íîâ³é çì³í³ âëàñíèé âèíàõ³ä –
«ñèñòåìó çàëïîâîãî âîãíþ «Óê-
ðîï». ²äåÿ ïîâí³ñòþ íàëåæèòü ìî-
ëîäîìó îô³öåðîâ³.

Ï’ÿòü îäíîðàçîâèõ ãðàíàòîìå-
ò³â ÐÏÃ ñêð³ïèëè ì³æ ñîáîþ ³
ðàçîì ïîñòàâèëè íà ï³äñòàâêó.
Íàïðàâèëè ï³ä êóòîì 35 ãðàäóñ³â
òà çðîáèëè ñïóñêîâèé ìåõàí³çì,
ùîá îäíî÷àñíî çðîáèòè ïîñòð³ë ç
óñ³õ ãðàíàòîìåò³â. Íà ïðàêòèö³ öÿ
çáðîÿ ïîêàçàëà âèñîêó åôåêòèâ-
í³ñòü. Êîëè ïðîòèâíèê ÷óº õëîïîê
â³ä ÐÏÃ, òî î÷³êóº ïîáà÷èòè ò³ëüêè
âèáóõ îäí³º¿ ãðàíàòè, íàñïðàâä³
îòðèìóº àæ 5. Öå íåàáèÿê äåçîð³-
ºíòóº. Òîæ «Óêðîï» ³ ñüîãîäí³
íàãàäóº âîðîãó ç «ïðîìêè» ïðî
äåñàíòíèê³â ³, çîêðåìà, ïðî Ñåðã³ÿ
Öâºòêîâà.

²ãîð ÏÀÐÓÁÑÜÊÈÉ
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Так і сталося біля Андріїв-
ки 2 травня 2014 року. Колона 
із десяти БТРів натрапила на 
мінні розтяжки терористів. 
Спочатку спрацювали сиг-

нальні ракети, а потім де-
сантників почали обстрілю-

вати. Заступник командира 
батальйону по роботі з осо-
бовим складом майор Сергій 

Шевчук, який перебував у  
дев’ятій машині колони, чув, 

як підполковник Сенюк, без 
вагань скомандував моло-
дому лейтенантові, коман-

диру розвідвзводу: «Султане», 
відкрити вогонь!» 

– Він не боявся брати на себе 
такі рішення. По сепаратистах 
почали працювати КПВТ та РПГ. 
У бою куля прострелила нашо-
му бійцю Антону Магльованому 
ногу, тож мені довелося залиши-
тися з ним, щоб передати саніта-
рам, а колона рушила далі – на 
андріївський міст, – згадує Сергій 
Шевчук.

А там на наших воїнів чекало 
продовження загального сцена-
рію: їх обступили місцеві при-
хильники путінського режиму 
та фантомної ідеї «визволення 
земель руських від карателів». 
Вони викрикували нісенітниці 
на кшталт: «Ви – американські 
найманці, нам таких захисників 
не треба!», «Це наш сланцевий 
газ, ми його не віддамо!»  Міст 
з обох боків перекрили живим 
щитом, військових усіма силами 
намагалися не пропустити далі. 
Спочатку серед протестувальни-
ків були жінки, бабусі, пенсіоне-
ри. Виходили з іконами на чолі 
зі священиками Московського 
патріархату та кляли. Були фран-
цузькі та польські канали, що 
підтримували Росію, вишукуючи 
смажені факти про «карателів» 
та «вбивць». 

Ситуація ставала дедалі на-
пруженішою. Та вони лише відтя-
гували час до приїзду озброєних 
найманців. 

ОСТАННІЙ ВИХІД
КОМБАТА

Генерал-майор Сергій Кульчицький, підполковник 
Костянтин Могилко, підполковник Тарас Сенюк – 
так розпочинається список Героїв України, 
учасників антитерористичної операції. Вони серед 
перших, хто пішов на ворога.  Вони серед перших, 
хто не повернувся, але житиме вічно в серцях  
українців. Завжди пам’ятатимуть свого комбата 
Тараса Михайловича Сенюка військовослужбовці 
1-го аеромобільно-десантного батальйону 
славетної 95-ї аеромобільної бригади. 
Вони так йому довіряли та поважали, що казали: 
«Ми за ним хоч у воду, хоч під кулі»
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Дружина Тараса Сенюка Оль-
га розповідає, що він намагався 
дипломатично врегулювати си-
туацію, адже мав досвід ведення 
таких пререговорів під час ми-
ротворчих місій в Іраку та Косові:

– Я пам’ятаю його слова: «Там 
був курорт, порівнюючи з тим, що 
було в Україні». У другій половині 
дня мітингувальники почали роз-
ходитися. Але щоразу телефоном 
Тарас Михайлович (так його й досі 
називають і дружина, і старші за ві-
ком офіцери) виходив на організа-
торів цих «зборів». Постійно йому 
телефонували, але щоразу це був 
хтось новий. Не можна було вира-
хувати, звідки йде інформація. 

Почав підтягуватися досить 
сумнівний контингент (безхатчен-
ки, наркомани), а потім, озброєний 
криміналітет і «зелені чоловічки» 
без знаків розрізнення. Перше – 
вони не хотіли пропускати наших 
воїнів до підніжжя гори Карачун,  
друге – вимагали видати їм нац-
гвардійців та бійців «Беркута».  
Вони стояли на Майдані, і за їхні 
голови обіцяли пристойну винаго-
роду. Тарас відрізав: «Я не віддам 
жодної людини, не здам жодного 
набою».   

Колону житомирських десант-
ників почали обкладати шинами з 
обох боків, накидали заввишки в 
півтора метра. Погрожували: спали-
мо всіх і все. А українські воїни були 
непохитні, бо з ними був їхній ком-
бат і вони знали: він знайде вихід. 
Підполковник Сенюк не присідав 
ні на хвилину. Він ходив від одно-
го БТРа до іншого, підбадьорював 
понурих, моніторив ситуацію і по-
стійно давав вказівки. Раз у раз міс-
цеві вимагали пропустити до хворої 
мами, перевезти на інший бік вагіт-
ну дружину тощо, та бійці не здава-
ли своїх позицій. Утім, так тривати 
довго не могло. Згодом терористи 
висунули вимоги: десантники ма-
ють випустити в повітря набої і від-
дати їм свою зброю.

Та командир, навчений сумним 
досвідом побратимів із 25-ї бри-
гади в Краматорську, знав, що їх 
живими не випустять, тож розро-
бив план: за його командою бійці 
від’єднують магазини, тримають їх 
у правій руці і виходять. У випадку 
непередбачуваного розвитку по-
дій, за 5 секунд приєднують мага-
зини знову і ведуть вогонь. 

– Коли почали рух, нас не ви-
пускали, – говорить Сергій Шев-
чук, – Тарас Михайлович вмить зі-
стрибнув з БТРа, вигукнув команду: 
«Земля!» та почав стріляти. Коли 
стрільба припинилася, він скоман-
дував: «Уперед!» Особисто з ним 
розтягували скати, щоб міг пройти 
перший БТР. Хтось із сепаратистів 
вирішив підірвати його «коктей-
лем Молотова». Та то було останнє, 
що він скоїв у своєму житті. По-
тім прилетіла граната, перша ма-
шина перевернулася. Плутанина, 
ажіотаж, поранені, двоє загиблих 
з нашого боку. Комбат прийняв 
рішення йти на прорив. Ми там 
перепахали все, що можна було 
перепахати. Адже вони зі своїми 
снайперами засіли навкруги. Нас 
могли підірвати, бо поруч стояли 
їхні два ЗІЛи з газовими балонами. 
Та вони цього не прорахували. 

Саме за мужній і достойний 
вчинок – виведення людей та тех-
ніки з оточення –  підполковнику 
Тарасові Сенюку присвоєно почес-
не звання Герой України. На жаль, 
отримати його за життя комбат не 
встиг. За два дні до  дня народжен-
ня комбата 20 червня 2014 року 
«Золоту Зірку» Героя в Міністер-
стві оборони вручили його дружи-
ні Ользі. Взявши до рук нагороду, 
вона жодним чином не виказала 
того, що в неї на душі. Адже вона 

Про підполковника Сенюка ніхто не міг 
сказати, що командир щось робить 
неправильно. Його слова були законом. 
Це була така людина, яка зробила славу  
цілим військам ВДВ. Це він довів  всім, 
що його підрозділ 95-ї окремої 
аеромобільної бригади спроможний 
виконувати будь-яке бойове завдання
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ступної тактики: загнав колону в 
низину. Сергій Шевчук припускає, 
що тоді на українські підрозділи 
випустили ракети. Десантники 
ховалися за бронею, та це не до-
помагало. По них стріляли ВОГа-
ми, а від розриву такого снаряда 
уламки розлітаються на 7 метрів. 
Кришився асфальт, бійці дістава-
ли поранення – хто в руку, хто в 
ногу. 

Ольга Сенюк розповідає те, що 
переповідали їй очевидці:

– Лежиш на землі, піднятися не 
можеш. Таке враження, що БТР  по-
сипають горохом, від якого іскри в 
різні боки, і дихання переймає.

Тарас Михайлович командував 
діями підлеглих під шквальним 
вогнем. Саме тоді його і вирахував 
снайпер. Постріл у серце із росій-
ського «Утеса» вмить забрав жит-
тя відважного комбата. Напевне, 
він і не зрозумів, що сталося. Адже 
лише на кілька секунд визирнув 
з-за броньованої машини і вже 
хотів сховатися. Та не встиг. Мож-
ливо, він був переконаний, що з 
ним нічого такого не станеться, а 
можливо, дався взнаки останній 
місяць без сну та перепочинку, 
проведений біля підніжжя гори 
Карачун. 

– Він був постійно у бронежи-
леті, за спиною мав розвантаж-
ний і мішок, в якому тримав 3 кг 
патронів, шолом і радіостанцію. 
Так і лягав перепочити. Спав мак-
симум годину на добу. Постійно 
біг до хлопців на пости, щось пла-
нував, контролював. Однієї ночі 
бачу, він приходить у приміщен-
ня, де ми базувалися, а обличчя 
аж чорне, очі позападали. Я йому 
кажу: лягайте спати, а ми почер-
гуємо. Тільки ляже – доповідь по 
радіозв’язку когось із командирів, 
і він прокидається. Ми до нього – 
Михаличу, спи, якщо треба буде, 
ми тебе розбудимо, – говорить 
Сергій Шевчук.

Він дуже розумно організував 
охорону ділянки, де розташувава-
ся його підрозділ. На той момент 
вже була сумна новина про Волно-
ваху, тож комбат дав вказівку: «Як 
тільки хтось наближається – від-
разу постріл вгору, нікого не про-
пускати».  

– дружина Тараса Сенюка і має з 
гідністю нести це звання, не зне-
славити чоловіка-героя. Жінка тоді 
не розуміла, чому того зловісного 
ранку 3 червня їй ніхто з його під-
леглих не наважився сказати те-
лефоном, що комбата вже немає 
серед живих. Тільки з часом вона 
усвідомила:

– Чоловікам складніше це ска-
зати. Там була своя родина, там 
все інакше, ніж тут, там один од-
ного прикриває. Там життя тече 
по-іншому, там інші цінності. І їм 
самим важко було визнати, що 
вже немає такої людини, яка була 
для них надією і опорою, а сказати 
мені – значить і самим повірити в 
реальність.

Трагедія сталася поблизу насе-
леного пункту Семенівка, що біля 
Слов’янська. Колона вночі потра-
пила в засідку бойовиків. Комбат, 
як завжди, їхав на першому БТРі, 
поруч були розвідники. Він навіть 
жартував з цього приводу: «Я і 
моя молода команда».  На під’їзді 
до населеного пункту натрапили 
на блокпост сепаратистів. Роз-
громили його і рушили далі, та й 
гадки не мали, що укріпрайони 
в Семенівці будуть настільки по-
тужними. А ворог вдався до під-

Підполковник 
Тарас Сенюк 
з улюбленою 
донькою Лізою
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почала працювати у відділі міжна-
родного співробітництва 95-ї ае-
ромобільної бригади, – вона при-
ходила до його кабінету та ходила 
там, де полюбляв бувати він.

– Коли тобі не вистачає людини 
до хрипоти в голосі, ти намагаєшся 
знаходити щось особисте хоча б у 
тій формі, в якій можна знайти. Я 
туди приїжджала, а там вже все 
не те – є колаж, картинка, а немає 
ядра на цій картинці і всередині 
від того аж все перевертається. 
Найскладніше для мене було роз-
бирати його речі із зони АТО, осо-
бливо пропалені снарядом. Гляну-
ла на бронежилет, шолом, рацію, 
їх не взяла – віддала до музею 
частини, бо спершу ти намагаєшся 
позбавитися тих речей, які роблять 
тобі боляче, – говорить Ольга.

Підполковник Тарас Сенюк жив 
армією. А коли обійняв довогоочі-
кувану посаду командира баталь-
йону – відразу зажив і справжній 
командирський авторитет. Він не 
допускав панібратства, але коли 
треба було допомогти  чи вико-
нати поставлене завдання – ви-
кладався на всі 100%. Ольга Сенюк 
каже, що робота – це була його 
друга сім’я, а можливо, і перша, а 
вона з дочкою потім.

У березні 2014, коли майже 
весь особовий склад частини був 
кинутий на кордон із Кримом та на 
Донбас, Тарасові Сенюку довело-
ся повернутися в Житомир. Кілька 
тижнів він добирав мобілізованих 
бійців, а дружині сказав: «Додому 
приходитиму рідко» На запитання  
чому, вже ж усі там, він відповів: 
«А в цьому і є головна причина. Мої 
хлопці там в холоді, голодні, а я 
буду вдома в комфортних умовах? 
Мені від цього важко, я прийняв 
таке рішення…» 

– Він дорожив кожним. Був 
дуже цілеспрямованим, – говорить 
пані Ольга. – Він вмів отримувати 
задоволення від того, чого досягав. 
І коли все вдавалося, заряджав всіх 
навколо своєю силою та енергією.  
А мене він настільки оберігав та за-
хищав, що коли його не стало, світ 
втратив свої кольори, і холодна ре-
альність заповнила душу.

Галина ЖОЛТІКОВА

вав сліз. Вони ним дорожили і не 
знали, як бути без нього.

Не знала, як житиме далі й дру-
жина Тараса Ольга. Вона всіма си-
лами намагалася відволіктися, а 
коли хтось із оточуючих помічав 
її настрій, вона всім казала: «Все 
нормально».

– Поки я це промовляю, в голо-
ві у мене проходить 1000 і 1 про-
цес. Чому я маю це з кимось обго-
ворювати? 

Та щоб хоч на мить, хоч у спо-
гадах перенестися в минуле, коли 
Тарас Михайлович ходив по плацу 
і перевіряв укладання парашутів, 
наносив бойову обстановку на то-
пографічні карти, просто забігав 
на мить до кабінету дружини, яка 

– Йому довіряли всі і ніхто не 
міг сказати, що командир щось ро-
бить неправильно. Його слова були 
законом. Це була така людина, яка 
зробила славу цілим військам ВДВ. 
Це він довів всім, що його підроз-
діл 95-ї окремої аеромобільної 
бригади спроможний виконувати 
будь-яке бойове завдання. Він був 
простий підполковник, який не бо-
явся приймати рішення. Він був 
авторитетом, - продовжує його ко-
лишній заступник. 

О 8 ранку 3 червня 2014 року 
інформація в батальйоні підтвер-
дилася: комбат загинув, єдиний 
у тому страшному бою. Хтось за-
німів у ступорі, хтось нервово ку-
рив, а були й такі, хто не стриму-



Це був дійсно історичний забіг 
української команди військових. 
Наші бійці зробили те, що біль-
шості людей здається неймовір-
ним. А сержант Вадим Свириденко 
пробіг десятикілометрівку за го-
дину і менш ніж 7 хвилин. У своїй 
підгрупі він став беззапе речним 
лідером і ще раз довів собі й ото-
чуючим, що після поранень на 
війні не тільки житиме повноцін-
ним життям, а й навіть бігатиме. 

– Ми вирішили присвятити 
свій забіг нашій армії і народу. 
Нам треба було показати, що 
Україна є і буде, і вона незламна, 
– поділився своїми враженнями 
відразу після фінішу Вадим Сви-
риденко. – Тепер хлопці мріють 
про такі ж змагання в Україні. 

ВСТАТИ 
І ЙТИ:

З «МОСКОВСЬКОГО 
КОМСОМОЛЬЦЯ…» – 
В АТО

До того, як Свириденка при-
звали за мобілізацією, він вісім 
років пропрацював у редакції га-
зети «Московський комсомолець 
в Україні». А перед тим строкову 
служив у прикордонних військах 
фельдшером, адже до армії закін-
чив медучилище. Після строкової 
здобув економічну освіту. В газеті 
працював у відділі збуту, займав-
ся рекламою. У липні 2014-го отри-
мав повістку. Направили Вадима 
до 128-ї окремої гірсько-піхотної 
бригади санінструктором. 

У зону АТО чоловік потрапив 
наприкінці серпня. Спочатку під-
розділи стояли в районі Щастя, 

Теплого, згодом – біля Станиці 
Луганської і Ольхової. Наприкінці 
жовтня замінили в Чорнухиному 
11-й батальйон територіальної 
оборони «Київська Русь». Селище 
постійно обстрілювали. З медика-
ментами в тому регіоні було су-
тужно. Тож бійці ділилися ліками 
з місцевими жителями, доправ-
ляли необхідні медпрепарати в 
лікарню. Сержанта Свириденка 
найбільше вражало те, що багато 
чоловіків з Чорнухиного воюва-
ли на боці сепаратистів. І гатили 
по своєму ж селищу, розуміючи, 
що можуть поранити родича чи 
сусіда! 

– До нас місцеві ставилися по-
різному. Хтось підтримував, хтось 
відкрито ненавидів, але при цьому 
не було жодного дня, щоб вони не 
зверталися по медичну допомогу, 

30 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | листопад 2016 року

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАНЕЗЛАМНІ ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАНЕЗЛАМНІ



– розповідає Свириденко. – Та 
справжній іспит ми пройшли під 
Дебальцевим, де наша бригада 
перебувала рівно п’ятдесят днів.

– У сусідньому Нікішиному 
хлопці гинули, а нас біда оминала, 
– продовжує чоловік. – За весь 
час перебування  не було жодно-
го пораненого, жодного вбитого! 
Хоча нас обстрілювали і мінами, 
і касетними бомбами. Просто ми 
постійно «слухали» небо. І при 
перших же звуках снарядів, що 
летіли, ховалися в укриття. У груд-
ні мені навіть вдалося з’їздити у 
відпустку додому.

Проте Новий рік Вадим «святку-
вав» на лінії вогню – в Ольховатці. 
Його роту відправили на блокпост 
у цьому населеному пункті. Півто-
ра місяця жахливо мерзли. Адже 
на Сході клімат відрізняється від 
київського. Через різкі вітри 12 
нижче нуля тут сприймається, як 
усі мінус 25. У той час терористи 

Піт тоненькими струмочками стікав з об-
личчя Вадима. Кожний крок давався не-
ймовірними зусиллями. А їх потрібно було 
зробити тисячі. І не просто пройти, а про-
бігти. Десятикілометрова марафонська 
дистанція – серйозний іспит навіть для 
здорових людей. Українці ж долали її без 
рук і ніг, на протезах. 41-й щорічний мара-
фон морських піхотинців, який відбувався 
в американському Вашингтоні, зібрав по-
над 30 тис. учасників. Українська діаспора, 
яка з’їхалася сюди з усіх куточків США під-
тримати чотирьох українських параспорт-
сменів, прикрасила весь маршрут синьо-
жовтими прапорами. Їх було практично 
стільки ж, як і прапорів американських.

ІСТОРІЯ СЕРЖАНТА СВИРИДЕНКА, 
ЯКИЙ, ВТРАТИВШИ НА ВІЙНІ КІНЦІВКИ, 
СТАВ ПЕРЕМОЖЦЕМ МАРАФОНУ В США

31листопад 2016 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА



сильно обстрілювали селище Но-
воорлівку. Тож головним завдан-
ням наших медиків було якомога 
швидше доставити поранених 
бійців до лікарні, незважаючи на 
снігопади і розбиті дороги. 

