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– Ближче до опівдня по-

чався розстріл «Небесної 

сотні». Хвора, з високою тем-

пературою, телефоном ко-

ординую людей, які пропо-

нують допомогу. Приймати 

сотні дзвінків небайдужих 

киян допомагає мама. У слу-

хавці чую дитячий голос: 

«Ми – Даша і Катя. Нам по 

чотирнадцять. Як переда-

ти речі для захисту від куль 

нашим хлопцям? Ми готові 

йти на Інститутську»… Голос 

літньої жінки також добре 

пам’ятаю: «Я – колишній лі-

кар. У своїй квартирі можу 

прийняти двох поранених. 

Везіть. Чекаю.» Через кілька 

хвилин бабуся вторить: «Де 

постраждалі? Їду на Майдан. 

Квартира моя на бульва-

рі… Ключі там... Їжа у холо-

дильнику, а ліки на столі…» 

Тоді весь Київ відкрив две-

рі. Незнайомі люди ставали 

рідними. Це було надзвичай-

не відчуття, його не можна 

ані пояснити, ані описати. 

Братерство українців я від-

чуваю донині… – так Маруся 

Звіробій згадує події 18 лю-

того 2014 року, які докорін-

но змінили ї ї життя та долю 

нашої країни. Того дня для 

дизайнера, підприємця та 

За отаманський характер хлопці з 

козацької сотні Майдану назвали 

ї ї Марусею, а добровольці ж 

охрестили  «Звіробій» за непохитне 

прагнення боронити Україну. Цю 

сміливу  легендарну жінку добре 

знають армійські командири, 

шанують і поважають бійці. Вона – 

активний учасник Революції гідності, 

волонтер, командир добровольчого 

батальйону, нагороджена відзнакою 

«Народний Герой України». Нині 

старший солдат успішно керує 

інструкторською групою «Марусині 

ведмеді» у Високомобільних 

десантних військах, де пройшли 

польовий вишкіл сотні майбутніх 

бійців АТО. Обравши важкий і 

зовсім нежіночий шлях, вона 

виконує роботу, яку інші вважають 

непідйомною… Віра в перемогу 

над агресором і бажання зберегти 

Україну для своїх нащадків 

об’єднали навколо жінки-воїна 

справжніх патріотів та відважних 

захисників
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журналіста розпочалася справжня 

боротьба за незалежність України, 

яка триває й досі. 

З самого початку Євромай дану 

українська патріотка з Київщини 

приносила протестувальникам 

їжу, теплий одяг, взуття, дрова… 

Недоспані ночі, люті морози, хви-

лювання, міліцейські штурми – все 

пережила. Стала волонтером, а 

згодом і координатором групи, 

що опікувалася пораненими на 

Майдані. Коли сутички на головній 

площі країни стихли, патріоти са-

мооборони продовжили очищати 

країну від представників злочин-

ної влади. У селах і містечках об-

ласті спільно з побратимами вона 

змусила скласти повноваження 

багатьох очільників рад тих часів... 

…У березні 2014 року окупацій-

ні війська Росії анексували укра-

їнський Крим. У східних областях 

нашої держави проводяться про-

російські акції та сепаратистські 

протести. Щоб адекватно відпо-

вісти «північному брату» на що-

денні загрози, українці підтриму-

ють армію всім миром, військо 

поповнюють перші мобілізова-

ні… Плече допомоги підставляє й 

Маруся. На той час вона обіймає 

посаду командира добровольчо-

го батальйону «Правий сектор» у 

Київській області. Разом із побра-

тимами створює у Василькові базу 

для тренувань – «Марусин полі-

гон», де отримували військову під-

готовку ті, хто вирушав на Донбас 

у складі добровольчих підрозділів. 

Команда Марусі Звіробій робила 

все можливе, аби навчити хлопців 

влучно стріляти, тактики ведення 

бою, первинної медичної допомо-

ги та саперної справи. 

– Спочатку ми тренували хлоп-

ців з Майдану. Потім на полігон 

прибували охочі навчитися вою-

вати. Серед добровольців – люди 

з Сімферополя, Ялти, Луганської 

та Донецької областей. Їх навча-

ли три інструктори: топографом 

був «Рембо», саперну справу вів 

«Сайфула», а вогневою, бойовою й 

14 березня 2017 року наш народ вперше 

відзначатиме День українського добровольця. 

Вчителі, лікарі, студенти, підприємці – сотні 

патріотів – після багатомісячних боїв у Києві не 

роз’їхалися по домівках, а з барикад Майдану 

вирушили боронити незалежність України на 

Донбасі. Сьогодні більшість із них гідно служать у 

лавах Збройних Сил України

НАШІ
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тактичною підготовкою займався 

«Ведмідь» – найдосвідченіший на-

ставник. Тому випускників нашого 

полігона й назвали «Марусиними 

ведмедями», – розповідає стар-

ший солдат Звіробій. – За вихід-

ні вишкіл полігоном проходила 

сотня потенційних бійців. Відбір 

був дуже ретельний, і не кожен 

доброволець зміг пройти польові 

навантаження. Перевагу віддава-

ли дужим, сильним і витривалим 

хлопцям. 

Звістка про «Марусин полі-

гон» швидко розлетілася не тіль-

ки по Україні, а й за ї ї межами. 

Інформацію про Марусю та ї ї «вед-

медів» активно підхопили росій-

ські й колабораціоністські ЗМІ. На 

кремлівських телеканалах Звіробій 

зажила неабиякої популярності, а 

деякі пропагандисти навіть назва-

ли ї ї «неонацисткою» за незгасну 

любов до України. 

Траплялися випадки, коли в 

лави «ведмедів» проникали «за-

слані козачки» з Росії, які буцімто 

хотіли боронити українську землю 

від терористів Путіна. Про одну іс-

торію Маруся охоче розповіла:

– Якось на полігон до нас по-

трапив хлопець із Якутії. До 

України приїхав під час Майдану. 

Видавав себе за нашого патріота, 

навіть одружився з українською 

дівчиною. Якут хвалився, що його 

бабуся була «бандерівкою», тож він 

мусить продовжити ї ї справу… – 

каже Маруся. – Проте перебуван-

ня в Україні закінчилося для нього 

кепсько. Він розтринькав усі сімей-

ні гроші, кидався з кулаками на 

дружину, почав заглядати в чарку 

й відповідно проговорився, як на-

справді любить Україну. Хлопці од-

разу «розкусили»  зухвальця, який 

виявився російським агентом…

Восени 2014-го добре натре-

новані «Марусині ведмеді» впер-

ше поїхали в район АТО у селище 

Піски, що неподалік Донецька. 

Разом з бійцями збиралася на 

передову й їхня очільниця. Та не 

судилося… Наша героїня чекала 

дитину. На Схід поїхав ї ї чоловік. 

Однак, і вона, як могла, підтриму-

вала хлопців. Бігала з «пузиком» 

За фахом Маруся – викладач графічного 

дизайну. З дитинства захоплюється історією, 

особливо військовою. Її колишнім хобі є 

історична реконструкція часів Другої світової 

війни. При відтворенні минулих подій була 

політруком червоної армії. Під час Революції 

гідності реконструкторський рух розпався. Його 

учасники спочатку подалися на Майдан, а потім 

– поїхали на передову
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по полігону, збирала все необхідне 

воїнам, шукала інструкторів, до-

помагала в тилу правоохоронцям. 

У цьому полум’ї боротьби Маруся 

стала мамою – народила донечку. 

Як каже жінка,  це ї ї кровиночка, ї ї 

гордість, надія, оберіг.

…Весна 2015 року. Українські 

добровольчі підрозділи були ви-

ведені із зони антитерористичної 

операції та поступово входили у 

Збройні Сили й Національну гвар-

дію України. Не стали винятком і 

«Марусині ведмеді». Одного дня 

доля звела Звіробій з комбатом 

79-ї окремої аеромобільної бри-

гади Максимом Миргородським 

на позивний «Майк». Саме він став 

їхнім провідником у військо. До 

складу миколаївських крилатих пі-

хотинців влилося 60 підготовлених 

бійців – два готові взводи.

– «Майк» пишався моїми хлоп-

цями. За рік служби вони зареко-

мендували себе воїнами із «за-

лізною» дисципліною. Охороняли 

кордон поруч із Кримом, били во-

рога на Приазов’ї. Слава про них 

поширювалася. Коли комбата запи-

тували: «Хто ці хлопці?». Він гордо 

відповідав: «Це – «Марусині вед-

меді», а тепер – мої…» Про колиш-

ніх добровольців довідався коман-

дувач ВДВ Михайло Забродський. 

– згадує жінка. – Я зустрілася з 

Героєм України під Маріуполем. 

Розповіла про свою діяльність і 

запропонувала допомогу. І гене-

рал не відмовив. «Чудова робота! 

Підготуйте таких «зубастих рексів» 

для інших наших бригад…» – почу-

ла від нього. 

Звіробій вивела свою команду 

із добровольчого корпусу. Сама 

уклала контракт зі Збройними 

Силами України. З комбата пере-

йшла в солдати та очолила мо-

більну групу «Марусині ведме-

ді» у 199-му навчальному центрі 

Високомобільних десантних військ. 

Інструкторську справу продовжує 

понад рік. Тепер – офіційно. Як і 

раніше, навчає діяти в екстремаль-

них умовах на полі бою й загалом 

проводить попередню підготовку 

хлопців, які прагнуть стати десант-

никами й захищати свою країну. 

«Коучі» ї ї групи – теж першоклас-

ні бійці з досвідом бойових дій в 

АТО. Суворі вимоги цих спецприз-

наченців – професіоналізм, хоро-

ша фізична підготовка, інтелект. 

Перші досягнення з’явилися від-

разу. Експеримент з підготовки 

НАШІ
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крилатих піхотинців дав позитив-

ний результат. Упродовж 2016 року 

по одному взводу навчених і вмо-

тивованих «ведмедів» поповнили 

лави 95-ї, 80-ї, 25-ї українських де-

сантних бригад та 13-го окремого 

аеромобільного батальйону. Нині 

Маруся готує для чергового під-

розділу вже роту…

– До нас потрапляють найкра-

щі. «Обкатування» підрозділу із 30 

осіб триває півтора місяця. Один з 

«іспитів» – школа виживання вої-

на. Тут гартуються бійцівські якос-

ті. Кожен доводить, що є команд-

ним «гравцем» і готовий у складних 

умовах стояти за своїх побратимів, 

– розповідає керівник інструктор-

ської групи. – Уявіть собі закриту 

місцевість без елементарних умов 

цивілізації… У курсантів тільки ав-

томат… Дошкуляє негода… Хлопці 

добувають вогонь, вбивають зайця 

і готують їжу, ночують на морозі, 

вступають у бій із «диверсанта-

ми»… Хто не зламався і пройшов 

цей тест до кінця, той вижив, став 

універсальним солдатом!

Після завершення підготовки 

бійців діє принцип «єдиного кула-

ка». Ця перевага Марусиних випус-

кників полягає в тому, що десант-

ників не розпорошують по різних 

підрозділах, як зазвичай буває в ар-

мійців. А саме таким загартованим і 

«притертим» колективом їх «десан-

тують» у військову частину, а потім 

у найгарячіші точки Донбасу.