«НА МЕНЕ ЧОТИРИ 
ДОБИ ПОЛЮВАЛА 
СМЕРТЬ…»

По позиціях 128-ї бригади в 
полі ворог гатив прицільно. Май-
же вся техніка згоріла. 12 лютого 
2015-го група бійців вирушила на 
допомогу хлопцям із сусіднього 
блокпоста, що розташовувався 
неподалік Дебальцевого. Того 
разу українці завдання не вико-
нали. Їхній танк  із засідки майже 
впритул був розстріляний росій-
ським. Санінструктор сержант 
Свириденко дістав поранення в 
праве передпліччя і стегно. 

З лікарні Дебальцевого ві-
сьмох поранених було вирішено 
відправити до Артемівська. Руши-
ли колоною з «Уралів» і БМП. Лег-
копоранених розмістили у бойо-
вих машинах. Вадим та командир 
взводу старший лейтенант Денис 
Чабанчук потрапили у БМП, що за-
микав колону. Поїхали не по шосе, 
яке прострілювалося, а полями. 
Там і натрапили на міни.

– Піді мною в підлозі почала 
розповзатися помаранчева пля-
ма – це плавився метал. Якби ми 
звідти не вилізли, згоріли б жив-
цем. Мене врятував командир 

– відчинив двері і смикнув за 
собою, а я вивалився назовні, – 
згадує Свириденко. – Поранених 
побільшало. Колона зупинилася. 
Їхати далі замінованою дорогою 
було неможливо. Всі, хто міг ходи-
ти, висипали з машин. Хтось ска-
зав, що один з «Уралів» на ходу. 
Туди й завантажили поранених. 
Коли машина дала задній хід, ви-
бухнула ще одна міна. Мене під-
кинуло на кілька метрів. Призем-
лився хребтом на чиїсь ноші. Після 
цього падіння ходити вже не міг. 
Максимум, що вдавалося, – зро-
бити кілька кроків. Вцілілі хлопці 
рушили за допомогою. Їхня доля 
й досі невідома. Мабуть, вони не 
зуміли пройти через мінні поля, 
які були навкруги…

А далі настала морозна лютне-
ва ніч. Комвзводу і санінструктор 
укутали поранених бійців тим, що 
знайшли у підбитій техніці. Самі 
забралися в кабіну «Уралу», загор-
нулись у знайдену ковдру. Скла в 
машині не було, але під тканиною 
якось зігрівалися. Ще й працю-
вав двигун, який так і не вимкнув 
поранений водій. Хоча тепла він 
практично вже не давав.

– «Не спати, не спати». – по-
стійно повторював я Денису, – 
продовжує Вадим. Цікавий був 
хлопець, зі своєю філософією. І це 
в 23 роки. Буддист, вегетаріанець. 
Я як медик говорив йому, що коли 
холодно, м’ясо треба їсти. Але він 
все одно не їв…

Мороз посилювався. І хлопці 
таки засинали. Заплющували очі 
з надією на те, що ось-ось загуде 
український БТР з підмогою. На 
ранок всі замерзли. Живим за-
лишився тільки Вадим. Сержант 
прийняв рішення: йти. Нормально 
пересуватися він не міг, але все ж 
поставив собі за мету дістатися 
посадки. Підвівся. Зробив крок, 
другий, третій... Упав. Спробував 
повзти на колінах, відразу зне-
притомнів. Через годину доповз 
назад до машини. Він не пам’ятає, 
який був час доби, коли задзво-
нив мобільний. Тремтячою рукою 
намагався втримати телефон, 
щоб трубка не вислизнула з до-
лоні. З іншого виміру пролунав го-
лос: «Алло! Привіт! Як ти там?» Це 
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був дзвінок з Києва. Друг дитин-
ства Руслан стежив за новинами, 
знав, що Дебальцеве в оточенні, 
і вирішив зателефонувати Вади-
му. Двома словами Вадим описав 
ситуацію. Назвати місце, де пе-
ребуває, не міг, сказав лише, що 
лежить у полі десь між Дебаль-
цевим і Артемівськом. Руслан 
відповів: «Головне – тримайся!» І 
Вадима почали шукати. Пошукова 
група навіть знайшла бійця, що 
лежав непритомний у полі, в сні-
гу. Але то був не Вадим.

– Я дуже хотів побачити своїх 
близьких, свою дружину. Адже у 
нас з Вікторією через сім місяців 
мала народитися дитина! Дівчин-
ка. Що допомагало вижити? Спра-
цьовували якісь захисні механіз-
ми психіки. Я не вдумувався в те, 
як мені погано, в те, що навколо 
лежать мертві люди. Я щосекунди 
боровся зі смертю. Вона не один 
раз приходила по мене. Але що-
разу рушала назад ні з чим.

– Я задовольнявся наймен-
шим, – згадує Свириденко. – На-
приклад, хотілося їсти. Водій під 
сидінням тримав сухпай. Неймо-
вірними зусиллями вдалося від-
крити банку з тушонкою. Кашу, що 
замерзла, доводилося гризти. А от 
пакетики з медом легко відкри-
валися зубами. «Запивав» все це 
снігом. Але все ж головною про-
блемою залишався холод. Розпа-
лити багаття за всі дні так і не на-
важився – вогонь міг привернути 

увагу ворога. Єдиним джерелом 
тепла залишалося власне тіло: 
накривався з головою ковдрою і 
дихав.

Довгими годинами боровся зі 
сном. Повторював собі, як і Дени-
су: «Не спати, не спати». Іноді все 
ж «вирубався». В один із таких 
моментів, вже на четверту добу, 
не відразу зрозумів, від чого про-
кинувся. На той час «Урал» заглух 
– скінчилося пальне. А тут Вадим 
знову почув ревіння двигуна і по-
бачив, що наближається БТР. Пер-
ша думка: наші! Змахнув рукою. 
Виявилося – вороги. Грубий го-
лос скомандував: «Встати!» – «Не 
можу». – «Тоді повзи!». Пам’ятає, 
як підскочили журналісти з «Лайф 
Ньюз»: «Навіщо ти сюди приїхав?» 
Зачепили камерою, і Вадим впав. 
Його підвели. Він зробив чоти-
ри кроки і знову почав падати, 
але його знову підхопили. Потім 
короткий допит: «Хто, звідки?» – 
«Фельдшер». – «Що таке дикло-
фенак?» Довелося розповідати, 
що це таке. Поплескали по кише-
нях, витягли документи. Наступні 
спогади вже в кімнаті з білою сте-
лею, катетер у руці, медсестра. То 
була донецька лікарня.

– Я пробув на тій стороні не 
більше дванадцяти годин, – про-
довжує Вадим. – За мною присла-
ли реанімобіль, який відвіз мене 
до Дніпропетровська. На той час, 
як мене туди привезли, дружина 
Віка і мій друг дитинства Руслан 

вже приїхали з Києва. Дружині я 
зателефонував ще з Донецька. 
Сказав, що живий. Всі дні, поки від 
мене не було звісток, вона стійко 
трималася, намагалася про по-
гане не думати. Ми з нею ще до 
мого від’їзду на війну домовили-
ся: якщо я не телефоную, це ще 
не означає, що я загинув.

ДРУГЕ НАРОДЖЕННЯ
Час і мороз зробили свою 

страшну справу. Тканини букваль-
но муміфікувалися. Свій діагноз 
чоловік пам’ятає й досі: «Сержант 
Свириденко Вадим Васильович, 
1973 року народження. Обморо-
ження четвертого ступеня кистей 
рук (з подальшою ампутацією), 
обмороження четвертого ступе-
ня (з подальшою ампутацією), 
поранення правого передпліччя, 
поранення стегна, гангрена ліво-
го передпліччя, перелом двох ре-
бер, контузія, сепсис».

За два дні медичний борт до-
ставив Вадима Свириденка і ще 
кількох поранених з Дніпропе-
тровська до Києва. Так він опи-
нився в Центрі пластичної та 
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термальною хірургії (по-просто-
му – опіковий центр). Поранений 
фельдшер розумів, що йому зна-
добиться операція, але не знав, 
яка саме. Одного ранку до палати 
увійшов хірург і пояснив, що кін-
цівки рук і ступні ніг доведеться 
відрізати. Там почався некроз, 
тож вибору не було. Коли лікарі 
сказали, що врятувати руки і ноги 
неможливо, Вадим був шокова-
ний. Але розумів: іншого виходу 
немає. 

– Найстрашніший біль там, де 
кістки різали. На лівій у мене була 
гангрена, і в цьому місці кістку 
вкоротили. На стіну хотілося ліз-
ти. Морфін діяв слабо, а коли його 
дія минала, біль посилювався. 
Припинилися м’язові болі, поча-
лися фантомні...

Вадим місяць перебував у реа-
німації. У ті дні лікарі діагностува-
ли в нього зараження крові – сеп-
сис. Ця хвороба швидко виснажує 
організм. Спочатку сепсис з’їдає 
підшкірну жирову клітковину, по-
тім м’язи. Навіть повернутися на 
бік не мав сил. Тому першим за-
вданням було тренувати м’язи. 
Ще в реанімації почав качати 
прес. Незабаром йому на день 

народження подарували план-
шет. З його допомогою він теле-
фонував і спілкувався з рідними, 
друзями, товаришами по службі. 
Світ став набагато ширшим за лі-
карняну палату.

– Оговтатися, знайти сенс жит-
тя мені допомагали рідні. Вони 
приходили до мене в реанімацію 
з усмішками на обличчях. А друг 
Руслан став моїми руками: підні-
мав мене, повертав. Батько шес-
тирічної дитини, він почав заводи-
ти розмови, що теж піде воювати. 
Я казав йому, що відвоював за 
двох. І все ж, коли йому прийшла 
повістка, Руслан пішов на АТО. Він 
воював у складі 72-ї окремої ме-
ханізованої бригади. Вже повер-
нувся з фронту, і ми знову разом.

Якось мене в реанімації на-
відав університетський товариш, 
який прочитав про мене в соці-
альних мережах. Я його не бачив 
багато років. А тут розплющую 
очі: стоїть переді мною у військо-
вому однострої. Пишаюся ним. 

МАРАФОН НЕСКОРЕНИХ
– Коли вперше став на про-

тези, то настільки зашкалював 
адреналін, що хотілося йти і йти. І 

взяти на руки майбутню донечку, 
– говорить Вадим Свириденко. 

Після Києва сержант продо-
вжив лікування у Львові на базі 
Військово-медичного клінічного 
центру Західного регіону. Там  за 
участю представників програми 
НАТО в Україні відкрита перша в 
країні ерготерапевтична кімна-
та з реабілітаційним обладнан-
ням, де важкопораненим бійцям 
не тільки відновлюють втрачені 
рухові функції, а й адаптують їх 
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до повноцінного самостійного 
життя. 

– У Львові я на власному при-
кладі показав хлопцям: жити 
повноцінним життям можна і 
потрібно, – розповідає Свириден-
ко. – Так, це дуже велика праця і 
боротьба. Завдяки програмі НАТО 
у мене є по чотири види проте-
зів для рук і ніг. Я можу бігати і 
навіть штангу піднімати. Тепер 
хочу ділитися власним досвідом 
як реабілітолог в одному з на-
ших госпіталів. У США програмі 

і моральну міць новоствореної, 
але дуже потужної української 
армії. Я був дуже гордий за наших 
воїнів, які на весь світ продемон-
стрували мужність, потужну силу 
духу і здатність долати труднощі, 
– звернувся до учасників зустрічі 
Петро Порошенко. – Це не просто 
ваша перемога. Це той приклад, 
на якому мають виховуватися де-
сятки, сотні, тисячі наших воїнів, 
які пройшли АТО, не зламалися 
і демонструють потужну віру в 
життя.

яка навколо себе розповсюджує 
позитив». 

І все ж таки Вадим Свириденко 
вважає, що він не супергерой, а 
звичайний українець: «Незважа-
ючи на свої фізичні вади, я хочу 
бути головою сім’ї. Я люблю ді-
тей, я хочу ще двох дітей, як міні-
мум. Діти повинні народжуватись 
у любові та злагоді. Я обожнюю 
Вікторію, свою дружину. Вікто-
рія справжня україночка в мене. 
Вона за українську мову кому за-
вгодно горло перегризе. Чорнява, 

реабілітації приділяють зна-
чну увагу. Травмовані бійці 
довгий час вчаться обслу-
говувати себе, долають по-
стампутаційний стрес.

У серпні 2015 року Вадим 
приїхав до США на лікуван-
ня і реабілітацію. У госпіталі 
штату Меріленд він провів ві-
сім місяців. Там же поставив 
перед собою чергову мету 
– взяти участь у марафоні 
морської піхоти США. 

Успіхам наших хлопців-
ветеранів АТО раділа вся 
Україна. З командою військо-
вих, що брала участь у що-
річному марафоні морських 
піхотинців США у Вашингто-
ні, зустрівся Президент Пе-
тро Порошенко. Під час роз-
мови військові висловили 
ініціативу щодо заснування 
офісу Уповноваженого Пре-
зидента з надання допомоги 
в реабілітації українським 
військовим, які дістали по-
ранення в зоні проведення 
АТО. Президент запропону-
вав очолити у майбутньому 
цю структуру санітарному 
інструктору медичної роти 
128-ї окремої гірсько-пі хот-
ної бригади оперативного ко-
мандування «Захід» Сухопутних 
військ Збройних Сил України Ва-
димові Свириденку.

– Я особисто бачив новину про 
вашу участь у цьому марафоні і в 
цей момент я пишався своєю краї-
ною. За цим марафоном спостері-
гали представники багатьох країн 
світу. Для мене дуже важливо, що 
ми продемонстрували і фізичну, 

Президент зазначив, що був 
вражений результатами мара-
фонського забігу, які продемон-
стрував Вадим Свириденко. Глава 
держави нагадав, що минулого 
року на президентському літаку 
Вадим Свириденко повертався з 
лікування у США додому в Укра-
їну: «Я настільки був зарядже-
ний позитивом Вадима, коли ми 
разом летіли із США. Це людина, 

очі великі. Сама родом із 
Західної України. Я лю-
блю своє місто, Київ, своїх 
друзів. А ще прості речі: 
розмовляти рідною мо-
вою, любити рідну землю. 
Я люблю українську мову, 
вона настільки гарна, я 
всі фільми, всі перекла-
ди дивлюсь українською. 
Читаю книжки українські. 
Це гарна, багата мова, 
співуча».

Наприкінці липня 2016 
року сержант Вадим Сви-
риденко у Хмельницькому 
отримував нагороду «На-
родний Герой України». 
Він так хвацько піднявся 
на сцену, що можна було 
впевнено сказати, що він 
пересувається на своїх 
здорових ногах! А коли 
зі сцени повідомили, що 
Вадим зміг сам узяти на 
руки новонароджену до-
нечку – зал притих. «Ко-
жен день слухаю, скіль-
ки «двохсотих», скільки 
«трьохсотих» і які в них 
поранення. І якщо вони 
потрапляють у Київ – йду 
до них, щоб розповісти, 

що треба жити і не втрачати на-
дії», – говорить Народний Герой 
України Вадим Свириденко. І сам 
кожного дня вирушає на роботу 
до Державної служби України у 
справах ветеранів війни та учас-
ників АТО. Сьогодні його передова 
тут. Сьогодні саме тут він потріб-
ний людям.

Ігор ЛЕЖНЕНКО
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інного самостійного

ві я на власному при-
зав хлопцям: жити

м життям можна і
розповідає Свириден-

дуже велика праця і
авдяки програмі НАТО

і моральну міць новоствореної,
але дуже потужної української 
армії. Я був дуже гордий за наших
воїнів, які на весь світ продемон-
стрували мужність, потужну силу
духу і здатність долати труднощі,
– звернувся до учасників зустрічі
Петро Порошенко. – Це не просто

яка навколо себе розповсюджує
позитив».

І все ж таки Вадим Свириденко
вважає, що він не супергерой, а
звичайний українець: «Незважа-
ючи на свої фізичні вади, я хочу
бути головою сім’ї. Я люблю ді-
тей, я хочу ще двох дітей, як міні-
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до повноці
життя. 

– У Львов
кладі показ
повноцінним
потрібно, – р
ко. – Так, це 
боротьба. За
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Íàðîäèâñÿ Îëåã ó Áîðçí³. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ 2008 ðîêó Ïóòèâëü-
ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó
ïðîõîäèâ ìåäêîì³ñ³þ ó â³éñüêêî-
ìàò³. Éîìó çàïðîïîíóâàëè ï³äïè-
ñàòè êîíòðàêò. Ïîãîäèâñÿ ³ ïîòðà-
ïèâ äî Ãîí÷àð³âñüêîãî íà ïîñàäó
ñòàðøîãî íàâ³äíèêà ñàìîõ³äíî¿
ãàóáèö³ 2Ñ3 «Àêàö³ÿ». Ç ÷àñîì îïà-
íóâàâ ³ îáîâ’ÿçêè êîìàíäèðà ãàð-
ìàòè.

Íà Ñõ³ä Óêðà¿íè ïîòðàïèâ ó
÷åðâí³ 2014 ðîêó. 

– Áàòàðå¿ ñòîÿëè íà ð³çíèõ

áëîêïîñòàõ. Íàïðèêëàä, îäíà ç
íèõ ïðèêðèâàëà íàøó ïîçèö³þ
á³ëÿ Ùàñòÿ, – ïîÿñíþº Îëåã.
– Âîðîã ïîñò³éíî íàñ îáñòð³ëþ-
âàâ.  Íàâ³òü ï³ä ÷àñ òàê çâàíîãî
ïåðåìèð’ÿ. Òîæ çìóøóâàâ äàâàòè
éîìó ã³äíó â³äñ³÷.

Îäíîãî ðàçó ðîçïî÷àâñÿ ù³ëü-
íèé ì³íîìåòíèé âîãîíü. Áèëè ïî
íàøèõ ÑÀÓ. Êîîðäèíàòè ¿õíüîãî
ïåðåáóâàííÿ âîðîãó, ÿê ïðèïóñ-
êàþòü íàø³ õëîïö³, ïåðåäàëè çà
äîïîìîãîþ íàâ³ãàòîðà ïðèá³÷íè-
êè «ðóñüêîãî ìèðó». Àäæå ÷åðåç

áëîêïîñò ïðî¿æäæàëî ÷èìàëî
öèâ³ëüíèõ ìàøèí, à ÿê³ íàì³ðè â
ïàñàæèð³â – íå ç’ÿñóºø.

Íåïîäàë³ê ïîçèö³é ãàðìàø³â
íà áëîêïîñòó á³ëÿ Ñòàðî¿ Êðàñíÿí-
êè Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ ñòîÿëà çå-
í³òíà îáñëóãà. Â ¿õí³é áë³íäàæ âëó-
÷èëà ì³íà. Îäèí çåí³òíèê ä³ñòàâ
òÿæêå ïîðàíåííÿ – îñêîëêîì çà-
÷åïèëî ãîëîâó, äðóãîãî áóëî ïîðà-
íåíî â íîãó. Ï³ä îáñòð³ëîì, ðèçè-
êóþ÷è æèòòÿì, ïðàïîðùèê Òðóø
äîïîì³ã âèíåñòè òÿæêîïîðàíåíî-
ãî. Ïîò³ì ä³ñòàâñÿ ñâîº¿ ìàøèíè é

«АКАЦІЇ» ТРУША

«Ï³äéîì! Òðèâîãà! Âñ³ ïî ìàøèíàõ!..» – ïðîëóíàëî ó ëèïíåâîìó ïîâ³òð³. 
Âîðîã çíîâó ïåð³ùèâ ïî íàøèõ õëîïöÿõ ³ç ì³íîìåò³â ³ ãðàíàòîìåò³â, òà âîíè
çíàëè, ùî âèñòîÿòü ³ çäîáóäóòü ïåðåìîãó – íàâêîëî æ ð³äíà óêðà¿íñüêà çåì-
ëÿ. Êîìàíäèð âçâîäó óïðàâë³ííÿ ãàóáè÷íî¿ ñàìîõ³äíî-àðòèëåð³éñüêî¿ áàòàðå¿
1-¿ îêðåìî¿ ãâàðä³éñüêî¿ òàíêîâî¿ áðèãàäè ïðàïîðùèê Îëåã Òðóø äîáðå ðîçó-
ì³â, ùî ¿õí³é áëîêïîñò ðîñ³éñüêèì îêóïàíòàì ñòî¿òü ê³ñòêîþ â ãîðë³. ×îëîâ³ê
âîþâàâ ñïðàâíî – íà éîãî ðàõóíêó çíèùåí³ ÁÌ-21 «Ãðàä», äâà òàíêè, äâà
ÁÒÐ-80 òà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü æèâî¿ ñèëè é âîãíåâèõ çàñîá³â âîðîãà 
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â³äêðèâ âîãîíü ïî âîðîãó. Îáñòð³ë
³ç 82-ì³ë³ìåòðîâîãî ì³íîìåòà
îêóïàíòè â³äðàçó ïðèïèíèëè.