…Для своїх «ведмедів», які во-

юють за рідну землю, Маруся 

Звіробій стала дбайливою й ви-

могливою наставницею. Коли 

відправляє хлопців на передову, 

то завжди благословляє їх сло-

вами: «Бережіть Україну та один 

одного!» Завжди звертається до 

Всевишнього і молиться, щоб він 

захищав їх. 

…Її мета та мрія незмінні – 

Україна має бути незалежною та 

успішною державою. Жінка пере-

конана, що сильною Україна може 

бути лише з професійною армією.

За відданість своєму народові 

й патріотизм волонтерська спіль-

нота України та громадськість 

вша нували Марусю відзнакою 

«Народний Герой України». Ця на-

города для неї – найцінніша.

– На такі вчинки мене надиха-

ють люди, які нині зі мною поруч 

і яких я дуже поважаю. Дійсно, 

генерал-лейтенант Михайло За-

бродсь кий створив колектив одно-

думців. Він – справжній реформа-

тор, людина амбітна, наполеглива 

і водночас – виважена, інтелігент-

на. Начальник центру полковник 

Святослав Щербина та комбат ма-

йор Олег Костельняк завжди допо-

можуть розумною порадою та під-

тримають в будь-який час. Дуже 

вдячна я і своїй мамі, яка мене 

розуміє і чекає вдома. Заради них 

хочеться жити, служити, робити 

добрі справи, – впевнена старший 

солдат Звіробій.

…Сьогодні чимало українських 

жінок взяли до рук зброю. Щодо 

цього в суспільстві є різні думки. Та 

погодьтеся: це героїчний вчинок. У 

наш непростий час, коли Україна 

потребує допомоги своїх синів 

та дочок, такими солдатами, як 

Маруся Звіробій, варто пишатися. 

Вони назавжди увійдуть в історію 

як захисниці нашої Батьківщини!

Олег СУШИНСЬКИЙ
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Коли Кутейникове залишали 

українські підрозділи, 

медики виходили останніми. 

Перебувати там було вже вкрай 

небезпечно – будь-якої миті 

можна було потрапити 

до полону. Старша медична 

сестра Тетяна Іваненко та ї ї 

напарниця тільки-но сіли 

до автівки, як хтось стукнув 

по дверцятах та крикнув: 

«Дівчата, допоможіть, врятуйте, 

будь ласка!» Це був медик 

з бригади, яка дислокувалася 

поруч. Вийти з машини 

означало наразитися 

на смертельну небезпеку. 

Але вони не вагалися 

АНГЕЛ-РЯТІВНИКАНГЕЛ-РЯТІВНИК
З ПЕРЕДОВОЇ
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 Лише, перезирнувшись, взяли 

гранати, бо вирішили – для них 

полону не буде, і побігли до по-

раненого. Тетяна на секунду заці-

пеніла – переламані руки та ноги, 

тіло повністю прошите уламками... 

Та вже за мить медсестри взялися 

за неймовірне – порятунок люди-

ни, в якої вже немає ані пульсу, ані 

тиску. Реальність перейшла в іншу 

площину і лише далеким відлун-

ням доносився чийсь крик: «Федю, 

Федю, живи!». Над ними свистіли 

кулі – почалися обстріли, та жінки 

цього не помічали – вони рятували 

життя хлопцеві й понад усе хотіли, 

щоб він жив. І доля змилостивила-

ся. Його вдало транспортували до 

одеського військового шпиталю, 

в якому служила і Тетяна. Повер-

нувшись із зони АТО, вона випад-

ково побачила врятованого. Жінка 

стояла над бійцем, з її очей лилися 

сльози, а він навіть не зрозумів, що 

це вона – його ангел-рятівник.

Тетяна – непересічна особис-

тість, надзвичайна людина, друж-

бу з якою багато хто цінує. А бать-

ки врятованих бійців знають: якби 

не вона, їхні діти не вижили б. Так, 

одного разу, побачивши її фото в 

Інтернеті, мати 25-річного Андрія 

написала: «Вона також врятувала 

мого сина в 2014 році». Прочитав-

ши це, Тетяна не могла стримати 

сліз: «Почуттів, що переповнюють 

серце, коли читаєш такі рядки, 

жодними словами не передати».

Життя інколи вносить свої, ні-

ким непередбачувані, корективи 

в людські долі. Нова точка відліку 

розпочалася для старшого сер-

жанта Тетяни Іваненко саме вліт-

ку 2014 року. Тоді вона, молода 

медсестра одеського військового 

шпиталю, яка ще тільки-но здобу-

вала вищу медичну освіту, не зна-

ючи що чекає ї ї попереду, погоди-

лася їхати не просто в зону АТО, а в 

самісіньке пекло на передовій.

 Це була ї ї вже третя ротація в 

зону протистояння за п’ять пер-

ших місяців неоголошеної війни. 

З кожним разом напруга зроста-

ла, і все більше відчувалося на-

ближення чогось загрозливого та 

моторошного. Військові медики 

знали, що невдовзі доведеться 

працювати, як то кажуть, до по-

вного виснаження. Та вони не ду-

мали про наслідки для самих себе, 

а лише про тих, кому доведеться 

собою затуляти рідну землю від 

ворога. Тож коли в Любимівці ко-

мандувач 8-го армійського кор-

пусу вишикував особовий склад, 

до якого була придана і група 

військових медиків із Одеси, ска-

зав: «Хто не хоче, не може їхати на 

передову – зробіть крок уперед. 

Нікого туди проти волі не відправ-

лятиму», Тетяна Іваненко зі своєю 

командою залишилася стояти в 

строю. Вони вже тоді вирішили: 

«Разом приїхали, тож і повертати-

мемося тільки разом».  Тоді, на по-

чатку липня, розпочалися запеклі 

бої, були перші жертви. Військові 

мали їхати в Донецьку область. Та  

куди саме, ніхто не знав.

У медсестри не було жодних 

вагань – знала, що  зможе, витри-

має, встоїть.  Відразу почали при-

готування, вночі вирушила перша 

колона, а з нею і військовий хірург 

Федір Богачик. Невдовзі з другою 

колоною виїхала і Тетяна з ре-

штою медиків – хірургом Михай-

лом Кошековим та операційною 

медсестрою Оленою Гончаровою.  

– Як тільки заїхали в Донецьку 

область, відразу почули постріли. 

Дорогою зупинилися в місці дис-

локації одного з українських під-

розділів, щоб дозаправити тех-

ніку, і за годину – знову в путь. 

Прибули у визначений район на-

ступної ночі. Ліс, темно, зв’язку 

немає, умов ніяких. Переживали 

за Федора Богачика, бо не знали,  

де він, що з ним, – говорить Тетя-

на.

У першу ніч на передовій війна 

дала про себе знати спалахами 

залпів у небі та безперервною ка-

нонадою. Тільки під ранок страх 

почав розсіюватися: неподалік 

виднілося якесь село, а блакитне 

Тетяна дбала про кожного бійця. 

Вона знаходила слова підтримки та робила все, 

що могла, аби вони вижили та одужали
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небо вже не розсікали снаряди. Та 

й зраділи, коли побачили Федора. 

Він знайшов своїх, тільки-но розви-

днілося. Відразу хазяйновитим по-

глядом обвів галявину і визначив, 

де стоятиме автоперев’язочна і де 

розміщуватимуться медики. Всі 

взялися до роботи:  жінки ні в чому 

не поступалися чоловікам – не хо-

тіли бути для них тягарем. Щосили 

копали окопи, пиляли дерева, до-

помагали будувати бліндажі.

– Було тяжко, але, стиснувши 

зуби, робили все, бо відчули – від 

цього залежать наші життя, – зга-

дує Тетяна.

Першими пораненими були 

ті воїни, які виходили на бойо-

ві завдання до кордону з РФ та 

несли службу на блокпостах. Те-

тяна каже, що паніки не було. 

Просто  мобілізувалась і викону-

вала свою роботу. Тоді вона не 

знала, що всі жахіття війни ще 

попереду. 21 серпня 2014 року 

запам’яталося їй на все життя. О 

4-й ранку базовий табір, в якому 

було близько тисячі осіб, ворог 

обстріляв  з «Ураганів». Бійці хоч 

і звикли до бойової обстановки, 

але такого масованого обстрілу 

місця  постійної дислокації не 

очікували. Тетяна каже, що саме 

тоді стало реально страшно, а 

першою промайнула думка: тіль-

ки б вижити. 

Коли вщухла стрілянина і 

можна було вийти з укриття, ме-

дики кинулися на допомогу. Від 

побаченого можна було знепри-

томніти: розпечена земля всіяна 

тілами вбитих та поранених. Роз-

ділившись на дві групи, медпер-

сонал почав роботу від бліндажа 

до бліндажа. Спочатку рятували 

тяжкопоранених, зупиняли кро-

вотечу і стабілізували стан бійців, 

щоб можна було їх переправити 

до лікарні. Адже оперувати в по-

льових умовах не було можли-

вості. А кожна втрачена хвилина 

могла вартувати комусь життя.

– У ті моменти стільки 

адреналіну викидалося в 

кров, що думок взагалі не 

було. Все робили швидко, на 

автоматі, – згадує Тетяна 

перебіг тих подій. 

Спрацьовували холод-

ний, тверезий розум і ша-

лена відповідальність за 

кожного.  Тетяна не зда-

валася навіть тоді, коли 

доля вже зробила свій страш-

ний вибір. Так, до останнього бо-

ролася за життя одного з бійців, 

хоча розуміла, що з таким пора-

ненням йому не вижити:

– Він був перший, хто по-

мер у мене на руках. Я його три-

маю, а в нього немає півголови. 

Навіть досі не можу сказати, що 

тоді відчувала.

Того жахливого дня старшому 

сержанту медичної служби Тетяні 

Іваненко вдалося вижити. Серед 

вибухів боєприпасів, під кулями, 

що свистіли над головою,  вона від-

булася травмою коліна, щоправда,  

серйозною. Та тоді на своє ушко-

дження навіть не звернула уваги, 

не помічала болю у розтрощено-

му коліні, продовжуючи рятувати 

життя поранених.

Тетяна зі своєю командою за-

лишали місце обстрілу останніми. 

Вона відчула біль в ушкодженій 

нозі і жахливий стан після двох 

контузій, лише в машині. Та приво-

ду себе жаліти не давала, як і волю 

власним почуттям. Напевне, тоді 

їх і не було. Просто хотілося тиші і 

відпочинку.

І в Кутейниковому, і в Гранітно-

му український підрозділ накрива-

ли вогнем із «Градів» і мінометів 24 

години на добу. До українських лі-

карів привозили і тяжкопоранених 

з Савур-Могили. Про повноцінний 

сон годі 

було й 

мрія-

ти. 

А вдома Тетяну з нетерпінням 
чекав її любий син Єгор
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КАМАЗами, БТРами, УАЗами – всім, 

чим могли, доправлявли бійців до 

рятівників. У Гранітному містився 

вертолітний майданчик, тож перед 

відправкою медсестри та лікарі 

мали стабілізувати стан людей, 

щоб доправити їх у лікарні та гос-

піталі. Одного разу рацією пролу-

нало: «Веземо тяжкопоранених з 

Савур-Могили». 