19 ëèïíÿ 2014 ðîêó åê³ïàæ
ïðàïîðùèêà Òðóøà ó ðàéîí³ Ëóòó-
ãèíîãî çàáåçïå÷èâ àðòèëåð³éñüêó
ï³äòðèìêó çâåäåíèõ ï³äðîçä³ë³â
30-¿ îìáð, 128-¿ ã³ðñüêî-ï³õîòíî¿
áðèãàäè, 8-ãî ïîëêó ñïåöïðèçíà-
÷åííÿ òà áàòàëüéîíó «Àéäàð», ÿê³
ïðîðèâàëèñÿ äî ëóãàíñüêîãî àå-
ðîïîðòó. 

– Çàïåêëèé á³é çà àåðîïîðò
ðîçãîð³âñÿ â ì³ñò³ Ãåîðã³¿âêà. ×å-
ðåç äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ òó-
äè óêðà¿íñüêî¿ êîëîíè íà íàøó
ïîçèö³þ ïî÷àëè ïðèâîçèòè âàæêî-
ïîðàíåíèõ… Ïðàêòè÷íî ç-çà êîæ-
íîãî ðîãó ïî íàøèõ áèëè ç ðó÷íèõ
ãðàíàòîìåò³â, – ðîçïîâ³äàº Îëåã
Òðóø. – Àëå â íàñ ó ì³ñò³ âæå áóâ
ñâ³é êîðåêòóâàëüíèê âîãíþ – êàï³-
òàí Îëåã Ðàä÷åíêî. ²ç óêðèòòÿ â³í
êåðóâàâ âîãíåì «Àêàö³é». Ó òîìó
áîþ, çà äàíèìè íàøî¿ ðîçâ³äêè,
ìè çíèùèëè îäèí «Ãðàä». 

21 ëèïíÿ ðîñ³éñüê³ òåðîðèñòè
çíîâó â³äêðèëè âîãîíü ïî óêðà¿í-
ñüêèõ ïîçèö³ÿõ, âëó÷èâøè â îäíó
ç íàøèõ ñàìîõ³äîê, äå ïåðåáóâàâ
åê³ïàæ ïðàïîðùèêà Òðóøà. Ìà-
øèíà çàéíÿëàñÿ. Âèáóõîâîþ õâè-
ëåþ âæå îõîïëåíîãî ïîëóì’ÿì
Îëåãà âèêèíóëî ³ç ÑÀÓ – íà íüîìó
ãîð³ëè ñâåòð òà øòàíè. Ç óñ³õ ÷ëå-
í³â åê³ïàæó íàéá³ëüøå ïîñòðàæ-
äàâ â³í, ä³ñòàâ ï’ÿòäåñÿò â³äñîòê³â
îï³ê³â ò³ëà, á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ –
ãëèáîê³. 

Êîëè äî â³éñüêîâîãî êèíóëèñÿ
íà äîïîìîãó, òî ãàñèòè âæå áóëî
í³÷îãî – â³ä îäÿãó çàëèøèâñÿ
ò³ëüêè ïîï³ë. Ðîçïëàâëåíèé ïðî-
â³ä øîëîìîôîíà ïðèê³ï³â äî øè¿.
Äîáðå, ùî ïåðøó êâàë³ô³êîâàíó
äîïîìîãó àðòèëåðèñòîâ³ íàäàâ
íà÷ìåä «Àéäàðó», ÿêèé ìàâ äåñÿ-
òèë³òí³é äîñâ³ä ïðàêòèêè â îï³-
êîâîìó öåíòð³. Öå, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ
ïîò³ì, ³ âðÿòóâàëî æèòòÿ ïðàïîð-
ùèêó. Îëåãà äîïðàâèëè äî ë³êàðí³
ì³ñòà Ùàñòÿ ëèøå ÷åðåç òðè ãîäè-
íè. Éîãî âåçëè â êóçîâ³ âàíòàæ³â-
êè. Ñòèñíóâøè çóáè, òåðï³â á³ëü.
Äîðîãà êóð³ëà, òîæ îï³êîâ³ ðàíè
ïðèïàëè ïèëþêîþ.

Ñïðàâæí³õ ìóê äîâåëîñÿ çàç-

íàòè é ó ë³êàðí³, äå ò³ëî â³äìèâà-
ëè ó âàíí³é. Á³ëü â³ä öüîãî áóâ
ñèëüí³øèì, í³æ â³ä îï³ê³â. Íàäâå-
÷³ð Îëåãà âåðòîëüîòîì äîïðàâèëè
äî õàðê³âñüêîãî øïèòàëþ, à íàñ-
òóïíîãî äíÿ ë³òàêîì – äî ëüâ³â-
ñüêîãî. Äâà ì³ñÿö³ â³í íå âèõîäèâ
³ç íàðêîçó. Ë³êàð³ çðîáèëè, çäàâà-
ëîñÿ, íåìîæëèâå. Ï³ñëÿ øåñòè
îïåðàö³é ç ïåðåñàäêè øê³ðè ÷î-
ëîâ³ê çì³ã âñòàòè íà íîãè. 

Âñ³ ø³ñòü ì³ñÿö³â ë³êóâàííÿ ïî-
ðó÷ ç Îëåãîì áóëà äðóæèíà Õðèñ-
òèíà. Çàðàäè êîõàíîãî æ³íêà ïî-
ëèøèëà ðîáîòó â ×åðí³ãîâ³. Âîíà
äîïîìàãàëà ÷îëîâ³êîâ³ â÷èòèñÿ
çàíîâî õîäèòè. Âäîìà íà íèõ ÷å-
êàâ 5-ð³÷íèé ñèíî÷îê Ìàêñèìêî. ²
öå äîäàâàëî âî¿íîâ³ ñèë. 

–  Ìàìà ïðî ìîº ïîðàíåííÿ
ä³çíàëàñÿ îñòàííüîþ, – êàæå
Îëåã. – Ìè ïî¿õàëè â ÀÒÎ ðàçîì ç
áðàòîì Ñòàí³ñëàâîì, ñëóæèëè â

îäíîìó äèâ³ç³îí³, àëå âîíà ïðî öå
íå çíàëà. Êàçàëè ¿é, ùî íà íàâ÷àí-
íÿõ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³. 

Ñüîãîäí³ Îëåã Òðóø çíîâó â
ñòðîþ. Çâè÷àéíî, éîìó ïðîïîíó-
âàëè çâ³ëüíèòèñÿ ç àðì³¿. Àëå â³í
íå ïîãîäèâñÿ – ³  ç òðåòüîþ ãðó-
ïîþ ³íâàë³äíîñò³ çíîâó ñëóæèòü:
çàêîí äîçâîëÿº.  Âî¿í íàãîðîäæå-
íèé îðäåíîì «Çà ìóæí³ñòü»
²²² ñòóïåíÿ, â³äçíàêîþ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè «Çàõèñòíèê Â³ò÷èçíè»
òà â³äçíàêîþ Ì³í³ñòðà îáîðîíè
Óêðà¿íè «Çà â³éñüêîâó äîáëåñòü».

Íàø³ õëîïö³ íà Ñõîä³ ùîäíÿ
íàáëèæàþòü ïåðåìîãó Óêðà¿íè
íàä «ðóñüêèì ìèðîì». Ìèð, ÿêèé
âîíè âèáîðþþòü, ñïðàâæí³é ìèð,
óîñîáëþº ñèëüíó ³ ùàñëèâó Óêðà-
¿íó. Âîíè çì³íþþòü ñâ³ò íà êðàùå,
âèçâîëÿþ÷è  éîãî ç³ ñòðàøíî¿ ðî-
ñ³éñüêî¿ òðÿñîâèíè.

Àíäð³é ÄÈÌÈ×



Öþ âðîäëèâó òåíä³òíó æ³íêó äîáðå çíàþòü á³éö³-
ó÷àñíèêè àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü íà ë³êóâàíí³ â Íàö³îíàëüíîìó â³éñüêîâî-
ìåäè÷íîìó êë³í³÷íîìó öåíòð³ «ÃÂÊÃ» ÌÎ Óêðà¿íè.
Àäæå, ïî÷èíàþ÷è ç ëèïíÿ 2014 ðîêó, âîíà òà ¿ ¿
ñ³ì’ÿ – ÷îëîâ³ê Âîëîäèìèð ³ äâ³ äîíüêè – ñòàëè
äëÿ áàãàòüîõ ³ç íèõ, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ð³äíèìè
ëþäüìè
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З ВОЛОНТЕРІВ

У ОФІЦЕРИ
Âïåðøå äî ãîñï³òàëþ ²ííà Òêà-

÷îâà ïðèéøëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîäè-
âèëàñÿ òåëåñþæåò ïðî ïðèáóòòÿ
ê³ëüêîõ äåñÿòê³â ïîðàíåíèõ. Íà
òîé ÷àñ âîíà î÷îëþâàëà íåâåëè÷-
êó ²Ò-êîìïàí³þ. Êîëè ïîáà÷èëà
õëîïö³â, ÿê³ áàëàíñóâàëè íà ìåæ³
æèòòÿ ³ ñìåðò³, çàïëàêàëà. Òà
øâèäêî îãîâòàëàñÿ, ðîçóì³þ÷è,
ùî ñëüîçàìè íå çàðàäèø. Òîæ âè-
ð³øèëà íàäàâàòè ¿ì ïîñèëüíó äî-
ïîìîãó.

Володимир та
Інна Ткачови

(ліворуч)
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Ïðàãíåííÿ äðóæèíè ãàðÿ÷å
ï³äòðèìàâ ³ Âîëîäèìèð. Áóêâàëüíî
çà ê³ëüêà äí³â, îá’ºäíàâøèñü ç ³í-
øèìè òàêèìè æ íåáàéäóæèìè
ëþäüìè, âîíè âçÿëè ïîðàíåíèõ
ï³ä îï³êó. Ïåðøå, ùî çðîáèëè,
ïðèäáàëè âëàñíèì êîøòîì âåíòè-
ëÿòîðè: ë³òî 2014-ãî âèäàëîñÿ íàä-
òî ñïåêîòíèì, òîæ ïîðàíåíèì áó-
ëî íåïåðåëèâêè. Ïîò³ì ïîá³ãëè íà
ðèíîê ³ íàêóïèëè ¿ì ð³çíèõ ôðóê-
ò³â òà ñìàêîëèê³â. Çãîäîì ¿õíÿ
ä³ÿëüí³ñòü ñòàëà á³ëüø îðãàí³çîâà-
íîþ. Òàê, ùîäíÿ ñï³ëêóâàëèñÿ ç
íà÷àëüíèêàìè êë³í³ê ³ â³ää³ëåíü,
ë³êàðÿìè, ä³çíàâàëèñÿ ïðî ïîòðå-
áè â ë³êàõ, ïåðåâ’ÿçóâàëüíèõ òà ³í-
øèõ íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àëàõ. ² â³ä-
ðàçó ì÷àëè äî àïòåê. Ç ÷àñîì âëàñ-
í³ çàîùàäæåííÿ çàê³í÷èëèñÿ ³
äîâåëîñÿ çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó
äî äðóç³â, êîëåã ïî ðîáîò³ òà ïðîñ-
òî çíàéîìèõ. Ëþäè, ÿê ïðàâèëî,
â³äãóêóâàëèñÿ. Íàâ³òü ïåíñ³îíåðè
ç³ ñâî¿ìè ì³çåðíèìè ïåíñ³ÿìè.

«Подарований бронежилет
врятував мені життя…»

Öå ñüîãîäí³ íàøà àðì³ÿ âæå
á³ëüø-ìåíø  ì³öíî ñòî¿òü íà íî-
ãàõ: îçáðîºíà, îäÿãíåíà, íàãîäî-
âàíà, õî÷à, çâè÷àéíî, ïðîáëåì
âèñòà÷àº. Àëå öå âæå íå ò³ ïðîáëå-
ìè, ùî ñóïðîâîäæóâàëè ¿¿ íà ïî-
÷àòêó àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-
ö³¿. Íàøèì ñîëäàòàì íå âèñòà÷àëî
íå ëèøå îäíîñòðî¿â, à é ñó÷àñíèõ
çàñîá³â çàõèñòó – áðîíåæèëåò³â,
êåâëàðîâèõ øîëîì³â. Òêà÷îâè, ëþ-
äè äàëåê³ â³ä àðì³¿, âñ³õ öèõ òîíêî-
ù³â íå çíàëè. Òà á³éö³, ÿêèìè îï³-
êóâàëèñÿ, â³äêðèëè ¿ì î÷³….

– Öå çìóñèëî âíåñòè ïåâí³ êî-
ðåêòèâè â íàøó ïîâñÿêäåííó ðî-
áîòó, – êàæå ²ííà. – Íàïðèêëàä,
çàéíÿëèñü ïðèäáàííÿì òèõ æå
øîëîì³â òà áðîíåæèëåò³â. Ïîò³ì,
çàâàíòàæèâøè íèìè àâòîìîá³ëü,
¿õàëè â ðàéîí àíòèòåðîðèñòè÷íî¿
îïåðàö³¿. Áà÷èëè á âè îáëè÷÷ÿ íà-
øèõ ñîëäàò³â, êîëè ìè âïåðøå çà-
â³òàëè â ðîçòàøóâàííÿ îäíîãî ç
ï³äðîçä³ë³â! Âîíè ïðîñòî ñâ³òèëè-
ñÿ â³ä ðàäîñò³, õëîïö³ äÿêóâàëè
íàì ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ.

Ïîò³ì òàê³ ïî¿çäêè ñòàëè çâè-

÷àéíèì ÿâèùåì: âîëîíòåð³â ÷å-
êàëè, ÿê ð³äíèõ.    

– Ðàçîì ç ³íøèìè á³éöÿìè ÿ
í³ñ ñëóæáó íà îäíîìó ç áëîêïîñ-
ò³â ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³, – ðîçïî-
â³äàº Âîëîäèìèð ßêèì÷óê, â³é-
ñüêîâîñëóæáîâåöü 72-¿ îêðåìî¿

ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè, ÿêèé äîá-
ðîâîëüöåì ï³øîâ íà â³éíó â ÷åð-
âí³ 2014-ãî. – Îäíîãî íåä³ëüíîãî
âå÷îðà äî íàñ çà¿õàâ ì³êðîàâòî-
áóñ. Âèÿâèëîñÿ, öå êè¿âñüê³ âîëîí-
òåðè. Íåçíàéîìêà, à öå áóëà ñàìå
²ííà Òêà÷îâà, ï³ä³éøëà äî ìåíå ³
âðó÷èëà áðîíåæèëåò, ñêàçàâøè,
ùî öå ìåí³. À ùå ïîáàæàëà ïî-
âåðíóòèñÿ äîäîìó æèâèì ³ çäî-
ðîâèì. Íå ïîâ³ðèòå, àëå áóêâàëü-
íî çà õâèëèí 10-20 ï³ñëÿ ¿õíüîãî
â³ä’¿çäó ïî÷àâñÿ îáñòð³ë: áîéîâè-
êè, ìàáóòü, ä³çíàëèñÿ ïðî ¿õí³é
â³çèò ³ ïî÷àëè íàêðèâàòè íàñ âîã-
íåì ³ç «Ãðàä³â». Êîëè îáñòð³ë ïðè-
ïèíèâñÿ, íàðàõóâàâ 18 îñêîëê³â,
ùî çàñòðÿãëè ó ùîéíî ïîäàðîâà-
íîìó áðîíåæèëåò³… 

Ñàìà ²ííà òà ¿ ¿ êîëåãè, êîëè ìî-
âà çàõîäèòü ïðî îáñÿãè íàäàíî¿
ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, çíèçóþòü
ïëå÷èìà: âîíè íå ðàõóþòü ¿ ¿. Àä-
æå, çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, çâ³òóâàòè
íåìàº ïåðåä êèì, îêð³ì âëàñíî¿
ñîâ³ñò³. Íàòîì³ñòü íàçâàëè äåñÿò-
êè ï³äðîçä³ë³â Çáðîéíèõ Ñèë, ÿê³
â³äâ³äàëè çà öåé ÷àñ, äåñÿòêè íàé-
ìåíóâàíü òîãî, ùî áóëî äîñòàâëå-
íî íà Äîíáàñ, ÷èìàëî ïð³çâèù
á³éö³â, ÿêèõ çàáåçïå÷èëè øîëî-
ìàìè, áðîíåæèëåòàìè, áåðöÿìè,
àðì³éñüêèìè îäíîñòðîÿìè òîùî.

ßêèìè á óòîìëåíèìè íå ïî-
âåðòàëèñÿ äî Êèºâà Òêà÷îâè, âîíè
òîãî æ äíÿ éøëè äî ãîñï³òàëþ, äå
¿õ çàâæäè ÷åêàëè. Âîëîäèìèð,
íàïðèêëàä, â³äðàçó ñ³äàâ çà êåð-
ìî âëàñíîãî àâòîìîá³ëÿ ³ çóñòð³-
÷àâ íà âîêçàëàõ ð³äíèõ ³ áëèçü-

êèõ, ÿê³ ïðè¿æäæàëè äî ñâî¿õ ñè-
í³â òà îíóê³â, ðîçñåëÿâ ¿õ. 

Ìàþ÷è áàãàòî çíàéîìèõ íå ëè-
øå â ð³çíèõ êóòî÷êàõ Óêðà¿íè, à é
çà êîðäîíîì, â³í ÷àñòî çâåðòàâñÿ
äî íèõ ³ç ïðîõàííÿì ïîñïðèÿòè ó
ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì ïîðàíåíèõ.
Íàïðèêëàä, ç Äàí³¿ ïðèâ³ç ìåäè÷-
íå óñòàòêóâàííÿ äëÿ ðåàí³ìàö³¿,
ðåíòãåí-àïàðàò, 40 ë³æîê äëÿ â³é-
ñüêîâî-ïîëüîâèõ ãîñï³òàë³â ³ ê³ëü-
êîõ êë³í³ê ÍÂÌÊÖ, ãîñòðó ïîòðåáó

Àòèñ Êëèìîâè÷
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â ÿêèõ â³ä÷óâàëè, íàñàìïåðåä,
òÿæêîïîðàíåí³.

Âèñòà÷àëî ðîáîòè ³ â ²ííè: âîíà
íàâ³òü îðãàí³çîâóâàëà â ãîñï³òàë³…
âåñ³ëëÿ! Ð³÷ ó ò³ì, ùî ï³ä ÷àñ ë³êó-
âàííÿ ê³ëüêà õëîïö³â âèð³øèëè
ïîáðàòèñÿ ç³ ñâî¿ìè íàðå÷åíèìè.
Íàïðèêëàä, Ðóñëàí ßðîø. Â³í –
ñåðæàíò-äåñàíòíèê, â îäíîìó ç
áî¿â ä³ñòàâ òÿæêå ïîðàíåííÿ, ÿêå
ïðèêóâàëî éîãî äî ë³æêà. Àëå
êîõàííÿ éîãî Îëåíè âèÿâèëîñÿ
ñèëüí³øèì. Âîëîíòåðè, ñåðåä ÿêèõ
³ ²ííà, âëàøòóâàëè ìîëîäÿòàì
óðî÷èñòó îáñòàíîâêó: á³ëà ñóêíÿ ³
ôàòà íàðå÷åíî¿, øàìïàíñüêå ³
çîëîò³ îáðó÷êè, ìîðå ùàñëèâèõ
óñì³øîê. ² ñë³ç...