Дві медсестри кинулися їх ряту-

вати. Тетяна почала надавати допо-

могу бійцю на ношах, у якого були 

ушкоджені рука і нога. А Олена по-

бігла до машини.  І звідти крикнула 

подрузі: «Таню, йди швидко сюди!».

Від побаченого Тетяна заціпе-

ніла: ї ї давній друг полковник Пе-

тро Потєхін, який ще кілька днів 

тому обіцяв зайти в гості, лежав із 

перебитими ногами, ушкоджени-

ми рукою, грудною кліткою та го-

ловою, не впізнаючи нікого. Тетя-

на робила все, що було в ї ї силах, а 

щойно гвинтокрил із пораненими 

піднявся в небо, вона схопила те-

лефон і промовила: «Хлопці, зараз 

до вас у мобільний шпиталь при-

везуть полковника у критичному 

стані. Врятуйте його, благаю!»

На війні все інакше. Загострює-

ться почуття відповідальності, 

починаєш цінувати те, на що мо-

жеш не звернути уваги в мирному 

житті, а особливо там цінується 

дружба. Тетяна дбала про кожного 

бійця. Вона з Оленою Гончаровою 

знаходили для  хлопців слова під-

тримки, допомагали, чим тільки 

могли.  Так, допомогли і молодому 

офіцерові Євгену Мандажі, в якого 

була  жахлива алергія на бджолині 

укуси. Він був дуже вдячний медсе-

страм за лікування, тож тільки-но 

випадала нагода, забігав навідати. 

Одного разу звернувся до дівчат 

із дивним проханням: «Будь лас-

ка, дайте мені біле простирадло». 

Вони запитали навіщо. Розвідник 

відповів:

– Наші потрапили у полон. Я 

йду на переговори. Тримайте за 

мене кулаки. 

– Коли ми дізналися, що і його 

захопили в полон, були шоковані, 

не знали, що робити.  Молилися за 

нього і вдень і вночі, – згадує Тетя-

на Іваненко. – А коли я повернула-

ся до Одеси, в Інтернеті побачила 

список визволених з полону, серед 

яких був і Мандажі Євген, сльози 

радості так і полилися рікою.

У молодого військового медика 

залишилося багато спогадів про 

перебування в районі АТО. Тетяна 

щиро пишається своїми досягнен-

нями. Вона каже, що  врятувавши 

життя іншому, починаєш розуміти: 

ти зробив щось неймовірне, над-

можливе. Проте виділити щось 

одне жінка не береться, адже за 

кожним епізодом чиєсь життя, чи-

єсь майбутнє. Багато бійців завдя-

чують Тетяні Іваненко порятунком 

і пишуть у соцмережах: «Дякую 

тобі», «Дякую за моє врятоване 

життя». Вона зробила свій вибір 

ще у шкільні роки. І якби була мож-

ливість повернути час, то знову б 

проти волі батьків вступила б в Із-

маїльське медичне училище, під-

писала б військовий контракт, а 

потім стала слухачем Української 

військово-медичної академії, щоб 

отримати звання офіцера і досягти 

вже інших професійних висот.    

                               Галина ЖОЛТІКОВА

Військові медики знали, що доведеться працювати, як то кажуть, до повного виснаження. Та вони не думали 
про наслідки для самих себе, а лише про тих, кому доведеться собою затуляти рідну землю від ворога

КАМАЗами, БТРами, УАЗами – всім, 

чим могли, доправлявли бійців до 

рятівників. У Гранітному містився 

вертолітний майданчик, тож перед 

відправкою медсестри та лікарі 

мали стабілізувати стан людей, 

щоб доправити їх у лікарні та гос-

стані. Врятуйте його, благаю!»

На війні все інакше. Загострює-

ться почуття відповідальності, 

починаєш цінувати те, на що мо-

жеш не звернути уваги в мирному 

житті, а особливо там цінується 

дружба. Тетяна дбала про кожного 

ся до Одеси, в Інтернеті побачил

список визволених з полону, сере

яких був і Мандажі Євген, сльоз

радості так і полилися рікою.

У молодого військового медик

залишилося багато спогадів пр

перебування в районі АТО. Тетян

Військові медики знали, що доведеться працювати, як то кажуть, до повного виснаження. Та вони не думали
про наслідки для самих себе, а лише про тих, кому доведеться собою затуляти рідну землю від ворога
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Ольга десять років ходила на ро-

боту вздовж старовинного парку в 

Севастополі й гадки не мала, що 

колись доведеться покинути все, 

стати чужою для друзів та сусідів, 

зазнати гонінь через свою діяль-

ність. Радіоведуча телерадіоком-

панії «Бриз» робила свою справу, 

як то кажуть, на совість, і ніколи не 

чекала ні визнань, ні нагород. Вона 

просто створювала репортажі про 

службу у ВМС та проекти про укра-

їнську пісню, мову, культуру і  до-

носила їх людям, бо знала – жодна 

медійна кримська компанія цього 

не зробить. Вже тоді весь інформа-

ційний простір був нашпигований 

проросійським продуктом. Події, 

які відбулися  на початку 2014-го, в 

неї й досі  перед очима. Люди в ка-

муфляжах на території телерадіо-

компанії проводили «співбесіди» з 

керівництвом, а потім і з особовим 

складом. Пропонували краще жит-

тя і умови праці. Однак «Бриз» не 

піддавався. Тож все йшло до того, 

БАСТІОНИ

Анексія півострова змінила їхні долі, змусила полишити домівки, 

дізнатися, що таке зрада найближчих людей. Ось уже три роки 

для багатьох українських кримчанок-патріоток свято 8 березня 

асоціюється із крахом спокійного розміреного життя, передчуттям 

чогось невідомого та руйнівного. Та для них поступитися 

принципами було неприпустимо й неприйнятно.  Вони ніколи 

не вимірювали любов до України квартирами, машинами, 

відпустками біля моря. Втрачаючи це, вони зберегли найголовніше 

– гідність і віру в те, що обов’язково повернуться до Криму

ТВОЇ ДОНЬКИ, УКРАЇНО!

ОЛЬГИ
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що їх одного дня просто вистав-

лять із приміщення. Щоб якось 

урятувати майно, журналісти та 

технічні працівники під верхнім 

одягом виносили пульти, шнури, 

диски, дрібне обладнання. Ольга 

взяла собі за правило витягати мі-

крофон із сумки лише тоді, коли 

записувалася у студії. Вона носила 

його із собою.  

До жінки масово почали зверта-

тися прихильники: телефонували, 

писали в соцмережах, приходили 

на ТРК «Бриз» і просили записати 

програми та українські пісні, щоб 

потім слухати. Люди розуміли – їм 

повністю відріжуть доступ до всьо-

го, що нагадуватиме Батьківщину.

– Дуже переживали і плакали, 

казали: «Як ми тепер будемо без 

української пісні й мови?». Це мене 

зворушувало, бо коли ти працюєш, 

не бачиш реакції по той бік мікро-

фона. Її можна оцінити лише тоді, 

коли слухачі телефонують і щось 

кажуть. Я не думала, що моя ау-

диторія настільки численна. Була 

вражена, розчулена і тоді зрозумі-

ла – в Севастополі ми працювали 

не даремно.  

А ще люди диктували свої адре-

си і казали: «Якщо треба буде 

сховатися або ж жити, ми допо-

можемо». Та Ольга вирішила жити  

не в окупованому Криму. І коли 

її запитало керівництво: «Ну що, 

ти з нами?», без вагань відповіла: 

«Могли б і не питати». Залишаю-

чи місто, яке вже стало рідним і 

близьким, вона тоді була переко-

нана – це ненадовго. Та події на 

Донбасі підвели риску під мину-

лим життям, розділивши його на 

«до» і «після» анексії. Вона припи-

нила спілкуватися з тими, кого ще 

донедавна вважала справжніми 

друзями.  Бо переконана – зраду 

не вибачають. Та тих, хто відданий 

Україні, але не зміг залишити пів-

острів через сімейні обставини, 

жінка щиро підтримує:

– Я це роблю, бо їм там дуже 

важко. Вони не можуть виказати 

себе, бо зрозуміло, що тоді на них 

чекає. Жити за такими подвійним 

стандартами я б не змогла. Тому 

їх підтримую, на державні свята 

завжди намагаюся передати пода-

рунки в жовто-блакитних кольорах. 

Це цивільні викладачі, журналісти, 

які 2014 року вчинили по совісті. 

Вони написали заяви на звільнен-

ня, щоб не працювати на російську 

ідеологію, і пішли освоювати інші 

професії.

Ользі Магазинській вже в Оде-

сі довелося перекваліфікуватися   

з радіо- на тележурналіста. Було 

важко, та вона каже, що головне 

те, що ти поруч із людьми, які по-

діляють твої погляди, ти робиш ту 

справу, якою захоплюєшся, і тобі 

це допомагає не втрачати сенс 

життя. Звичайно, її перші телепро-

екти були присвячені воїнам АТО, 

потім – життєдіяльності україн-

ських моряків. Програми військо-

вих журналістів почали набувати 

дедалі більшої популярності серед 

мешканців Одещини, кабельні про-

вайдери зверталися з проханням 

розмістити їхній продукт у своїх  

мережах. І ніхто не відмовлявся. 

Ольга ж взялася за нові проекти  

про військову освіту та службу в 

українському флоті, бо перекона-

на:

– Про моряків потрібно гово-

рити, адже за кілька років буде на 

чому виходити в море, головне – 

щоб було кому. Хочеться показува-

ти, що нині є патріотична молодь,  

яка хоче служити у ВМС, закохана в 

морську стихію. Потрібно, щоб про 

цих хлопців знали і їх наслідували. 

Жінка щосили намагається під-

13

тримувати тих, хто цього потребує. 

Так, одного разу дізналася про міс-

цеву громадську активістку, яка,  

попри свій поважний вік – понад 

70 років, мала сили та бажання 

зустрічатися із батьками загиблих 

воїнів АТО, оббивала пороги війсь-

ккоматів у пошуках інформації та 

коштів для видання збірки спога-

дів про хлопців-одеситів. 

– Я ходила до неї і хотіла, щоб 

їй допомогли, – каже журналістка. 

– Щоб старенька змогла видати цю 

книжку. Вони на це заслуговують. 

А ще Ольга переконана: пра-

вильне життєве рішення легко не 

дається. Тому потрібно бути силь-

ним і чинити так, щоб зберегти 

чисте сумління, щоб не було со-

ромно дивитися в очі людям. Саме 

для цього, коли буде можливість, 

вона обов’язково повернеться у 

Крим. Але для себе твердо виріши-

ла: жити там не буде, бо дуже ба-

гато негативних спогадів, і головне 

– не зможе бути разом з тими, хто 

зрікся рідного краю та народу:

– Найболючішою була зрада 

тих, з ким я жила поруч, ходила, то-

варишувала, спілкувалася, працю-

вала, і раптом вони виявили до нас 

таке вороже ставлення.

Мрія Ольги Магазинської та її 

колег – прийти на вул. Бастіонну 

в Севастополі, де колись базува-

лася військова телерадіокомпанія 

«Бриз» і підняти на флагшток си-

ньо-жовтий прапор. 
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ПРОРОЦТВО 
ЖАННИ
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Коли в Криму «зелені чоловіч-

ки» разом із підбуреним натов-

пом блокували морських піхотин-

ців, Жанни не було на місці: вона 

тільки-но пішла в декретну від-

пустку. Проте відео та фото цього 

інциденту вмить облетіли Інтер-

нет і телебачення. Від побаченого 

закололо в серці, але допомогти 

або хоча б бути поруч не могла. 