Ñàìà ïàí³ ²ííà äîñèòü ñêðîìíî
îö³íþº ñâîþ âîëîíòåðüñêó ä³ÿëü-
í³ñòü, ââàæàþ÷è, ùî í³÷îãî îñîá-
ëèâîãî íå ðîáèòü.

– Íàø³ ÷îëîâ³êè, ñèíè ³ áðàòè
çóïèíèëè âîðîãà ö³íîþ âëàñíîãî
çäîðîâ’ÿ, à òî é æèòòÿ. ² òèì õëîï-
öÿì, ÿê³ çàëèøèëè âäîìà ä³òåé,
ìàòåð³â òà äðóæèí ³ ï³øëè íà â³é-
íó, ïîòðàïèâøè çãîäîì íà ãîñï³-
òàëüíå ë³æêî, ãð³õ íå äîïîìîãòè,
– ðîçì³ðêîâóº âîíà. – Òîìó ÿ òóò,

ñåðåä íàøèõ á³éö³â.
² òàêèõ ëþäåé, ÿê ÿ, â
Óêðà¿í³ äóæå áàãàòî.
Âäÿ÷íà òèì, õòî äî-
ïîìàãàº íàì, âîëîí-
òåðàì, â³äãóêóþ-
÷èñü ïðàêòè÷íî íà
áóäü-  ÿê³ íàø³ ïðî-
õàííÿ: áåç íèõ íàì
áóëî á äóæå ñóòóæ-
íî.

Ó ²ííè Òêà÷îâî¿
ä³éñíî áàãàòî îäíî-
äóìö³â ÿê â Óêðà¿í³,
òàê ³ çà ¿ ¿ ìåæàìè.
Ö³ ëþäè íàëåæàòü
äî ð³çíèõ âåðñòâ íà-
ñåëåííÿ, ìàþòü ð³ç-
í³ ïîë³òè÷í³ ³ ðåë³-
ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ,
ð³çí³ ñòàòêè ³ íàâ³òü
ïî-ð³çíîìó áà÷àòü
ìàéáóòíº Óêðà¿íè.
Òà âñ³õ ¿õ îá’ºäíóº
áàæàííÿ äîïîìîãòè
¿¿ çàõèñíèêàì.

Àòèñ Êëèìîâè÷ – ëàòâ³éñüêèé
æóðíàë³ñò, ÿêèé ïðàöþº â Óêðà¿í³.
Ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ òåæ âî-
ëîíòåðñòâóº, ÷àñòî áóâàº ³ â çîí³
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, äå
çí³ìàº äîêóìåíòàëüí³ ô³ëüìè, íà-
äàº äîïîìîãó ðîäèíàì çàãèáëèõ
âîÿê³â. Çîêðåìà, â³äïðàâëÿº ¿õí³õ
ä³òåé â³äïî÷èâàòè çà êîðäîí. Çà
ñëîâàìè Àòèñà, ñàìå âîíè, ö³ ô³ëü-
ìè, äîïîìàãàþòü éîãî ñï³ââ³ò÷èç-
íèêàì êðàùå çðîçóì³òè, ùî íà-
ñïðàâä³ êî¿òüñÿ íà Äîíáàñ³, õòî
âèíåí ó ðîçâ’ÿçàíí³ â³éíè.

Àëëà Ì³ëÿâêà ³ Â³ðà Ñåëåöüêà
æèâóòü â ²òàë³¿ òà Êàíàä³. Àëå á³äè
ñâî¿õ çåìëÿê³â ñïðèéìàþòü ÿê
âëàñí³ ³ òîìó òåæ äîïîìàãàþòü
êîøòàìè, ìåäèêàìåíòàìè òîùî.

Áàãàòî äîáðèõ ñë³â ÿ ïî÷óâ ³ íà
àäðåñó Ñåðã³ÿ Ìàêñèìöÿ – æèòåëÿ
Äîíåöüêà, ÿêèé â³äðàçó ï³ñëÿ çà-
õîïëåííÿ òàì âëàäè ñåïàðàòèñòà-
ìè âè¿õàâ äî Êèºâà, áî íå çì³ã ñïî-
ñòåð³ãàòè, «ÿê âèðîäêè õàçÿéíóþòü
â éîãî ð³äíîìó ì³ñò³». ×îëîâ³ê íå
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ñêëàâ ðóêè – íà âëàñíîìó àâòîìî-
á³ë³ âîçèòü â çîíó ÀÒÎ ãóìàí³òàðíó
äîïîìîãó. Â³í ê³ëüêà ðàç³â ïîòðàï-
ëÿâ ï³ä îáñòð³ëè âîðîæî¿ àðòèëåð³¿. 

Ç òåïëîòîþ â³äãóêóºòüñÿ ²ííà
ïðî Ìàðèíó Ñìîâæåíêî òà Ñåðã³ÿ
Ñåìåíÿêó, ÿê³ òåæ â³äâ³äóþòü ó
ìåäçàêëàäàõ ïîðàíåíèõ á³éö³â òà
â³äïðàâëÿþòü ó ðàéîí ÀÒÎ çàï-
÷àñòèíè äî òåõí³êè, ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ, ÷àé, ïå÷èâî.

Íàéùèð³øèõ ñë³â âäÿ÷íîñò³
çàñëóãîâóº ³ ë³êàð-ðåàí³ìàòîëîã
Îëåêñàíäðà Áîãîìîëåöü. Âîíà ÷è
íå íàéáëèæ÷à ïîäðóãà ²ííè, îáèä-
â³ äåñÿòêè ðàç³â ïîáóâàëè â çîí³
ÀÒÎ.   À ùå ïàí³ Îëåêñàíäðà ñóïðî-
âîäæóº á³éö³â äî ³íøèõ ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â ñòîëèö³ äëÿ îáñòåæåíü,
ÿê³ íå ìîæíà çðîáèòè â ÍÂÌÊÖ.

Ä³ÿëüí³ñòü ²ííè Òêà÷îâî¿ òà ¿ ¿
äðóç³â-âîëîíòåð³â ó ãîñï³òàë³ íå
îáìåæóºòüñÿ ëèøå íàäàííÿì àä-
ðåñíî¿ äîïîìîãè ïîðàíåíèì. Òàê,
ç ¿ ¿ ³í³ö³àòèâè äî âõîäó äî îäí³º¿ ç
êë³í³ê ïðèáóäóâàëè ïàíäóñ, à ó
òðàâìàòîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³
îáëàøòóâàëè äóøîâó. Çâè÷àéíî,
ö³ «îá’ºêòè» îá³éøëèñÿ â äîáðó
êîï³éêó. Ïåðåäáà÷àþ÷è ìîº çàïè-
òàííÿ ïðî ïîõîäæåííÿ êîøò³â,
ñêàçàëà:

– Â Óêðà¿í³, ñëàâà áîãó, âèñòà-
÷àº ñâ³äîìèõ ³ çàìîæíèõ ëþäåé,
ÿê³ â³äãóêóþòüñÿ ïðàêòè÷íî íà âñ³
íàø³ ïðîõàííÿ. Íà ïàíäóñ, íàï-
ðèêëàä, êîøòè íàì ïåðåäàëà
Áîãäàíà Êîñòþê – ìîÿ áëèçüêà
ïîäðóãà. Âîíà ïðàöþº íà «Ðàä³î
Ñâîáîäà», ÿêîìó áóâ âèä³ëåíèé
ãðàíò. Ïîðàäèâøèñü, êîëåêòèâ ðà-
ä³îñòàíö³¿ «óïîâíîâàæèâ» Áîãäà-
íó â³ääàòè ãðîø³ íà ïîòðåáè á³é-
ö³â ÀÒÎ….

Ìèíóëîãî ðîêó ç ³í³ö³àòèâè ²í-
íè Òêà÷îâî¿ òà çà ¿ ¿ àêòèâíîãî
ñïðèÿííÿ ó Êèºâ³ çàïðàöþâàâ
õîñòåë äëÿ ó÷àñíèê³â àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿. Â³í áóâ ðîç-
ðàõîâàíèé íà îäíî÷àñíå ïåðåáó-
âàííÿ 20 îñ³á. Íèí³ â³í ç ïåâíèõ
ïðè÷èí ïðèïèíèâ ñâîº ³ñíóâàííÿ.
Àëå, çà ñëîâàìè æ³íêè, â ¿ ¿ ïëàíàõ
â³äíîâèòè éîãî ðîáîòó.

– Ð³÷ ó ò³ì, ùî äî Êèºâà ïðè¿ç-
äÿòü ó ñïðàâàõ ÷èìàëî á³éö³â, –
êàæå âîíà. À äå ¿ì çóïèíèòèñü, ÿê-

ùî í³÷ ó íàéäåøåâøîìó ãîòåë³
êîøòóº 600-800 ãðèâåíü. Ó öüîìó
õîñòåë³ âîíè çìîæóòü íå ëèøå
áåçêîøòîâíî ïðîâåñòè ê³ëüêà äí³â,
à é ïî¿ñòè, ïîäèâèòèñÿ òåëåâ³çîð,
ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè ²íòåðíåòó
òîùî. Ó íàñ ìîæóòü çóïèíèòèñü ³
ðîäè÷³ ïîðàíåíèõ á³éö³â, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü íà ë³êóâàíí³ ó ñòîëèö³, à
òàêîæ âîëîíòåðè ç ³íøèõ êóòî÷ê³â
Óêðà¿íè. Ñëîâîì, â³äíîâëåííÿ éîãî
ðîáîòè º ñïðàâîþ ÷àñó.

«Моє місце – на війні…»
Ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ç Òêà÷îâè-

ìè-äîðîñëèìè âîëîíòåðñòâóâàëè ³
¿õí³ äîíüêè – Òàíÿ ³ Íàñòÿ. Çîêðå-
ìà, äîãëÿäàëè òÿæêîïîðàíåíèõ,
íàñàìïåðåä òèõ, ÿê³ íå çäàòí³ áóëè
ïåðåñóâàòèñü, ðîçíîñèëè ïî ïàëà-
òàõ ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó, íàäàíó
êèÿíàìè. Ìèíóëîãî ðîêó Íàñòÿ
ñòàëà ñòóäåíòêîþ Îñòðîçüêî¿ àêà-
äåì³¿, àëå êîëè ïðè¿çäèòü, õî÷à öå
áóâàº íå òàê óæå é ÷àñòî, â³äðàçó
ïîñï³øàº äî ãîñï³òàëþ. Ìîëîäøà
äîíüêà Òàíÿ – ìàéáóòí³é þðèñò.
Îáèäâ³ ñåñòðè ï³äòðèìóþòü çâ’ÿ-
çîê ç áàãàòüìà á³éöÿìè, ç ÿêèìè
ïîçíàéîìèëèñü ó ãîñï³òàë³. 

À Âîëîäèìèð, ¿õí³é áàòüêî, ìè-
íóëîãî ðîêó âèð³øèâ éòè äî â³é-
ñüêà. 

– Êîëè ÿ íàòÿêíóëà, ùî éîìó ³
òóò º ÷èì çàéìàòèñü, – êàæå ²ííà,
â³í â³äïîâ³â: «ßêùî íàâ³òü æ³íêè ³

ä³â÷àòà âîþþòü, òî ÷îìó ÿ ïîâè-
íåí â³äñèäæóâàòèñü ó òèëó?. .»

Òîæ ñòàðøèé ñîëäàò Âîëîäè-
ìèð Òêà÷îâ ñëóæèòü â îäíîìó ç
ï³äðîçä³ë³â 95-¿ îêðåìî¿ àåðîìî-
á³ëüíî¿ áðèãàäè. Â³í ï³äïèñàâ
êîíòðàêò äî çàâåðøåííÿ îñîáëè-
âîãî ïåð³îäó… Çà ÷îëîâ³êîì ïîñ-
ë³äóâàëà é äðóæèíà.

Ñüîãîäí³ ²ííà Òêà÷îâà íàâ÷à-
ºòüñÿ â Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñè-
òåò³ îáîðîíè Óêðà¿íè ³ì. ². ×åðíÿ-
õîâñüêîãî íà ôàêóëüòåò³ ï³äãîòîâ-
êè îô³öåð³â ðåçåðâó. Âîíà – ìàé-
áóòí³é êîìàíäèð ìåõàí³çîâàíîãî
âçâîäó. Îñê³ëüêè æ³íêà âæå ìàº
âèùó îñâ³òó, òî òåðì³í íàâ÷àííÿ
ñòàíîâèòü 4 ì³ñÿö³. Çà â³äãóêàìè
âèêëàäà÷³â òà òîâàðèø³â, â³éñüêî-
âèé ôàõ âîíà îïàíîâóº íàð³âí³ ç
÷îëîâ³êàìè, çîêðåìà é ó÷àñíèêà-
ìè ÀÒÎ. À ï³ñëÿ ëåêö³é, ïðàêòè÷íèõ
çàíÿòü ïîñï³øàº, ÿê ³ ðàí³øå, äî
ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ – ïîðàíåíèõ á³é-
ö³â, ùî ë³êóþòüñÿ ó Íàö³îíàëüíî-
ìó â³éñüêîâî-ìåäè÷íîìó êë³í³÷-
íîìó öåíòð³ ÌÎ Óêðà¿íè.

– Â³éíà íå ñê³í÷èëàñÿ, îòæå,
ðîçñëàáëÿòèñÿ çàðàíî, – êàæå
âîíà.

À ùå – ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàº
â³ä ñâîãî Âîëîäèìèðà òåëåôîí-
íîãî äçâ³íêà, õâèëþºòüñÿ çà íüî-
ãî. ² ùèðî â³ðèòü ó íàøó ïåðåìîãó
íàä âîðîãîì.

Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ

Сергій Максимець
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Її життя успішного бізнесмена 
від стоматології кардинально змі-
нилося у грудні 2013-го. Тоді щове-
чора вона після робочого дня бігла 
додому і готувала по кілька літрів 
супу для хлопців, які беззмінно 
стояли на барикадах Майдану. 

2014-го, коли ці ж хлопці у 
складі добровольчих батальйонів 
встали на захист цілісності Укра-
їни на Сході, вона терміново пе-
рекваліфікувалася на фахівця із 
добування шоломів та бронежи-
летів.  А влітку, коли до Києва один 
за одним почали прилітати борти 
з пораненими, Леся Юріївна, не 
гаючи часу, поїхала з близькою 

подругою в Головний військово-
медичний клінічний госпіталь і за-
писалася на чергування санітар-
кою.

– Не хотілося бентежити мо-
лодший медичний персонал, тому 
не казала, що я лікар, – розпові-
дає жінка. – Нас було вісім одно-
думців. Ми взяли шефство над 
гнійним відділенням. Встановили 
графік чергувань і тільки у віль-
ний час ходили на свою основну 
роботу. Паралельно готували сухі 
борщі для відправки на передову 
та збирали гроші на придбання 
обмундирування для військово-
службовців.

Навесні 2015 року Леся Дуб-
нова вперше потрапила в зону 
проведення антитерористичної 
операції. Це сталося після зустрічі 
з давнім другом із Запоріжжя Іго-
рем Ященком. На той момент він 
уже організував на Донбасі волон-
терський проект «Укроп Дентал» та 
мобільний стоматологічний кабі-
нет «Тризуб» для лікування бійців 
у зоні АТО.

Доктор Дубнова впевнена, що 
зубний біль – один з найбільш по-
ширених і найгостріших болів лю-
дини. Але, на жаль, лікування його 
в бойових умовах на передовій для 
багатьох військових фельдшерів 
відходить на другий план. 

– До команди Ігоря може до-
лучитися будь-який стоматолог, 
якому не байдужа доля нашої 
країни, – розповідає Леся Юрі-
ївна. – На сьогодні проект роз-
рісся. Так, у Карлівці вже більше 
року працює кабінет на два кріс-
ла. Також мобільний кабінет є й в 
Авдіївці. Мобільна стоматологія 
оснащена новітнім обладнанням: 

Леся Юріївна Дубнова переконана: власну 
патріотичну позицію можна виявити лише 
вчинками. Киянка і волонтер, бізнесвумен 
і лікар-стоматолог вважає, що немає 
нічого простішого, ніж допомогти хлопцям 
на передовій своїми руками, своєю роботою

СТОМАТОЛОГІЯ 
ДУБНОВОЇ

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА
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стоматологічне крісло з борма-
шиною, рентген-апарат, автоклав, 
шафи для зберігання і підтримки 
стерильності. Зі специфічного об-
ладнання – портативний ендо-
донтичний мотор, апекслокатор, 
фотополімерна лампа з матеріа-
лами. Є й стара добра амальгама, 
що в усьому світі визнана най-
більш підходящою для військової 
стоматології, адже йдеться про 
швидкі посріблені пломби, під 
якими не виникає вторинний карі-
єс. Приміщення кабінету завжди 
кварцується та дезінфікується за 
всіма нормами санітарії.

За словами Лесі Юріївни, на 
жаль, серед бійців багато таких, 
хто не відвідував стоматолога три-
валий час до армії, а тут вони втра-
тили таку можливість узагалі. Тож 
кожному третьому доводиться по-
казувати, розповідати, як чистити 
зуби. Почувши про мобільний сто-
матологічний кабінет, до медиків 
на прийом намагаються приїхати 
бійці з усіх сусідніх підрозділів.

 Лікарі-волонтери також опі-

куються медичними частинами і 
кабінетами при підрозділах. І не 
лише збирають та передають об-
ладнання, медикаменти, витратні 
матеріали, а й допомагають вій-
ськовому госпіталю, що розгорну-
тий в секторі «Донецьк».

На рахунку Лесі Дубнової і лі-
карів її клініки вже три ротації. Так 
сталося,  що знайомства на пере-
довій переросли у дружні стосунки 
в мирному житті. Тепер в її клініці 
не буває днів без військових паці-
єнтів, яким надається безкоштов-
не стоматологічне лікування.

У клініці «Стоматологія Дубно-
вої» не роблять різниці між вій-
ськовослужбовцями Збройних Сил 
України та Національної гвардії, 
між демобілізованими і бійця-
ми, які нині воюють на передовій. 
Лише з кінця 2014 року до сьогодні 
висококласні фахівці клініки по-
вністю вилікували та протезували  
зуби понад трьомстам військовим.

– У мене в клініці багато одно-
думців. Своїм  колегам я намага-
юся донести думку, що це наша 

спільна війна. Хлопці воюють там, 
а ми беремо участь у війні тут. У 
нашій ініціативі суттєву допомогу 
надає фірма INSPE, що поставляє 
безкоштовні імплантати для лі-
кування бійців, – акцентує лікар 
Дубнова.

Окрім цього, Леся Юріївна че-
рез друзів-ветеранів АТО отримала 
з військкомату список київських 
діток, чиї батьки-воїни загинули, та 
запросила всіх їх на лікування. Так, 
на сьогодні вже повністю проліко-
вано і поставлено на диспансер-
ний облік 32 дитини.

– Іноді немає часу навіть за-
мислитися про щасливі моменти 
життя. Та нещодавно до клініки 
завітав військовий, якого я колись 
лікувала в зоні АТО. Він приніс ве-
личезний букет троянд і поцілу-
вав мені руку, мовляв, це подяка 
за наше ставлення до них. Саме в 
цей момент я відчула справжню 
гордість і подумала, що все інше в 
порівнянні з цим – дрібниці.

Євгеній СИЛКІН

Коли їдеш в зону АТО і працюєш там з 8-ї ранку 
до 10-ї вечора, звичайно, дуже втомлюєшся. 

Однак на душі стає радісно від того, 
що зайнятий своєю безпосередньою справою, 

що робиш хоч невеличкий, але добрий вчинок!
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УСЯ ПРАВДА ПРО

Віднедавна всі призначення, починаючи 
від командирів бригад, у Збройних Силах 

України відбуваються тільки після перевірки 
на так званому «детекторі брехні» – поліграфі. 

Проходять ї ї й військові комісари та 
інші керівники, а також посадовці, 

які виконують завдання в зоні проведення 
антитерористичної операції. 

Загалом в Українському війську участь 
в опитуванні з використанням поліграфа 

взяли понад чотири сотні осіб

ТЕСТ НА ЧЕСНІСТЬ
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Цікавість до ноу-хау спонука-
ла мене погодитися на експери-
мент. І ось я в зручному чорному 
кріслі з високим підголівником. 
Дві силіконові гофротрубки, на-
повнені повітрям, розташовані 
на торсі. Вони фіксують частоту й 
глибину дихання. На пучках паль-
ців – датчики електрошкірної 
активності. До невеличкого чор-
ного приладу, схожого на модем, 
тягнуться дроти. Це – сенсорний 
блок, який передає інформацію 
про фізіологічний стан людини 
на комп’ютер. 

Прилад насправді цікавий й 
викликає певну довіру. Але мій 
інтерес у тому, аби з’ясувати, чи 
дійсно поліграф безпомилково 
відрізняє правду від брехні.

Ваше серце на вас «стукає»
Як відомо, за всі фізіологічні 

зміни в нашому організмі відпо-
відає підсвідомість, а людина на-
віть великим вольовим зусиллям 

      
75  .    , 

   60-    . 
   1950-     -

 ,      
.      ’   

  .  
     ’  
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менеджера проекту довірили 
полковнику Олегу Тракалюку, 
заступнику начальника Науко-
во-методичного центру кадрової 
політики Міністерства оборони 
України. 

Два роки тому посадовці осо-
бисто пройшли тестування на 
цьому приладі у Службі безпеки 
України. Це стало, так би мовити,  
відправною точкою нової справи.

дини при спробах приховати ін-
формацію, нині відомо понад два 
десятки. Ці процеси практично 
некеровані. А поліграф, викорис-
товуючи дуже чутливі високоточ-
ні датчики, реєструє найменші 
зміни. Процедура безболісна, але 
може видатися психологічно не-
приємною. Ймовірно людині до-
ведеться відповідати на такі за-
питання, чесної відповіді на які 
вона не дала б навіть сама собі. 
Тому реакція на «детектор брех-
ні» в усіх різна. Хтось помітно 
хвилюється, хтось виявляє повну 
байдужість. Але певну пересто-
рогу виявляють майже всі, адже 
стикатися з таким  тестуванням 
доводиться вперше.

Власний приклад плюс 
волонтерська допомога

Запровадити перевірку на по-
ліграфі Міністр оборони України 
Степан Полторак доручив ди-
ректору Департаменту кадрової 
політики Олегу Яцині з метою 
зниження корупційних ризиків 
у сфері управління персона-
лом оборонного відомства. Роль 

неспроможна нею керувати. Ви, 
напевно, неодноразово поміча-
ли, коли у стресових ситуаціях 
пітніють долоні рук, червоніє або 
блідне обличчя, «йокає» серце, 
«стискається» горло, змінюється 
глибина дихання, частота пуль-
су тощо. Це і є несвідомі реакції 
організму на стрес. Саме таким 
стресом є і сказана людиною не-
правда.

Переді мною стояло завдання 
написати на аркуші паперу пев-
ну цифру і не видати себе, коли 
спеціаліст-поліграфолог по черзі 
називав різні, серед них і обрану 
мною. І хоча почувався зовні спо-
кійно, та надзвичайно чутливі дат-
чики безпомилково виявили моє 
хвилювання, коли фахівець запи-
тував: «Ви написали цифру 14?»

Так, це було «моє» число. Піс-
ля кількох десятків хвилин проб-
ного тестування поліграфолог 
узагальнив результати і резюму-
вав: «Найбільше вас видає серце, 
хоча хвилювання добре помітне і 
на поліграмах дихання та реакції 
шкіри».

Загалом захисних фізіологіч-
них ознак, що виникають у лю-
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Колектив науково-методичного відділу 
психологічного вивчення особового складу
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штабу, – пояснює полковник Олег 
Тракалюк, заступник начальника 
Науково-методичного центру ка-
дрової політики. – Насамперед 
ї ї проходять особи, які перебу-
вають на управлінських посадах 
і приймають важливі рішення, 
зокрема пов’язані з використан-
ням фінансових та матеріальних 
ресурсів. Велику увагу реалізації 

проекту приділяє особисто Мі-
ністр оборони України. А пріори-
тетним завданням є опитування 
з використанням поліграфа ке-
рівників структурних підрозділів 
Міністерства оборони України та 
Генерального штабу Збройних 
Сил України. Якщо поліграфолог 
виявив певні корупційні ризики, 
ініціатор тестування може про-
вести власну перевірку, перед-
бачену керівними документами, 
безпосередньо в підрозділі. Утім  
висновки за результатами такого 
опитування мають орієнтуваль-
ний характер і не можуть вико-
ристовуватися як доказ у будь-
якому провадженні, а потребують 
додаткової перевірки та пошуку 
доказів у встановленому законо-
давством порядку.

Як бачимо, кадрові рішення 
не залежать лише від результатів 
проходження поліграфа. 

Тестування є тільки однією 

консультує наших фахівців.
Мета проекту – запобігти ймо-

вірним корупційним та іншим ри-
зикам. Що мається на увазі? При 
вступі на службу, переміщенні 
на іншу посаду військовослуж-
бовець або працівник може сві-
домо приховувати окремі факти 
біографії, власну алкогольну чи 

наркотичну залежність, контак-
ти зі злочинними організаціями, 
наявність документів про грома-
дянство іншої держави тощо.

Тож цілком доречно вико-
ристовувати для з’ясування цих 
питань поліграф. Адже інші спо-
соби, як стверджують фахівці, є 
фінансово витратними, займають 
багато часу і часто-густо дають 
необ’єктивні результати. Водно-
час необізнаність зацікавлених 
керівників щодо імовірних про-
блем може стати причиною зна-
чних моральних та матеріальних 
збитків у майбутньому. Тож від-
недавна опитування персоналу 
з використанням поліграфа про-
водиться напередодні прийнят-
тя важливих кадрових рішень, а 
також при проведенні службових 
розслідувань.

– Перевірку ініціює керівник 
посадовця, керівництво Мініс-
терства оборони чи Генерального 

Як і належить, спочатку від-
працювали нормативно-правову 
базу. Потім у складі Науково-мето-
дичного центру кадрової політики 
Міністерства оброни України, очо-
люваного Ігорем Половінкіним, 
створили відповідний підрозділ, 
до якого почали набирати фахів-
ців. Перевагу надавали тим, хто 
мав  психологічну 
освіту, а також бо-
йовий досвід у зоні 
проведення антите-
рористичної опера-
ції. Під час відбору 
всі кандидати теж 
пройшли «детектор 
брехні». На одну посаду претен-
дували до 10 осіб. Деякі канди-
дати, які спочатку мали велике 
бажання працювати, після прохо-
дження конкурсу відмовлялися. 
Адже насправді професія полі-
графолога психологічно дуже ви-
снажлива.

Відібрані претенденти про-
йшли сертифіковану програму 
навчання при Національній ака-
демії Служби безпеки України та 
Українському бюро психофізіо-
логічних досліджень, а також ста-
жування у відповідних силових 
структурах. Паралельно велися 
роботи з підготовки приміщень 
та закупівлі обладнання.

– Налагодити роботу нам до-
помагала Рада волонтерів, – го-
ворить полковник Олег Тракалюк, 
заступник начальника Науково-
методичного центру кадрової 
політики Міністерства оборони 
України. – Волонтери взяли на 
себе частину цієї справи. Так, три 
комплекти апаратно-програмних 
комплексів оцінки достовірності 
інформації (поліграфів) україн-
ського виробника міноборони 
закупило власним коштом. Ще 
два отримало в дар від компа-
нії Axiton та Українського бюро 
психофізіологічних досліджень.
Значно допоміг і генеральний ди-
ректор цієї установи, експерт-по-
ліграфолог Ігор Усіков. Зокрема, 
безкоштовно підготував частину 
поліграфологів для Міністерства 
оборони. До речі, він і сьогодні 
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зі складових. Тим паче, що про-
водиться воно виключно за осо-
бистої згоди. Приблизно 4-5% 
посадовців відмовилися від про-
ходження опитування. Але якщо  
людина відмовляється, то це ви-
кликає певну підозру. Керівник, 
який замовляв перевірку, без-
умовно, зробить для себе ви-
сновки. А коли на певну посаду 
претендуватимуть кілька осіб, то 
перевага, очевидно, надавати-
меться тому, хто не злякався «де-
тектора брехні».

Не такий страшний 
поліграф…

Усі поліграфологи науково-
методичного відділу психологіч-
ного вивчення особового складу 
мають вищу психологічну освіту.
Як уже згадувалося вище, їхня ро-
бота досить складна. По-перше, 
вона чимось нагадує сеанс психо-
терапії, коли «пацієнта» потрібно 
вислухати, отже, сприйняти від 
нього чимало інформації, можли-
во навіть негативної. Це певною 
мірою роль психотерапевта. Але 
ж недарма кажуть, що кожен пси-
хотерапевт повинен мати свого 
психотерапевта.

По-друге, зростає відпові-
дальність за власні професійні 
дії. Адже результати досліджень, 
хоч і опосередковано, але все ж 
впливають на подальші кадрові 
рішення. Від них значною мірою 
залежить і майбутнє людини. Тож 

ця робота у прямому сенсі юве-
лірна.

Увесь процес дослідження 
умовно ділиться на три етапи. 
На першому психолог вивчає за-
вдання, визначене замовником, 
автобіографію тестованого, його 
службову характеристику, попе-
реднє проходження служби, по-
садові обов’язки тощо. На основі 
вивчення цих матеріалів скла-
дає тести. Їх обов’язково пого-
джують із замовником. Ця про-
цедура займає як мінімум один 
день.

Другий етап – це безпосе-
реднє проходження перевір-
ки. Він триває близько трьох 
годин. Спочатку відбувається 
попередня бесіда, яка дає змогу 
заспокоїтися, звикнути до співбе-
сідника  і, що не менш важливо, 
ознайомитися із запитаннями, 
які ставитимуть. Вони стосуються 
виключно виконання службових 
обов’язків. Жодних відомостей 
особистого, інтимного, політич-
ного або релігійного характеру. 
Наприкінці перевірки психолог 
проводить з опитуваним після-
тестову бесіду, під час якої дізна-
ється про його враження, осно-
вні моменти, що запам’ятались, 
тощо.

Найвідповідальнішим є за-
вершальний етап. Це узагальнен-
ня отриманих даних. Над ними 
працюють наступного дня, аби в 
поліграфолога зник так званий 
емоційний слід. Висновки скла-
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дають не лише на основі вивчен-
ня поліграм, а й за відеоматеріа-
лом. Адже весь процес тестування 
фіксується на відео. Знову ж таки 
–  за добровільної згоди. Поведін-
ка, жести, міміка, вираз обличчя 

тощо дозволяють точні-
ше розтлумачити ре-
акцію людини на за-
питання. 

Право людей 
мати гарантії 
життя 
в безпечній 
державі, 
якою керують 
чесні 
посадовці, 
напевне, 
є вищим 
за право 
відмовитися від 
поліграфної 
перевірки
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До того ж, у разі необхідності за 
допомогою відеоматеріалу по-
ліграфолог    завжди зможе по-
яснити, чому він дійшов того чи 
іншого висновку.

Крім того, що процедура пере-
вірки абсолютно добровільна, ї ї 
можна будь-якої миті зупинити. 
Людина має право відмовитися 
від подальшого тестування, навіть 
не пояснюючи причин. Так само-
процедуру в разі необхідності 
зупиняє і сам поліграфолог. При-
міром, якщо бачить, що кандидат 
всіляко протидіє: відволікається, 
неадекватно поводиться тощо.

Тестування не проводиться і 
через стан здоров’я. Приміром, 
якщо людина хвора, має анато-
мічні дефекти, перебуває під 
впливом сильнодіючих препара-
тів або психотропних речовин, що 
впливають на функціонування 
центральної нервової, серцево-
судинної чи дихальної системи.

– За потреби ми запрошуємо 
лікаря з медичного пункту тутеш-
ньої військової частини, – пояснює 
полковник Сергій Гришин, началь-
ник науково-методичного відділу 
психологічного вивчення особо-
вого складу Науково-методичного 
центру кадрової політики. – Він 
проводить обстеження, і якщо стан 
здоров’я дійсно поганий, то люди-
на може відмовитися від дослі-
дження. З десятка претендентів 
принаймні одного з різних причин 
не допускають.

Результати перевірки зберіга-
ються таким чином, щоб забезпе-
чити конфіденційність та немож-
ливість витоку інформації. Увесь 
персонал підрозділу поліграфо-
логів підписав зобов’язання про 
нерозголошення результатів пе-
ревірок, тож моє запитання про 
кількість виявлених ненадійних 
або нечесних військовослужбов-
ців і працівників залишилося без 
відповіді. Відтепер це виключно 
компетенція їхнього керівництва. 
Отже, все прозоро.

Техніку не обдуриш…
Перевірку на поліграфі інколи 

можна порівняти із своєрідним 
психологічним двобоєм: один ста-

вить собі за мету щось приховати, 
а інший має це виявити. 

– Чимало розмов точиться 
навколо можливості обманути 
поліграф, – говорить старший 
лейтенант Дмитро Зубовський, 
молодший науковий співробіт-
ник науково-методичного від-
ділу психологічного вивчення 
особового складу. – Для цього 
посадовці іноді вдаються до різ-
номанітних хитрощів. Приміром, 
підкладають у взуття кнопку, аби 
в потрібний момент викликати 
біль і подальшу хибну реакцію.

Дійсно, у мережі Інтернет ви-
кладено достатньо інформації 
щодо протидії перевіркам. На-
справді ї ї поширюють або не-
професіонали, або комерційні 
поліграфологи, які переслідують 
мету підзаробити. Приміром, 
одна консультація щодо протидії 
поліграфу коштує в кілька разів 
дорожче за саму перевірку.

Насправді всі ці способи фа-
хівцям давно відомі, тож біль-
шість програм комп’ютерної об-
робки поліграфологічних реакцій 
їх враховують. Маніпуляції відра-
зу помітні. І якщо спеціаліст ба-

чить, що опитуваний якимсь чи-
ном протидіє, то спочатку може 
промовчати, а потім зупиняє 
процедуру. А усвоєму висновку 
вказує, на яких саме запитаннях 
об’єкт намагався протидіяти.

Опитування з використанням 
поліграфа досі викликає чимало 
дискусій серед науковців та пе-
ресічних громадян. Противники 
апелюють до статті 28 Конституції 
України. Однак право людей  мати 
гарантії життя в безпечній держа-
ві, якою керують чесні посадовці, 
напевне, є вищим за право відмо-
витися від поліграфної перевірки. 
Тож розмови про аморальність 
цього методу, очевидно, є безглуз-
дими і непереконливими.

Навряд чи противники полі-
графа доведуть, чим саме він 
порушує права людини та при-
нижує людську гідність. Адже, як 
свідчить практика, у більшості 
випадків справжніми мотивами 
для відмови від перевірки є не ці 
фактори, а насамперед страх ви-
криття. Тож істина проста: якщо 
ваша совість чиста, вам нічого бо-
ятися.

Сергій БАСАРАБ

За всі фізіологічні зміни в нашому організмі відповідає підсвідомість, 
а людина навіть великим вольовим зусиллям неспроможна нею керувати

вить собі за мету щось приховати, 
а інший має це виявити. 

– Чимало розмов точиться 
навколо можливості обманути 
поліграф, – говорить старший 
лейтенант Дмитро Зубовський, 
молодший науковий співробіт-

чить, що опитуваний якимсь чи-
ном протидіє, то спочатку може 
промовчати, а потім зупиняє 
процедуру. А усвоєму висновку 
вказує, на яких саме запитаннях 
об’єкт намагався протидіяти.

Опитування з використанням

За всі фізіологічні зміни в нашому організмі відповідає підсвідомість, 
а людина навіть великим вольовим зусиллям неспроможна нею керувати
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«Люди мруть з голоду всяко-
го віку, а особливо діти. В деяких 
сімействах вимерли всі малі діти 
від немовлят до років 10»,  – так 
занотував 8 квітня 1933-го у своє-
му щоденнику колгоспний сторож 
із Харківщини (с. Леб’яже) Нестор 
Білоус. 

Закінчивши три класи церков-
но-парафіяльної школи, він упро-
довж 20 років щомісяця робив по 
кілька записів. Найбільше уваги 
приділив подіям колективізації і 
розкуркулення.

Померлих з кожним днем біль-
шало, про що чоловік письмово за-
свідчив уже 20 травня:

«Щоденно мруть люди. Сільра-
дою призначена санітарна комісія 
для прибирання трупів і поховань. 
Тому що ховати тих людей немає 
кому. Тож сільрада виганяє селян і 
вони риють яму душ на 10 і зако-
пують їх».

Дізнавшись, що Білоус веде що-
денник, його заарештували. Звину-
ватили в тім, що він «у розмовах з 
колгоспниками проводив контрре-
волюційну агітацію і вів щоденник, 
куди записував свої контрреволю-
ційні думки». Нестора засудили до 
6 років ув’язнення. Відбувши по-
карання, він повернувся до свого 
села. Але 1947 року його знову, за 
тими ж обвинуваченнями, зааре-
штували і відправили на довічне 
заслання до Сибіру.

У страшному 1933-му Олексан-
дра Радченко разом із родиною 
проживала на Слобожанщині. Її 
чоловік працював лісничим, по-
дружжя мало трьох доньок – Віру 
й Еліду 6 і 7 років та народже-

ну 1931 року Діну. Як службовці 
Олександра з чоловіком отриму-
вали харчові пайки, які й допо-
могли їм вижити. Навесні 1933-го 
чоловік видав на прохання голови 
колгоспу в борг до нового врожаю 
кілька кілограмів пшона для при-
готування колгоспникам обідів 
під час весняно-польових робіт. 
За доносом уповноваженого рай-
парткому його вигнали з роботи, 
викинувши разом з маленькими 
дітьми на вулицю. А згодом засу-
дили «за розкрадання державно-
го майна».

Олександра Радченко, як і Не-
стор Білоус, теж вела щоденники.

«Як важко жити, до відчаю важ-
ко, – занотувала вона 2 червня 
1933-го. – Взагалі, час неймовір-
ний, небувалий в історії. Всі страж-
дають від недоїдання чи голоду, та 
й загалом від напівжебрацького 
життя».

1945 року, теж за доносом міс-
цевого активіста, жінку заарешту-
вали, вилучивши в неї 7 зошитів. Їх 
і використали як головний речовий 
доказ «антирадянської пропаган-
ди й агітації», яку нібито проводи-
ла вчителька. 10 років виправно-
трудових таборів з конфіскацією 
майна і 5 років позбавлення прав 
– таким був вирок найбільш «гу-
манного і справедливого» радян-
ського суду. 

– Щоденники я присвятила 
своїм дітям, щоб вони прочитали 
й побачили, як страждав і стогнав 
народ, який був жахливий голод, 
якими жорстокими методами бу-
дували соціалізм, – заявила Олек-
сандра після того, як їй зачитали 

Давньогрецький філософ Сенека називав історію «примхливою дівкою, яка 
часто приховує од людей правду». Проте історія все ж донесла до нас сотні, 
тисячі свідчень про найстрашніший, найкривавіший, за своїми наслідками,  

злочин минулого століття – голодомор 1932-1933 років. Адже такий жах 
утаїти було просто неможливо. Керівники радянської держави знищили 

мільйони українців, відібравши в них останню крихту хліба, останню зернину 
вирощеного збіжжя. Але, дякуючи Господу Богу, сталінський режим все ж 

не зміг виморити голодною смертю всіх наших батьків
 і дідів, які, переживши це лихо, розповіли про нього 

своїм дітям і онукам
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вирок. – У моїх записах відбито 
все, і я не згущувала фарби, а опи-
сувала все, як є».

Щоденники Нестора Білоуса та 
Олександри Радченко були вияв-
лені у Галузевому архіві СБУ. Вони 
– яскраві свідчення проти колиш-
нього комуністичного режиму, 
який звів з білого світу мільйони 
українців.