Та коли постало питання передис-

локації морських піхотинців на 

материкову частину України – не 

вагалася. 

Доправивши маля своїм бать-

кам, прийшла до командира і 

написала рапорт про те, що пе-

рериває відпустку і служитиме 

далі. Бо знала: тепер вона вкрай 

потрібна. Адже з Миколаєва під-

розділи рушали на Донбас, а вона 

була єдиним медиком. Її обері-

гали, проте їхати не відмовляли, 

бо знали – без неї їм не встояти. 

Жанна каже, що в Миколаєві була 

лише три дні, а далі розпочалися 

бойові будні, які тривають і пони-

ні:

– Я – кадровий офіцер. Це мій 

обов’язок перед Батьківщиною. 

Скільки стане сил, стільки буду по-

руч із побратимами.

У перші місяці 2014-го Жан-

на, як і багато тих, хто залишив 

Крим, відчувала біль та розчару-

вання. Адже лише рік тому ї ї спо-

внювали світлі почуття та радісні 

надії на майбутнє. Вона і досі не 

може дібрати слів, щоб передати 

ті емоції. Тоді гору взяло почуття 

патріотизму. А звідки в неї така 

відданість справі, жінка пояснює 

так: 

– Мені подобається служба, 

військова форма, і тільки в армії 

я почуваюся комфортно. Тепер я 

розумію – це сенс мого життя.

За три роки антитерористичної 

операції Жанна Олещенко зрідка 

поверталася на мирну територію. 

Вона пройшла найгарячіші точки 

Донбасу, і врятувала чимало жит-

тів. Не шкодуючи себе, вона там, 

де потрібна.

– Коли приїжджаєш на «нуль», 

хлопці просто радіють з того, що 

до них приїхали, що про них не за-

бувають. Одному, щоб підбадьо-

рити, варто сказати «Привіт!», а 

в другого запитати: «Чому в тебе 

такі сумні очі?». Для них важливо 

відчувати з мого боку турботу. Ін-

коли слово більше лікує, ніж ме-

дичні маніпуляції.  

Вона намагається робити все, 

що в ї ї силах. Іноді на сон вистачає 

кілька годин, бо на ній тримається 

вся організаційна складова ме-

дичного забезпечення бригади на 

першій та другій лініях оборони, 

а це керування роботою майже 

50 підлеглих, постійний контроль 

за виконанням таких важливих 

питань, як евакуація поранених, 

забезпечення медичним тран-

спортом та медикаментами. 

– Робота медика – це і щоден-

ні тренування. Тут не можна щось 

вивчити і потім нічого не робити. 

Удосконалювати такі знання по-

трібно постійно. Якщо є прогали-

на, вона тільки збільшуватиметь-

ся, а це може коштувати комусь 

життя.     

Коли потрібна допомога, Жан-

на кидає все і йде до поранених. 

Їй доводиться бачити багато люд-

ських страждань, особливо важко 

працювати в пунктах евакуації, 

куди бійців привозять після силь-

ного обстрілу. Жанна каже, що в 

такі моменти страху немає:

– Для лікаря страх – це погане 

почуття. Важкопораненого можна 

втратити відразу ж. Коли така си-

туація – працюю на автоматизмі, 

а починаю нервувати вже тоді, 

коли передали людину анестезіо-

логам.   

Жанна Олещенко живе зара-

ди життя інших. Кожного з бійців 

вона вважає героєм і жертвує за-

ради них тим, від чого б ніколи не 

відмовилася пересічна жінка: сі-

мейним затишком і щастям бути 

поруч зі своєю дитиною. 

Майор, начальник медичної 

служби 36-ї окремої бригади мор-

ської піхоти ВМС переконана, що 

обов’язково повернеться в Пере-

вальне, щоб побачити, як скида-

тимуть ненависний триколор і як 

над штабом військової частини 

замайорить український прапор. 

Галина ХАВЧЕНКО
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Солдат тримався осторонь. Сповнені суму очі свідчили: чимсь 

дуже переймається. «Хлопче, що з тобою трапилося?» –  

зі співчуттям запитала Наталія на одному із опорних пунктів 

молодого бійця, якому на вигляд було ледь за 20. З’ясувалося, 

його гнітило почуття провини через пораненого друга, з яким 

вони добровольцями пішли  воювати.  Не полишала думка, 

як буде дивитися в очі близьких ліпшого товариша, який зазнав 

тяжких травм, а він сам залишився неушкодженим.  

Хлопець зізнався, що боїться залишатися на тому опорному пункті, 

адже при кожному обстрілі перед очима постає та страшна 

картина. Уважно вислухавши, психолог зрозуміла, що як бойова 

одиниця він не може нести службу. Тож негайно повідомила 

командирів, що цій людині необхідно дати певний час 

на відпочинок та емоційне відновлення  за межами передової

НАТАЛІЇ 
МАСЬ

ВЧАСНЕ 
СЛОВО

PSYФАКТОР
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ронь тих подій, які відбувалися у 

країні.  2014-го працювала з ро-

динами військовослужбовців,  які 

перебували  в  АТО.

– Засмучені, обурені, емоцій-

но збуджені рідні та близькі тиж-

нями перекривали дороги, бло-

кували роботу КПП Генерального 

штабу та Міністерства оборони.  

До нас, військових психологів, тим 

часом надходила інформація про 

загибель їхніх синів і чоловіків... 

Надзвичайно складно було пові-

домляти близьким, що вони вже 

додому живими не повернуться… 

– зі смутком згадує психолог.