А це – спогади людей, які дожи-
ли до наших днів, коли вже можна 
було не боятися покарання за ска-
зану правду.

 , 1923 
 ,  

:
 «Тоді був неврожай, засуха. Але 

влада відбирала те, що виростили 
люди. Ті, що відбирали, документів 
не пред’являли. Приходили чоло-
віки — 4-5 осіб. З’являлися у вечір-
ній час. Забирали зерно, продукти, 
дивилися по горшках, яка є їжа – 
з’їдали або виливали. Приходили 
щоденно. Люди від них усе ховали, 
закопували.  Але сховати було 
неможливо. Вони шукали із шом-
полами, переколювали геть усе. 
Люди їли, що було: в полі мерзлу 
картоплю, мишей, котів, липові 
листки, корінці, ягоди, гриби, їжа-
ків, відростки від калини. Всі го-
лодували. Дуже багато вмирало 
людей, цілими сім’ями. Ховали їх 
попід хатами. Над ними немає ні 
хрестів, ні пам’ятників. Їх згадують 
ті, хто зостався живим».

 , 1922  
, :

«Пам’ятаю, тоді у людей все за-
бирала влада – проводила «викач-
ку». Робили це місцеві. Людей за-
лишали без засобів до існування. 
Виживали, хто як міг. З липи зди-
рали кору, сушили і пекли коржі, з 
сосни ламали відростки, їли шиш-
ки, вживали різні корінці, дикий 
бур’ян, варили борщ з кропиви. 
Їли горобців, їжаків, собак, котів. 
У кого було що міняти, міняли на 
їжу».

«Ми їм покажемо, 
що таке голод…»

Наші селяни не хотіли йти до 
колгоспів, куди їх заганяли силою. 

Ще 1930 року Станіслав Косіор – 
керівник Компартії України – да-
вав таку настанову підлеглим:

«Селянин обирає нову тактику. 
Він відмовляється збирати уро-
жай. Він хоче згноїти зерно, щоб 
задушити радянський уряд кістля-
вою рукою голоду. Але ворог про-
рахувався. Ми йому покажемо, що 
таке голод. Ваше завдання покін-
чити з куркульським саботажем 
урожаю. Ви мусите зібрати його 
до останньої зернини і відразу від-
правити на заготівельний пункт».

У січні 1933 року Політбюро 
ЦК ВКП(б) затвердило остаточний 
план хлібозаготівель для України - 
260 мільйонів пудів, який підлягав 
«безумовному і повному виконан-
ню» та «за всяку ціну».

Наслідки не забарилися:  вже 
навесні того ж року  більшість се-
лян  залишилися без харчів. Згідно 
зі свідченнями Федора Коваленка, 
жителя села Лютенька, що на Пол-
тавщині, у листопаді забрали все 
зерно, картоплю і навіть сушені 
вишні та груші…

Дмитро Корнієнко з Черні-
гівщини розповідав, як батько й 
мати після розкуркулення сиділи 
у в’язниці. Дітей, які жили самі, 
підгодовувала бабуся. У день об-
шуку вона принесла півсклянки 
пшона, але зварити не встигла. 
Прийшла бригада з п’яти чолові-
ків з різними за розмірами торба-
ми. Один тримав торбу спеціально 
для пшона, туди ті півсклянки й 
висипали. 

22 січня 1933 року з’явилася 
директива ЦК ВКП(б) і РНК СРСР 
«Про запобігання масовому виїзду 
селян, які голодують»: забороняв-
ся виїзд за межі території Радян-
ської України та Кубані.

13 лютого 1933 року в дирек-
тивному листі другий секретар 
ЦК КП(б)У М. Хатаєвич визнав, що 
з низки районів надходять відо-
мості про опухання та голодну 
смерть колгоспників. Він вимагав 
вжити рішучі заходи: знайти для 
годування голодуючих «всереди-
ні колгоспів і в районі необхідну 
кількість хліба». Але цього, звісно, 
ніхто не робив. Тож люди вимира-
ли десятками тисяч. Щодня…
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«Люди їли, що було: в полі мерзлу картоплю, 
мишей, котів, липові листки, корінці, ягоди, гриби, 

їжаків, відростки від калини. Всі голодували. 
Дуже багато вмирало людей, цілими сім’ями»

істориками цієї трагічної сторін-
ки нашої історії «підривають ав-
торитет російської влади». Тому 
деякі праці наших науковців 
там називають  «екстремістськи-
ми виданнями».  І це не дивно, 
оскільки їхній зміст суперечить 
твердженням сьогоднішніх ро-
сійських можновладців про те, 
що «голод був спричинений низ-
кою об’єктивних обставин, зокре-
ма неврожаєм, і є спільним горем 
двох братніх народів».

Коли голодомор в Україні деякі 
країни почали визнавати геноци-
дом, фактично всі російські мас-
медіа вибухнули грізними обви-
нувачуваннями на їхню адресу. 
А  рупором, який попереджав про 
«небажані наслідки, аж до припи-
нення дипломатичних відносин» 
Кремль обрав, як завжди, Воло-
димира Жириновського. Адже ві-
домо: що в Путіна в голові, то в  
Жириновського на язиці.

Дійшло навіть до прямих по-
гроз з боку господаря Крем-
ля, яким 2010 року був Дмитро 
Медведєв. Зокрема цей «кіндер-
сюрприз», як його називають самі 
ж росіяни, зателефонував тодіш-
ньому президенту Азербайджану 
Ільхаму Алієву. Під час розмови 
наголосив, що в разі визнання 
Азербайджаном голодомору ге-
ноцидом він може назавжди за-
бути поро повернення Нагірного 
Карабаху, окупованого Вірмені-
єю…
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Сергій ВАСИЛЬЄВ

приймаючи радше депортацію і 
навіть смерть».

За часів існування СРСР тема го-
лоду усіляко замовчувалася. Коли 
ж після його розпаду з неї було 
знято табу, і про одне з найбіль-
ших лих минулого століття загово-
рили вчені, історики, письменники 
і журналісти, в Росії здійнялася іс-
терія. Особливо тоді, коли до вла-
ди прийшов підполковник КДБ 
Путін. Чи то відстоювання честі 
мундиру контори, в якій він рані-
ше служив і яка доклала багато 
зусиль для винищення українців, 
чи то хибне розуміння історичної 
правди або ж звичайне неуцтво 
підштовхнули його до різких заяв. 
Вони зводилися до того, що, «всі 
розмови про голодомор в Україні 
є не чим іншим, як звичайними ба-
лачками».

В путінській Росії вважають, 
що дослідження українськими 

«Українець ніколи 
не стане росіянином…»

Вперше термін «геноцид»  за-
провадив  американський юрист 
Рафаель Лемкін, розуміючи під 
ним  «злочинні діяння, спрямо-
вані на повне або часткове ви-
нищення основоположних основ 
життя національних груп з метою 
повного винищення цих груп».

1953 року пан Лемкін, виступа-
ючи  з нагоди  20-х роковин Вели-
кого Голоду, сказав:

«Доки Україна зберігає свою 
національну єдність, доки ї ї на-
род думає про себе як про укра-
їнців і домагається незалежності, 
доти вона становить загрозу для 
совєтизму. 

Українець ніколи не був і ні-
коли не стане  росіянином. По-
при залежність від Москви, він 
відмовлявся від колективізації, 

Глава фракції ЛДПР в російській Держдумі схвалює агресивну політику РФ 
по відношенню до всього світу і закликає Кремль використовувати силу 
і залякування
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  – У цьому сенсі важливо зга-
дати 1944 рік. Є опублікований 
лист  Хрущова Сталіну про необ-
хідність утворення кількох нових 
областей України, щоб вийти на 
ї ї етнічні кордони. Пояснювало-
ся це наявністю проживання там 
70-80 відсотків українців. За умо-
ви позитивного рішення він вже 
готовий був добрати керівників 
новостворених обкомів. Але цей 
документ не був схвалений. Сталін 

ОДНА МОВА! МОВА! 
ОДИН НАРОД!НАРОД!

Колись українською розмовляли далеко 
за нинішніми межами сучасної України. 
Та історія розпорядилася так, що частину 
території поширення нашої мови від нас 
просто відтяли. Кубань, Орловщина, Курщина – 
нині в Росії, в Білорусі – Берестейщина, 
у Польщі – Підляшшя і весь Схід, який 
під час операції «Вісла» було розвіяно. 
У Румунії – Морморщина, Південна Буковина 
і Південна Гуцульщина. В результаті ми стали 
набагато меншими, ніж були. А ще  маємо ціле 
покоління, яке прямо чи приховано визнає 
пріоритетність російської мови. Водночас нині 
на окупованих територіях Криму, Донеччини 
та Луганщини розпочалася стрімка примусова 
русифікація. Українська мова витіснена 
з усіх сфер суспільного життя. 
Про жахливі наслідки такої загарбницької 
діяльності ділиться директор Інституту 
української мови Академії наук України, 
професор, доктор філологічних наук 
Павло Гриценко
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не вважав це за потрібне, бо про-
сто мислив іншими категоріями. 

І Польща, і Словаччина, і Ру-
мунія,  в його розумінні, все одно 
будуть у складі Радянського Со-
юзу. А більше чи менше буде на-
лежати до тієї чи іншої союзної 
республіки – байдуже. Отже, дав 
зрозуміти, що не треба поспішати 
зміцнювати Україну.

Тут йдеться про зменшен-
ня території України і відповід-
но української мови – фізичне, 
функціональне. Багато сфер ко-
мунікації були просто заповнені 
російською мовою. В цьому кон-
тексті – мільйони знищених носі-
їв української під час голодомору 
33-го, репресій у 1937-38 роках. А, 
після війни боротьба з космопо-
літами. Далі в 60-80-ті роки – за-
проторення  до сибірських табо-
рів квіту української інтелігенції 
і тих, хто не підтримував режим. 
Закінчилося тим, що престиж-
ність російської мови насаджува-
лася і силою, – із сумом говорить 
Павло Гриценко.
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– Як правило, треба брати до 
уваги частину етнічних росіян, що 
в цей момент перебувають на цій 
території, попри міжнародну ситу-
ацію і воєнний конфлікт. По-друге, 
є люди – українці за походженням, 
які більшу частину свого життя 
говорили російською… Моделюва-
ли свою кар’єру, своє зростання, 
здобували освіту, особливо в тій 
галузі, де викладання відбувалося 
виключно російською. Нині цим 
людям п’ятдесят і трохи більше 
років. Аби перейти на українську 
мову, їм треба докласти великих 
зусиль. Вони справді звикли до ро-
сійської. Звісно, це не є справжня 
російська мова, але й не україн-
ська. Тобто вони відірвалися від 
української мови і змогли опану-
вати лише невеликий функційний 
сегмент російської. Існує міфоло-
гія щодо якості і ролі як російської, 
так і української мов. Вона йде від 
компартійних та кадебістських ка-
бінетів 60-х – початку 90-х років. 

  i   ,   i 
 - ,   - . 

   i , i    i . 
  ,   .

Тарас Шевченко, 
передмова до нeздiйсненного 

видання «Кобзаря»
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Треба було творити нову єдність 
«радянський народ» і російській 
мові у цьому процесі відводилася 
визначальна роль. Ніби вона вища, 
розвиненіша, що саме з неї пішла 
писемність у такі-то країни, народи 
і культури. Зокрема,  евенків, чук-
чів, тобто малих народів російської 
Півночі та Сибіру.

–   ? 
– Стосовно української мови 

постійно – у завуальованій фор-
мі, або й відкрито поширювалися 
міфи як про недомову. Що це лише 
діалект російської або польської. 
Або ж одночасно і російської, і 
польської… Улюблена тема тих, 
хто хотів би принизити українську 
мову, що вона – це якийсь суржик. 
Але ж він має місце в усіх без ви-
нятку мовах світу. Та незнання суті 
цього питання якраз призводить до 
того, що на рівні психоемоційних 
оцінок вдається принизити роль 
української мови, тим самим ні-
бито підвищуючи роль російської. 
За часів СРСР для вивчення росій-
ської мови в Україні була створена 
сприятлива інфраструктура, й ціла 
низка інших преференцій. Виділя-
лися спеціальні кошти на доплату 
вчителям російської мови, класи 
краще забезпечувалися. Та річ на-
віть не в цьому, а в суспільному ре-
зонансі.

–    ?
– Скажімо, на уроках російської 

мови та літератури зазвичай гово-
рилося: «Вот будете знать русский 

язык, соответственно, вам будет 
подвластна любая работа в Совет-
ском Союзе. Со знанием украин-
ского – только работа в Украине. 
Вы себя обделяете, мир не увиди-
те, ничего не увидите…».

В таких умовах працювали, 
навчалися  люди, отже, в Україні 
розростався внутрішній конфлікт. 
Висловлювання Івана Тургенєва, 
Максима Горького та інших класи-
ків наших північних сусідів про ро-
сійську мову були обов’язковими 
у кожній українській школі. Така 
була вимога. Але жодної цитати про 
українську мову не можна було 
розміщувати.  Це розцінювалося, 
як «буржуазний» націоналізм.

Хоча ми добре знаємо вислов-
лювання про нашу мову класи-

ків української літератури. Того ж  
таки Тараса Григоровича: «Ну що б, 
здавалося, слова… Слова та голос 
– більш нічого. А серце б’ється – 
ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога!.. 
І голос той, і ті слова». Ключовим 
тут є – «од Бога». Шевченко ставив 
українську мову он як високо. Рід-
не слово – це Боже слово. Де і ким 
тоді було сказане щось подібне?!

–     
   

    -
    

 ? 
– Так. Прикладів цього не пе-

релічити. А ще існувала непряма 
агітація. За радянських часів вона 
була надзвичайно сильною. Ска-
жімо, основні кошти витрачалися 
не на «Укрфільм» чи на київську 
студію імені Довженка, а саме на 
«Ленфільм» та «Мосфільм». 

Буквально все, що відбувалося 
навколо, не могло обходитися без 
російської. 

–    – ? 
– І може. Виходило так. Якщо 

українець – то зрадник, поліцай 
чи щось таке дуже негідне. Якщо 
ж просто бандит, то обов’язково з 
українським прізвищем  на «ко». 
Це була цілеспрямована антиукра-
їнська діяльність, яка мала ціле-
спрямований і системний харак-
тер. Вона  була дуже послідовною. 
А в сучасній Росії набула ще більш 
спотворених рис і навіть явної 
агресивності.

«Говорити українською – 
найкращий спосіб ї ї 
підтримати»

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
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Бо це наша рідна державна мова. 
Принаймні намагатися говори-
ти і писати українською. Реально 
робити щось для того, аби укра-
їнська мова та українська писем-
ність не животіли, а залишалися 
по-справжньому живими і повно-
цінно розвивалися. Адже питання 
української мови – це питання на-
ціональної свідомості,  історичної 
пам’яті. І фактично – українського 
центризму у справі розбудови і 
зміцнення нової держави. Якщо 
немає цього, то про що може бути 
мова. 

–  ,   
 ,   , 

      
  ?

– Сьогодні немає над нами 
російського царя, немає Валуєв-
ського циркуляру та Емського ука-
зу, але російська мова процвітає. 
Навіть після того, як народні де-
путати проголосували проти «за-
кону Ківалова-Колісніченка». Бо 
тодішній голова Верховної Ради 
цю ухвалу народних депутатів 
так і не підписав. Отже, він вчинив 
правове порушення. Відповідно 
без цього підпису документ не 
дійшов до Президента. Мова стала 
наріжним каменем початку війни 
з Росією («защита русскоязычных 
граждан Украины»). А отже мова є 
питанням національної безпеки.

Спілкувався 
Михайло КАМІНСЬКИЙ

нянні з Росією (зокрема, колишній 
посол РФ Віктор Чорномирдін від-
значав: «Конечно, мы – разные  
народы, и люди у нас отличаются 
многими чертами»). 

І ще одна дуже важлива де-
таль. Кількість громадських ор-
ганізацій, кількість борців за 
українську мову, кількість різно-
манітних утворень (з гучними на-
звами «українські») нині така, що 
вже переросла в антиякість. Чого 
варті лише так звані козацькі ор-
ганізації. Це, у минулому дуже 
знакове і визначне національне 
явище, сьогодні перетворили на 
дешеве шоу. На вулицях з’явилися 
ряджені генерал-осавули, гене-
рал-хорунжі… Матір Божа! Цей  
псевдопатріотичний рух завдає 
непоправної шкоди популяриза-
ції, збереженню української мови. 
Це особливо помітно у питанні 
вживання української мови та 
писемності. Такий день українці 
повинні відзначати не один раз 
на рік, а щоденно і перманентно. 

–      ?
– Якщо брати в морально-

психологічному плані, то маємо 
дуже складну ситуацію, навіть із 
певними ознаками трагізму. Ви-
ховане ціле покоління, яке прямо 
або приховано визнає пріоритет-
ність російської мови. Водночас 
існує дуже активна п’ята колона, 
яка за будь-яку ціну хоче довес-
ти, що українська мова – це лише 
проект якихось націоналістів чи 
псевдовчених. І що мови такої не-
має. Тобто майже слово в слово 
повторюють сутність положен-
ня  царських міністрів колишньої 
Російської імперії, датоване ще 
1847 роком: «... – не было, нет и 
быть не может!»

Тут цікаво згадати, що «Кобзар» 
Шевченка, виданий 1840-го, вже до 
кінця року мав сім опублікованих 
рецензій. Це небачено! У більшос-
ті з них чітко і безоглядно визна-
ється висока мистецька цінність 
творів молодого українського по-
ета. І водночас простежується одна 
важлива думка: «Почему он не пи-
шет по-русски? Поэзия господина 
Шевченки может составить честь 
любой литературы! Ну почему он 
играется в малорусский язык, кото-
рого не существует и не пишет по-
русски?!»  Сьогодні, як ми бачимо, 
питання української мови, нашої 
державності знову не дає спокою 
всяким  Путіним-Шмутіним.

–      ,  
? 

– Україна перебуває в дивній 
ситуації, коли ми є свідками соці-
ального парадоксу. Є окрема нація, 
яка не визнається своїми ж грома-
дянами, українцями. Навіть окремі 
росіяни визнають очевидні пози-
тивні відмінності України у порів-

На уроках російської мови учням 
вбивали у голову: «Вот будете знать 
русский язык, вам будет подвластна 

любая работа в Советском Союзе. 
Со знанием украинского –только 

работа в Украине. Вы себя обделяете, 
мир не увидите, ничего не увидите…»

Рідна мова громадян України, %

Розмовляють удома, %

Українська Російська І українська, 

Завжди чи переважно
чи переважно російською

Іншими мовами
українською

Завжди

і російська

60% 15% 22%

50% 24% 25%

СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ 2016 РОКУ
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Ç ïî÷àòêîì òàê çâàíî¿ ïåðåáó-
äîâè â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ, ÿê ïèñàâ
ïîåò, ñòàëî â³ëüí³øå äèõàòè. Àëå
êîìóí³ñòè÷íèé ðåæèì âñå æ íà-
ìàãàâñÿ êîíòðîëþâàòè âñ³ ñôåðè
æèòòÿ. Òà ðîáèòè öå ñòàâàëî äå-
äàë³ ñêëàäí³øå. Íàïðèêëàä, ùå ó
80-ò³ ðîêè âèíèê Íàðîäíèé Ðóõ
Óêðà¿íè, ³íø³ äåìîêðàòè÷í³ ïàð-
ò³¿. Âë³òêó 1990 ðîêó óêðà¿íñüê³
ïàðëàìåíòàð³¿, ïîïðè òå, ùî
á³ëüø³ñòü ³ç íèõ áóëè ÷ëåíàìè

êîìïàðò³¿, óõâàëèëè Äåêëàðàö³þ
ïðî íåçàëåæí³ñòü. Ïðîòå âîíà íå
íàáóëà ñòàòóñó êîíñòèòóö³éíîãî
àêòó. Óêðà¿íñüêà ÐÑÐ çàëèøàëàñÿ
ó ñêëàä³ ÑÐÑÐ, òîìó ì³æíàðîäí³
îðãàí³çàö³¿ òà êðà¿íè ñâ³òó íå
âèçíàëè ¿ ¿ äåðæàâíó íåçàëåæ-
í³ñòü. Ïðè÷èíîþ öüîãî ñòàëà òà-
êîæ ³ â³äñóòí³ñòü ó Âåðõîâíî¿
Ðàäè ÓÐÑÐ ïîâíîâàæåíü íà óõâà-
ëåííÿ ð³øåííÿ ïðî âèõ³ä ðåñïóá-
ë³êè ç³ ñêëàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþ-

çó. Àäæå â³äïîâ³äíî äî âèìîã
Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ³ Óêðà¿íñüêî¿
ÐÑÐ ò³ëüêè íàðîä ÿê âîëîäàð âñ³-
º¿ ïîâíîòè âëàäè ìàâ ïðàâî
óõâàëþâàòè òàêå ð³øåííÿ íà
ðåôåðåíäóì³. Ïðîâåñòè éîãî çî-
áîâ’ÿçóâàëè ³ ÷èíí³ íîðìè ì³æ-
íàðîäíîãî ïðàâà.

Â öåé ÷àñ Ìîñêâà, ïîïðè äåê-
ëàðàö³þ ÓÐÑÐ, à òàêîæ óõâàëåííÿ
â³äïîâ³äíèõ àêò³â ó êðà¿íàõ Áàëò³¿,
àêòèâíî ïðàöþâàëà íàä çáåðå-

КІНЕЦЬ ІМПЕРІЇ

25 ðîê³â òîìó, 1 ãðóäíÿ 1991-ãî, àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â âèñëîâèëàñÿ
çà áàæàííÿ æèòè â íåçàëåæí³é êðà¿í³. ßêèé æå äîâãèé ³ âàæêèé øëÿõ äîâå-
ëîñÿ ïðîéòè íàø³é íàö³¿ äî âò³ëåííÿ ö³º¿ ìð³¿ â æèòòÿ... Íèí³øí³ ïîä³¿ ëèøå
ï³äòâåðäæóþòü íåîáõ³äí³ñòü ³ ïðàâèëüí³ñòü òîä³øíüîãî âèáîðó. Òîæ õàé öÿ
óðî÷èñòà äëÿ íàñ äàòà äîäàñòü íàì ñèë ó áîðîòüá³ ç àãðåñîðîì, àäæå ÷âåðòü
ñòîë³òòÿ – ñàìå òîé ÷àñ, êîëè ï³ä ñèëó ìîëîä³é, çäîðîâ³é äåðæàâ³ ïåðåìîãòè
áóäü-ÿêîãî âîðîãà òà ñòàòè îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ðîçâèíåíèõ ³ öèâ³ë³çîâàíèõ
êðà¿í ñâ³òó
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æåííÿì Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó: â
êðåìë³âñüêèõ êàá³íåòàõ ãîòóâàëè,
çîêðåìà, íîâèé ñîþçíèé äîãîâ³ð.
Óò³ì ïîä³¿, ÿê³ ñòàëèñÿ â ñ³÷í³
1991-ãî ó Â³ëüíþñ³, êîëè âëàäà
âèñòàâèëà ïðîòè ìèðíèõ ì³òèíãó-
âàëüíèê³â äåñàíòíèê³â, à òàêîæ ó
ñòîëèöÿõ ³íøèõ ðàäÿíñüêèõ ðåñ-
ïóáë³ê, ñâ³ä÷èëè: ðàäÿíñüêà ³ì-
ïåð³ÿ ïðèðå÷åíà. Öå, ìàáóòü,
ðîçóì³ëè é ó Êðåìë³, òà éøëè íà
ïîñòóïêè. Íàïðèêëàä, Ãîðáà÷îâ
ïîãîäæóâàâñÿ íà ñòâîðåííÿ êîí-
ôåäåðàö³¿ ç êîëèøí³õ ðàäÿíñüêèõ
ðåñïóáë³ê. 

Ïðè öüîìó, ÿêùî â³ðèòè ðîñ³é-
ñüê³é ïðåñ³, Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷
â³â òàºìí³ ïåðåãîâîðè ç ë³äåðàìè
äåÿêèõ çàõ³äíèõ êðà¿í. Íà íèõ,
çîêðåìà, éøëîñÿ ïðî ìàéáóòí³é
óñòð³é ªâðîïè ³ çáåðåæåííÿ óð³-
çàíîãî ÑÐÑÐ, ðîçïîä³ë ñôåð âïëè-
âó íà âèïàäîê ðîçïàäó Þãîñëàâ³¿
é ×åõîñëîâà÷÷èíè. Çàäëÿ çáåðå-
æåííÿ Ñîþçó Ãîðáà÷îâ, çà ñëîâà-
ìè ðîñ³éñüêèõ æóðíàë³ñò³â, íå
çàïåðå÷óâàâ íàâ³òü ïðîòè ïðèºä-
íàííÿ óêðà¿íñüêîãî Çàêàðïàòòÿ
äî Óãîðùèíè!..

Äî ñïèñê³â òèõ, êîìó íàëåæà-
ëî ñêàçàòè âèð³øàëüíå ñëîâî
ùîäî äîë³ Óêðà¿íè, çàíåñëè 37
ì³ëüéîí³â 886 òèñ. ãðîìàäÿí. Ó
áþëåòåíü äëÿ ðåôåðåíäóìó
âêëþ÷èëè òåêñò Àêòà ïðîãîëî-
øåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, óõ-
âàëåíèé ïàðëàìåíòîì 24 ñåðïíÿ
1991 ðîêó. À òàêîæ çàïèòàííÿ:

«×è ï³äòâåðäæóºòå âè Àêò ïðîãî-
ëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿-
íè?» Ó ãîëîñóâàíí³ âçÿëè ó÷àñòü
31 ì³ëüéîí 891,7 òèñ. ãðîìàäÿí,
òîáòî 84,2 â³äñîòêè â³ä çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ âêëþ÷åíèõ ó ñïèñêè. Ç
íèõ 28 ìëí 804,1 òèñ. óêðà¿íö³â
äàëè ñòâåðäíó â³äïîâ³äü. Ïîçè-
òèâíó â³äïîâ³äü äàëî íàñåëåííÿ
âñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè, íåçàëåæ-
íî â³ä íàö³îíàëüíî¿ ïðèíàëåæ-
íîñò³. Îòæå, çà íåçàëåæí³ñòü ïðî-
ãîëîñóâàëè íå ò³ëüêè óêðà¿íö³, à
é ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ íàðîä³â,
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè.

Íàéá³ëüø ïàëêèìè ïðèõèëüíè-
êàìè íàøî¿ äåðæàâíîñò³ âèÿâèëè-
ñÿ æèòåë³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ òà ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñòåé (98 â³äñîò-
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ê³â), Ëüâ³âñüêî¿ (97 â³äñîòê³â), Âî-
ëèíñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿ ³ ×åðêàñü-
êî¿ (96 â³äñîòê³â), à òàêîæ Â³ííèöü-
êî¿ ³ Æèòîìèðñüêî¿ (95 â³äñîòê³â).

À îñü æèòåë³ Ëóãàíùèíè ³ Îäå-
ùèíè ïîêàçàëè ñåáå ìåíøèìè
ïðèõèëüíèêàìè ñóâåðåí³òåòó, îñ-
ê³ëüêè òàì ëèøå 83 ³ 85 â³äñîòê³â ç
÷èñëà òèõ, õòî ãîëîñóâàâ, â³ääàëè

ñâî¿ ãîëîñè çà äåðæàâí³ñòü. À â
Êðèìó îõî÷èõ æèòè â íåçàëåæí³é
Óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³ âèÿâèëîñÿ
ëèøå 54 â³äñîòêè…

Êðåìë³âñüê³ âîæä³ áóëè ïåðå-
êîíàí³, ùî óêðà¿íö³ í³çàùî íå
ïðîãîëîñóþòü çà íåçàëåæí³ñòü.
Íå â³ðèâ ó öå ³ Áîðèñ ªëüöèí –
ïðåçèäåíò Ðîñ³¿.

Éîãî ïîê³éíà ðàäíèöÿ Ãàëèíà
Ñòàðîâîéòîâà ðîçïîâ³äàëà, ùî
çóñòð³÷àëàñÿ ç ªëüöèíèì ÿêðàç çà
ê³ëüêà òèæí³â äî óêðà¿íñüêîãî
ðåôåðåíäóìó. ² âîíà çàïèòàëà
ïðåçèäåíòà, ÿê â³í áóäå ñòàâèòè-
ñÿ äî ð³øåííÿ óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðî-
ãîëîñóþòü çà íåçàëåæí³ñòü. ªëü-
öèí ¿é â³äïîâ³â, ùî í³÷îãî òàêîãî

Під час протистояння мітингувальників та радянських військ у Вільнюсі загинуло 14 цивільних литовців 
та один боєць «Альфи», поранено більше 800 людей
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íå â³äáóäåòüñÿ, òîìó ùî ðîçìîâ-
ëÿâ ç Ìèõàéëîì Ñåðã³éîâè÷åì
Ãîðáà÷îâèì, ÿêèé ñêàçàâ, ùî óê-
ðà¿íö³ íå ìîæóòü ïðîãîëîñóâàòè
çà â³äðèâ â³ä Ðîñ³¿.

Ñòàðîâîéòîâà áóëà ïðèãîëîì-
øåíà ³ ñêàçàëà: «Áîðèñå Ìèêîëà-
éîâè÷ó, Âè ïîìèëÿºòåñÿ!» ªëüöèí
âïåðøå, çà ¿¿ ñëîâàìè, çàìèñëèâñÿ
íàä òèì, ùî âèíèêíå çîâñ³ì ³íøà
ñèòóàö³ÿ ³ Óêðà¿íà ó áóäü-ÿêîìó
ðàç³ íå çàëèøèòüñÿ â ÑÐÑÐ.

Ç òîãî äíÿ, ÿê â³äáóâñÿ âñåóê-
ðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì, ìèíóëî
25 ðîê³â. Àëå Âîëîäèìèð Ïóò³í òà
éîãî îòî÷åííÿ é äîñ³ íå ìîæóòü
çìèðèòèñÿ ç ðåçóëüòàòàìè âîëå-
âèÿâëåííÿ. Íàïðèêëàä, êîëè îäèí
³ç æóðíàë³ñò³â ïîö³êàâèâñÿ â ïàíà
Ïóò³íà, ÷îìó Ðîñ³ÿ íå ïîâàæàº
ïðàâî âèáîðó óêðà¿íñüêîãî íàðî-
äó, çðîáëåíîãî âçèìêó 1991-ãî,
òîé â³äïîâ³â:

– Ðåçóëüòàòè öüîãî îïèòóâàí-
íÿ áóëè â³äîì³ çàçäàëåã³äü, îñ-
ê³ëüêè çàäîâãî äî íüîãî òàìòåø-
íÿ âëàäà (óêðà¿íñüêà) íàãí³òàëà
³ñòåð³þ, çâèíóâà÷óþ÷è Ðàäÿí-
ñüêèé Ñîþç ó âñ³õ ñìåðòíèõ ãð³-
õàõ.

Ðåçóëüòàòè âñåíàðîäíîãî âî-
ëåâèÿâëåííÿ ï³äòâåðäèëè Àêò
ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óê-
ðà¿íè, çàòâåðäæåíèé Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ ÓÐÑÐ 24 ñåðïíÿ 1991 ð. ² ÿê-
ùî öåé äîêóìåíò ïàðëàìåíòàð³¿
íàñòóïíîãî ñêëèêàííÿ ìîãëè ñêà-
ñóâàòè, òî ð³øåííÿ ðåôåðåíäóìó
ñêàñóâàòè íå ì³ã í³õòî.

Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ Àêòà ïðî
íåçàëåæí³ñòü íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³ âèçíàâàòè Óêðà¿íó ñóâåðåí-
íîþ íå ïîñï³øàëè. Ãîëîâíà ïðè-
÷èíà – í³õòî, çîêðåìà é ÑØÀ, íå
áàæàëè çàãîñòðåííÿ ó â³äíîñèíàõ
³ç ðàäÿíñüêîþ ³ìïåð³ºþ, ÿêà âî-
ëîä³ëà ïîòóæíèì ÿäåðíèì àðñå-
íàëîì. Òîìó ³ çàéíÿëè âè÷³êó-
âàëüíó ïîçèö³þ, à Ïðåçèäåíò Ñïî-
ëó÷åíèõ Øòàò³â Äæîðäæ Áóø-
ñòàðøèé íàâ³òü àã³òóâàâ ³ç
òðèáóíè óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåí-
òó çà çáåðåæåííÿ ÑÐÑÐ!..

Àëå òâåðäå ñëîâî íàðîäó âñå æ
äîçâîëèëî Óêðà¿í³ çàòâåðäèòèñÿ
íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ ÿê íåçà-

ëåæí³é äåðæàâ³: ëèøå ïðîòÿãîì
1991-ãî ¿ ¿ âèçíàëè ïîíàä 70 äåð-
æàâ ñâ³òó!..

Çâàæàþ÷è íà ðåçóëüòàòè ðå-
ôåðåíäóìó, 8 ãðóäíÿ 1991 ðîêó
ùîéíî îáðàíèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿-
íè Ëåîí³ä Êðàâ÷óê ñï³ëüíî ç
Áîðèñîì ªëüöèíèì ³ Ñòàí³ñëàâîì
Øóøêåâè÷åì ï³äïèñàëè ÑÐÑÐ
ñìåðòíèé âèðîê.

À ÷åðåç 17 äí³â, 25 ãðóäíÿ, Ìè-
õàéëî Ãîðáà÷îâ âèäàâ óêàç ïðî
çíÿòòÿ ç ñåáå ïîâíîâàæåíü ïðå-
çèäåíòà. Ï³ñëÿ öüîãî î 19 ãîäèí³
38 õâèëèí íàä ìîñêîâñüêèì
Êðåìëåì áóëî ñïóùåíî ïðàïîð
ÑÐÑÐ... 

Òàê çàê³í÷èëàñÿ ³ñòîð³ÿ ðàäÿí-
ñüêî¿ ³ìïåð³¿ – ³ìïåð³¿, ïîáóäîâà-
íî¿ íà ê³ñòêàõ ³ ñëüîçàõ äåñÿòê³â
ì³ëüéîí³â ¿ ¿ ï³ääàíèõ, â ÿêèõ âîíà
â³ä³áðàëà æèòòÿ.

Âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì
1991 ðîêó ìàº âåëè÷åçíå ³ñòîðè÷-
íå é ïîë³òè÷íå çíà÷åííÿ. Àäæå
ñàìå íà íüîìó óêðà¿íö³ ñêàçàëè
ñâîº ð³øó÷å «òàê» Óêðà¿íñüê³é
äåðæàâ³, ðåàë³çóâàâøè â³êîâ³÷í³
ïðàãíåííÿ ïðåäê³â áóòè ãîñïîäà-
ðÿìè íà ñâî¿é çåìë³. Øëÿõ äî
öüîãî âèÿâèâñÿ íå ëèøå íàäòî
äîâãèì ³ òåðíèñòèì, à é êðèâà-
âèì.

Ñåðã³é ÂÀÑÈËÜ×ÓÊ

США та понад 70 інших країн протягом 1991 року 
визнали незалежність України 

25 грудня 1991 року президент СРСР М.С.Горбачев виступив 
на центральному телебаченні з заявою про свою відставку
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Нові виклики 
як генератор змін

Àãðåñèâí³ ä³¿ Ðîñ³¿ ÿê íà òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè, òàê ³ âçäîâæ êîðäî-
í³â òà â ñàìèõ êðà¿íàõ ÍÀÒÎ,
â³äâåðò³ ñïðîáè ðîñ³éñüêîãî êå-
ð³âíèöòâà äîñÿãàòè ñâî¿õ ö³ëåé
ïîãðîçàìè é çàñòîñóâàííÿì â³é-
ñüêîâî¿ ñèëè ñòàëè îñíîâíèì
äæåðåëîì ðåã³îíàëüíî¿ íåñòà-
á³ëüíîñò³ òà îäíî÷àñíî âèêëèêîì
äëÿ Àëüÿíñó. ×åðåç öå, ï³ä çàãðî-
çîþ îïèíèëèñÿ íàìàãàííÿ çàõ³ä-
íî¿ ñï³ëüíîòè ùîäî ïîáóäîâè òà

ðîçâèòêó ö³ë³ñíî¿, â³ëüíî¿ ³ áåç-
ïå÷íî¿ ªâðîïè. Â îô³ö³éíèõ äîêó-
ìåíòàõ ÍÀÒÎ ö³ ðå÷³ ÷³òêî íàçâàí³:
«Äåñòàá³ë³çóþ÷³ ä³¿ òà ïîë³òèêà
Ðîñ³¿ âêëþ÷àþòü: òðèâàëó íåçà-
êîííó òà íåëåã³òèìíó àíåêñ³þ
Êðèìó, ÿêó ìè íå âèçíàºìî ³ íå
âèçíàâàòèìåìî ³ â³ä ÿêî¿ ìè çàê-
ëèêàºìî Ðîñ³þ â³äìîâèòèñÿ; ïî-
ðóøåííÿ ñóâåðåííèõ êîðäîí³â ³ç
çàñòîñóâàííÿì ñèëè; íàâìèñíó
äåñòàá³ë³çàö³þ ñèòóàö³¿ íà Ñõîä³
Óêðà¿íè; ðàïòîâå ïðîâåäåííÿ
ìàñøòàáíèõ â³éñüêîâèõ íàâ÷àíü,
ùî ñóïåðå÷èòü äóõó Â³äåíñüêîãî

äîêóìåíòà, òà ïðîâîêàòèâí³ â³é-
ñüêîâ³ ä³¿ á³ëÿ êîðäîí³â ÍÀÒÎ, çîê-
ðåìà â ðåã³îíàõ Áàëò³éñüêîãî ³
×îðíîãî ìîð³â òà Ñõ³äíîãî Ñåðåä-
çåìíîìîð’ÿ; áåçâ³äïîâ³äàëüíó é
àãðåñèâíó ÿäåðíó ðèòîðèêó, âîºí-
íó êîíöåïö³þ òà ïîêëàäåí³ â ¿ ¿
îñíîâó ñòðàòåã³÷í³ ïîçèö³¿; à òà-
êîæ íåîäíîðàçîâ³ ïîðóøåííÿ
Ðîñ³ºþ ïîâ³òðÿíîãî ïðîñòîðó êðà-
¿í Àëüÿíñó. Äî òîãî æ âîºííå âòðó-
÷àííÿ, ñóòòºâà â³éñüêîâà ïðèñóò-
í³ñòü Ðîñ³¿ òà ï³äòðèìêà íåþ ñè-
ð³éñüêîãî ðåæèìó ³ âèêîðèñòàííÿ
ñâîº¿ â³éñüêîâî¿ ïðèñóòíîñò³ â

УКРАЇНА�НАТО:

Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íèé àëüÿíñ çàâæäè äåìîíñòðóº ãíó÷ê³ñòü ó ðåàãóâàíí³ íà
íîâ³ âèêëèêè òà çàãðîçè, âïåâíåíî ãàðàíòóº áåçïåêó ñâî¿ì ÷ëåíàì òà åôåê-
òèâíî â³äïîâ³äàº íà êðèçîâ³ ñèòóàö³¿, ùî âèíèêàþòü íà ï³äñòóïàõ äî éîãî êîð-
äîí³â. 2016 ðîêó òàêîæ áóëè çàïî÷àòêîâàí³ íîâ³ ïðîåêòè, çíà÷íà ÷àñòèíà ÿêèõ
º ñóòòºâîþ äîïîìîãîþ Óêðà¿í³ ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì, ñïðè÷èíåíèõ àãðåñèâíè-
ìè ä³ÿìè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿

РУКА ДОПОМОГИ
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×îðíîìó ìîð³ äëÿ äåìîíñòðàö³¿
ñèëè ó Ñõ³äíîìó Ñåðåäçåìíîìîð’¿
ñòâîðþþòü äîäàòêîâèé ðèçèê òà
çàãðîçó áåçïåö³ ÷ëåí³â Àëüÿíñó òà
³íøèõ êðà¿í». 

Êð³ì Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, íà
áåçïåêó ÍÀÒÎ çíà÷íîþ ì³ðîþ òà-
êîæ âïëèâàº ³ êðèçîâà ñèòóàö³ÿ
íà Áëèçüêîìó Ñõîä³ òà ó ðåã³îí³
Ï³âí³÷íî¿ Àôðèêè. Òåðîðèñòè÷íà
ä³ÿëüí³ñòü, ïåðåäóñ³ì òàê çâàíî¿
²ñëàìñüêî¿ äåðæàâè, íàáóëà âèñî-
êîãî ð³âíÿ ³íòåíñèâíîñò³ é ðàçîì
³ç õâèëåþ á³æåíö³â òà ì³ãðàíò³â
ìàº òåíäåíö³þ äî ïîøèðåííÿ
âæå áåçïîñåðåäíüî òåðèòîð³ºþ
Àëüÿíñó, ³ ñòàëà ðåàëüíîþ çàãðî-
çîþ äëÿ êðà¿í Çàõ³äíî¿ ªâðîïè òà
ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè. 

Ãîëîâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü Àëü-
ÿíñó çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ – öå
çàõèñò ³ îáîðîíà âëàñíî¿ òåðèòîð³¿
³ íàñåëåííÿ â³ä íàïàäó â³äïîâ³äíî
äî 5-¿ ñòàòò³ Âàøèíãòîíñüêîãî äî-
ãîâîðó. Íåçì³ííèì çàëèøàºòüñÿ ³
îñíîâíèé ìåõàí³çì âèêîíàííÿ
öèõ çàâäàíü – ñòðèìóâàííÿ òà êî-
ëåêòèâíà îáîðîíà, ÿê³ ç êîæíèì
ðîêîì äîñÿãàþòü á³ëüø ÿê³ñíîãî
ð³âíÿ. Âîäíî÷àñ ÍÀÒÎ ðîçâèâàº
çäàòí³ñòü ðåàãóâàòè íà êðèçè çà
ìåæàìè Àëüÿíñó, çîêðåìà øëÿõîì
ó÷àñò³ â çàáåçïå÷åíí³ ñòàá³ëüíîñò³
òà çì³öíåíí³ ì³æíàðîäíî¿ áåçïå-
êè ÷åðåç âçàºìîä³þ ç ³íøèìè ì³æ-
íàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè. 

Варшавський саміт: 
уточнення орієнтирів 

8-9 ëèïíÿ 2016 ðîêó ó Âàðøàâ³
â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Ï³âí³÷íîàò-
ëàíòè÷íî¿ ðàäè íà ð³âí³ ãëàâ äåð-
æàâ òà óðÿä³â, ÿêå ñòàëî íàéâè-
ùèì çà ñâî¿ì ð³âíåì ùîð³÷íèì
çàõîäîì ó ïîë³òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³
Àëüÿíñó. Çà éîãî ï³äñóìêàìè áóëî
óõâàëåíî òàê çâàíó Âàðøàâñüêó
äåêëàðàö³þ ç òðàíñàòëàíòè÷íî¿
áåçïåêè. Öåé äîêóìåíò âèçíà÷àº
îñíîâí³ îð³ºíòèðè äëÿ ÍÀÒÎ íà
ïîòî÷íèé ð³ê òà íàéáëèæ÷ó ïåð-
ñïåêòèâó, çîêðåìà ò³, ùî áåçïîñå-
ðåäíüî ñòîñóþòüñÿ Óêðà¿íè.

Ë³äåðè êðà¿í-÷ëåí³â ÍÀÒÎ îô³-
ö³éíî çàäåêëàðóâàëè ñâî¿ ï³äõîäè
äî êîëåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îãëÿ-

äó íà ïîòî÷íó áåçïåêîâó ñèòóà-
ö³þ. Ïåðåäóñ³ì êîíñòàòóºòüñÿ, ùî
êðà¿íè-÷ëåíè ÍÀÒÎ ç³òêíóëèñÿ ³ç
áåçïðåöåäåíòíîþ íèçêîþ ïðîá-
ëåì áåçïåêè, ñåðåä ÿêèõ òåðî-
ðèçì; àãðåñèâí³ ä³¿ Ðîñ³¿, íàñàì-
ïåðåä â Óêðà¿í³, çàãàëüíà íåñòà-
á³ëüí³ñòü íà Áëèçüêîìó Ñõîä³ òà â
Ï³âí³÷í³é Àôðèö³. Ñàìå òîìó ÷ëå-
íè ÍÀÒÎ ³ íàäàë³ çàëèøàþòüñÿ
ºäèíèìè ³ ä³ÿòèìóòü ñï³ëüíî äëÿ
çàõèñòó òåðèòîð³¿ ³ íàñåëåííÿ, à
òàêîæ ñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé. Ïðè
öüîìó ñòðèìóâàííÿ ³ êîëåêòèâíà
îáîðîíà º ³ áóäóòü ïåðøîðÿäíèì
çàâäàííÿì ÍÀÒÎ, ùî ´ðóíòóºòüñÿ
íà ïîºäíàíí³ ìîæëèâîñòåé ÿäåð-
íèõ ³ çâè÷àéíèõ ñèë ³ çàñîá³â, à òà-
êîæ çàñîá³â ïðîòèðàêåòíî¿ îáî-
ðîíè. 

ÍÀÒÎ âêîòðå íàãîëîñèëî, ùî
éîãî ä³ÿëüí³ñòü íå ñòàíîâèòü çàã-
ðîçè äëÿ æîäíî¿ êðà¿íè, ³ â öüîìó
êîíòåêñò³ º ìîæëèâ³ñòü çì³ñòîâ-
íîãî ä³àëîãó ç Ðîñ³ºþ, ùîá ì³í³ì³-
çóâàòè ðèçèêè â³éñüêîâèõ ³íöè-
äåíò³â.

Òàêîæ ÍÀÒÎ àêòèâ³çóâàòèìå
ïîë³òè÷íèé ä³àëîã ³ ïðàêòè÷íå
ñï³âðîá³òíèöòâî ç ïàðòíåðàìè íà
Áëèçüêîìó Ñõîä³ ³ â Ï³âí³÷í³é
Àôðèö³, çîêðåìà ðîçøèðèòü äî-
ïîìîãó â ðîçáóäîâ³ ïîòåíö³àëó
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè â ²ðàêó,
Àôãàí³ñòàí³, à ë³òàêè ÀÂÀÊÑ ÍÀÒÎ
áóäóòü âèä³ëåí³ äëÿ ï³äòðèìêè
Ãëîáàëüíî¿ êîàë³ö³¿ ïðîòè ²Ä²Ë.
Òàêîæ ÍÀÒÎ ³ íàäàë³ ñïðèÿòèìå
âðåãóëþâàííþ êðèçè á³æåíö³â òà

ì³ãðàíò³â, ³ íàäàâàòèìå äîäàòêî-
âó ï³äòðèìêó ì³æíàðîäíèì çó-
ñèëëÿì ó Ñåðåäçåìíîìîð’¿, ñï³â-
ðîá³òíèöòâ³ ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþ-
çîì. 

Ó ìåæàõ êîðäîí³â ªâðîïè
ÍÀÒÎ çá³ëüøèòü äîïîìîãó Óêðà¿í³
³ Ãðóç³¿, à òàêîæ ïðîäîâæóâàòèìå
íàäàâàòè äîïîìîãó Ðåñïóáë³ö³
Ìîëäîâà, ³íøèì ïàðòíåðàì ó
×îðíîìîðñüêîìó òà Áàëò³éñüêîìó
ðåã³îíàõ ³ íà Çàõ³äíèõ Áàëêàíàõ.

Óïðîäîâæ íåäàâíüîãî ÷àñó
ÍÀÒÎ âæå çì³öíåíî óãðóïîâàííÿ
Ñèë ðåàãóâàííÿ ÍÀÒÎ (ÑÐÍ), ï³äâè-
ùåíî éîãî ãîòîâí³ñòü òà ñóòòºâî
çá³ëüøèëè ÷èñåëüíèé ñêëàä. Âîíè
âêëþ÷àþòü ñóõîïóòíèé åëåìåíò
äèâ³ç³éíîãî ð³âíÿ ³ íåîáõ³äí³ êîì-
ïîíåíòè â³éñüêîâî-ïîâ³òðÿíèõ,
â³éñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë òà ñèë
ñïåö³àëüíèõ îïåðàö³é. Òàêîæ
ñòâîðåíî íîâó Îá’ºäíàíó îïåðà-
òèâíó ãðóïó ï³äâèùåíî¿ ãîòîâ-
íîñò³, çäàòíó ðîçïî÷àòè ðîçãîð-
òàííÿ â ðàéîí³ êðèçè çà 2-3 äí³.
Êð³ì òîãî, êðà¿íè-÷ëåíè ÍÀÒÎ
ñòâîðèëè â³ñ³ì áàãàòîíàö³îíàëü-
íèõ ï³äðîçä³ë³â ³íòåãðàö³¿ ñèë
ÍÀÒÎ íà òåðèòîð³¿ êðà¿í-÷ëåí³â ó
ñõ³äí³é ÷àñòèí³ Àëüÿíñó. 

Ðåàëüíèì ïðèêëàäîì ñï³ëüíèõ
çóñèëü ñòàëà ïîâíà îïåðàòèâíà ãî-
òîâí³ñòü øòàáó áàãàòîíàö³îíàëü-
íîãî êîðïóñó «Ï³âí³÷íèé Ñõ³ä» ó
Ïîëüù³ òà çàõîäè ùîäî ñòâîðåííÿ
øòàáó áàãàòîíàö³îíàëüíî¿ äèâ³ç³¿
«Ï³âäåííèé Ñõ³ä» ó Ðóìóí³¿. Âîíè
ñïðÿìîâàí³ íà êîìàíäóâàííÿ â³ä-
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ïîâ³äíèìè ï³äðîçä³ëàìè ñèë ÍÀÒÎ
³ çàáåçïå÷åííÿ ¿õíüîãî çàñòîñó-
âàííÿ â çàçíà÷åíèõ ðåã³îíàõ. 

Ïðîòÿãîì 2015-2016 ðîê³â
á³ëüø àìá³òíîþ ñòàëà ïðîãðàìà
áàãàòîíàö³îíàëüíèõ òà ³íøèõ
íàâ÷àíü ÍÀÒÎ. Ò³ëüêè 2015 ðîêó
ÍÀÒÎ òà êðà¿íè-÷ëåíè ïðîâåëè
áëèçüêî 300 íàâ÷àíü, âêëþ÷íî ç
íàéìàñøòàáí³øèìè çà îñòàíí³
äåñÿòü ðîê³â Trident Juncture –
2015 íà òåðèòîð³¿ ²òàë³¿, Ïîðòóãà-
ë³¿ òà ²ñïàí³¿. 

Àëå ç îãëÿäó íà òå, ùî áåçïåêî-
âà ñèòóàö³ÿ ïðîäîâæóº çì³íþâà-
òèñü, ìàº ì³ñöå ïîäàëüøà àäàïòà-
ö³ÿ ÍÀÒÎ òà ïîñèëåííÿ ïîòåíö³àëó
Àëüÿíñó ùîäî ñòðèìóâàííÿ òà
îáîðîíè. Ó öüîìó êîíòåêñò³ íà
Âàðøàâñüêîìó ñàì³ò³ âèð³øåíî
çàáåçïå÷èòè ïîñèëåíó ïåðåäîâó
ïðèñóòí³ñòü â Åñòîí³¿, Ëàòâ³¿, Ëèòâ³
òà Ïîëüù³, ùîá çàñâ³ä÷èòè ñîë³-
äàðí³ñòü, ð³øó÷³ñòü ³ çäàòí³ñòü
êðà¿í Àëüÿíñó ä³ÿòè â ðåæèì³
àäåêâàòíî¿ â³äïîâ³ä³ íà áóäü-ÿêó
çàãðîçó. Îñíîâó ñòàíîâèòèìóòü
÷îòèðè òàêòè÷í³ ãðóïè áàòàëüéîí-
íîãî ð³âíÿ, ñïðîìîæí³ âçàºìîä³ÿ-
òè ç íàö³îíàëüíèìè ñèëàìè, ÿê³
ïîñò³éíî ïåðåáóâàòèìóòü ó öèõ
êðà¿íàõ ³ ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü
ïîäàëüøîãî ï³äñèëåííÿ. Êàíàäà,
Í³ìå÷÷èíà, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ òà
ÑØÀ íàäàâàòèìóòü ñâî¿õ âîÿê³â íà
ðîòàö³éí³é îñíîâ³.

Підтримка України
Íà ð³âí³ âèùîãî êåð³âíèöòâà

ÍÀÒÎ îô³ö³éíî âèçíàºòüñÿ, ùî íå-
çàëåæíà, ñóâåðåííà ³ ñòàá³ëüíà
Óêðà¿íà, ÿêà òâåðäî äîòðèìóºòüñÿ
äåìîêðàò³¿ òà âåðõîâåíñòâà ïðà-
âà, º çàïîðóêîþ ºâðîàòëàíòè÷íî¿
áåçïåêè. ÍÀÒÎ ï³äòðèìóº ñóâåðå-
í³òåò Óêðà¿íè, ¿ ¿ òåðèòîð³àëüíó ö³-
ë³ñí³ñòü ó ìåæàõ ì³æíàðîäíî âèç-
íàíèõ êîðäîí³â ³ ¿ ¿ íåâ³ä’ºìíå
ïðàâî âèçíà÷àòè ñâîº ìàéáóòíº
òà çîâí³øíüîïîë³òè÷íèé êóðñ áåç
çîâí³øíüîãî âòðó÷àííÿ, ÿê çàô³ê-
ñîâàíî ó Ãåëüñ³íñüêîìó Çàêëþ÷-
íîìó àêò³. Àëüÿíñ ð³øó÷å çàñóä-
æóº àãðåñèâí³ ä³¿  Ðîñ³¿ ïðîòè Óê-
ðà¿íè, òðèâàëå ïîðóøåííÿ Ðîñ³ºþ
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà òà ñâî¿õ
ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü, ùî

ìàº ñåðéîçí³ íàñë³äêè äëÿ ñòà-
á³ëüíîñò³ é áåçïåêè âñüîãî ºâðî-
àòëàíòè÷íîãî ðåã³îíó. 

Ï³ä ÷àñ çàçíà÷åíîãî ñàì³òó ó
Âàðøàâ³ 9 ëèïíÿ 2016 ðîêó áóëî
ïðèéíÿòî Ñï³ëüíó çàÿâó Êîì³ñ³¿
Óêðà¿íà-ÍÀÒÎ íà ð³âí³ ãëàâ äåð-
æàâ òà óðÿä³â. Ó í³é çàäåêëàðîâà-
íî çì³öíåííÿ ñï³âïðàö³ â ðàìêàõ
Õàðò³¿ ïðî îñîáëèâå ïàðòíåðñòâî,
à òàêîæ óõâàëåíî Êîìïëåêñíèé
ïàêåò äîïîìîãè (ÊÏÄ) äëÿ Óêðà¿-
íè. ÍÀÒÎ çàñóäæóº òðèâàëå øèðî-
êîìàñøòàáíå íàðîùóâàííÿ Ðîñ³-
ºþ â³éñüêîâî¿ ñèëè â àíåêñîâàíî-
ìó Êðèìó òà çàíåïîêîºíå ä³ÿìè
òà ïðîãîëîøåíèìè ïëàíàìè ÐÔ
ùîäî ïîäàëüøîãî íàðîùóâàííÿ
â³éñüêîâî¿ ïðèñóòíîñò³ ó ×îðíî-
ìîðñüêîìó ðåã³îí³. 

Äëÿ íàøî¿ äåðæàâè äóæå âàæ-
ëèâî, ùî ÍÀÒÎ îô³ö³éíî âèçíàº
ôàêò ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðîñ³¿ ùîäî ï³äòðèìàííÿ íåñòà-
á³ëüíîñò³ íà Ñõîä³ Óêðà¿íè, ùî âæå
ïðèçâåëî äî âòðàòè íà Äîíáàñ³
áëèçüêî 10 000 æèòò³â ³ ïîçáàâèëî
Óêðà¿íó çíà÷íî¿ ÷àñòêè ïðîìèñëî-
âîãî âèðîáíèöòâà. Çàíåïîêîºííÿ
âèêëèêàº çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ïî-
ðóøåíü ðåæèìó ïðèïèíåííÿ âîã-
íþ âçäîâæ ë³í³¿ ðîçìåæóâàííÿ ç
áîêó ï³äòðèìóâàíèõ Ðîñ³ºþ òåðî-
ðèñò³â. ÍÀÒÎ çàêëèêàº ÐÔ ïðèïè-
íèòè íàäàííÿ ¿ì ïîë³òè÷íî¿, â³é-
ñüêîâî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ³
âèêîíàòè ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ â³äïî-
â³äíî äî Ì³íñüêèõ óãîä, çîêðåìà
âèâåñòè ñâî¿ â³éñüêà òà â³éñüêîâó
òåõí³êó ç òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, äàòè

ìîæëèâ³ñòü Óêðà¿í³ â³äíîâèòè
ïîâíèé êîíòðîëü íàä ñâî¿ì äåð-
æàâíèì êîðäîíîì. 

Íà çóñòð³÷³ ó Âàðøàâ³ áóëî çàç-
íà÷åíî, ùî ç 2014 ðîêó ìàñøòàáè
ñï³âïðàö³ ÍÀÒÎ ç Óêðà¿íîþ º áåç-
ïðåöåäåíòíèìè ÿê íà ïîë³òè÷íî-
ìó ð³âí³, òàê ³ ñòîñîâíî ïðàêòè÷-
íî¿ ðîáîòè. ÍÀÒÎ ïðîäîâæóâàòè-
ìå âåñòè áåçïîñåðåäí³é ïîë³òè÷-
íèé ä³àëîã ó ðàìêàõ Êîì³ñ³¿
Óêðà¿íà-ÍÀÒÎ òà íàäàâàòè Óêðà¿í³
ï³äòðèìêó ó ïðîâåäåíí³ àìá³òíî¿
ïðîãðàìè ðåôîðì, çîêðåìà
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþ÷è òàê³
³íñòðóìåíòè, ÿê Ð³÷íà íàö³îíàëü-
íà ïðîãðàìà, Ïðîöåñ ïëàíóâàííÿ
òà îãëÿäó ñèë, ³ Êîìïëåêñíèé ïà-
êåò äîïîìîãè (ÊÏÄ). Éîãî ìåòà –
ïîãëèáèòè ³ ïîñèëèòè äîïîìîãó
ÍÀÒÎ, ñïðÿìîâàíó íà ï³äâèùåííÿ
îáîðîíîçäàòíîñò³ Óêðà¿íè, ãàðàí-
òóâàííÿ ¿ ¿ áåçïåêè òà ïðîâåäåííÿ
íåîáõ³äíèõ ðåôîðì. Íà ñüîãîäí³
ÊÏÄ âæå ì³ñòèòü á³ëüøå 40 íàï-
ðÿì³â, çà ÿêèìè ÍÀÒÎ  ï³äòðèìó-
âàòèìå íàøó äåðæàâó íà øëÿõó
ðåôîðì, ùî ïðîâîäèòü óêðà¿íñü-
êà âëàäà.

À ìàêñèìàëüíå óðàõóâàííÿ
äîñâ³äó ÍÀÒÎ, íàéøâèäøå çàïðî-
âàäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ ñòàíäàðò³â
ó ä³ÿëüí³ñòü ñåêòîðó áåçïåêè òà
îáîðîíè Óêðà¿íè, íàáóòòÿ îïåðà-
òèâíî¿ ñóì³ñíîñò³ ç ÍÀÒÎ, ðåàë³çà-
ö³ÿ ïðîåêò³â äîïîìîãè ç áîêó ïàð-
òíåð³â ñòàþòü äëÿ íàñ âàæëèâèìè
÷èííèêàìè çàáåçïå÷åííÿ íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè äåðæàâè.

Òåòÿíà ÑÀÂ×ÅÍÊÎ