Вперше потрапивши на фронт, 

підполковник Мась та ї ї колеги 

намагалися донести до коман-

дирів та військовослужбовців те, 

наскільки важливою є діяльність 

психолога на передовій. Адже спо-

чатку, командири і бійці не визна-

вали цієї потреби, мовляв,  цілком 

здорові і допомога їм ні до чого. 

Більшість мобілізованих при-

забула такі поняття, як підпоряд-

кування начальникам, військова 

дисципліна, з якого боку підійти 

до зброї і як поводитися в бою.  

Одне слово, морально більшість 

із них не були готові до виконання 

бойових завдань, як і до тих змін, 

Таких випадків у роботі психо-

лога не перелічити. Навіть коли 

часу для проведення глибокого 

аналізу ситуацій обмаль, ці мо-

менти   жінка  прораховує миттє-

во. Знайде індивідуальний підхід 

для кожного і підтримає  словом.

Коли в Україні почалася Рево-

люція гідності, а далі – неоголо-

шена Росією війна, підполковник 

Наталія Мась не залишилась осто-

«Психолог надихає жити, а командир служити»

Військова мудрість

Підполковник  Наталія Мась –               

начальник відділу науково-дослідного 

центру військової педагогіки та пси-

хології, тимчасово виконує обов`язки 

начальника кафедри у Військовому 

інституті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.                            

Кандидат психологічних наук. Автор         

60 наукових праць. Очолює Спілку     

учасників АТО у Військовому інституті

ДОВІДКА:

які відбулися з початком росій-

ської агресії у країні. Відправля-

ючись на фронт, кожен із них за-

лишив родину, улюблену роботу, 

звичне життя. Це викликало при-

гнічення, відчай, агресію, страх і 

паніку. Тому Наталія з напарни-

ками робили все, аби повернути 

бійців до нормального стану і на-

гадати, для чого і заради чого вони 

перебувають на Донбасі.

Згодом досвід ведення АТО 

показав: військові психологи на 

фронті не лише потрібні – їхньої 

присутності вже вимагають самі 

командири, які через брак досвіду 

не можуть упоратись у скрутних 

ситуаціях із бійцями.

За приклад можна згадати, 

коли чотири сотні військовослуж-

бовців 5-го батальйону «Прикар-

паття» після обстрілів і побачених 

поранень та смертей своїх побра-

тимів були деморалізовані, поки-

нули позиції, зібрались і поїхали 

до частини, вимагаючи відпочин-

ку. 

Тому такі спеціалісти повинні 

вміти оперативно діяти у кризо-

вій ситуації, згуртувати бійців, 

не дати їм опустити руки. Також у 

бою діє принцип – дбай про това-

риша. Дуже важливими є знання, 
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як не тільки себе психологічно 

правильно налаштувати, а й того, 

хто поряд. 

– Коли воїн відчуває, що ось-

ось його охопить паніка, найпер-

ша порада – негайно закцентува-

ти увагу на деталізації своїх дій. 

Наприклад, про себе  промовляти: 

«Автомат, приціл, увага – стріляю», 

зосередити на тому, що належить 

робити. Це допомагає переклю-

читися зі страху на діяльність і 

не розгубитись у відповідальний 

момент. А після напруженого бою 

слід робити легенькі попліскуван-

ня по всьому тілу, особливу увагу 

приділити кінцівкам і спині, – на-

голошує Наталія.

Свою розмову із захисниками  

підполковник Мась розпочинає 

зі слів подяки за те, що вони ро-

блять для України. Вона завжди 

вміє сказати по-жіночому теплі 

слова воякам, це їм дуже покра-

щує настрій.  Привозить із собою 

малюнки і обереги від діток з об-

меженими можливостями, які так 

хочуть жити в мирі й спокої і які 

вірять у силу нашого війська. Такі 

подарунки зігрівають душі бійців, 

вселяють позитивні емоції, кожен 

із них згадує своїх дітей, родину.  

Коли воякам настає час повер-

татися додому, для того, щоб вони 

згодом не залишилися сам на сам 

із проблемами, психолог допома-

гає їм краще зрозуміти, що відбу-

вається з психікою людини після 

виходу із зони бойових дій. Роз-

казує, до чого вони мають бути го-

тові, як вдосконалювати свій пси-

хофізичний стан і як допомагати 

в цьому товаришам та близьким. 

Адже дружинам і дітям заново до-

ведеться звикати до свого героя, 

ще раз знайомитись із ним після 

демобілізації. Бійцям так само по-

трібно  налаштовуватися на нове 

мирне життя. Чимало колишніх 

учасників АТО агресивно реагу-

ють на запитання знайомих про 

передову. «Стримай себе, змовчи, 

як би важко не було, поясни, що 

військових про це запитувати не-

Роки ведення антитерористичної 

операції показали, що такі досвідчені, 

кваліфіковані фахівці необхідні нашому 

війську. Сьогодні їх повинно бути зна-

чно більше. Саме тому,  у Військовому 

інституті набір на навчання курсантів 

за напрямком «військова психологія»  

протягом майже трьох років помітно 

збільшився. Також в інституті постійно 

тривають курси підвищення кваліфікації 

для тих офіцерів-психологів, які вже 

служать

ДОВІДКА:

коректно. Згадайте про приємні 

моменти вашої дружби», – радить 

жінка.

Підполковник Наталія Мась 

пережила різні ситуації, проте 

завжди з особливою теплотою 

згадує свою роботу на передовій. 

Там вона зустріла нових друзів та 

колег, з якими охоче обмінюється 

досвідом і сьогодні.

А бійці свою рятівницю не за-

бувають. Телефонують, пишуть 

SMS, вітають зі святами, а іноді 

звертаються, коли на душі неспо-

кійно,  та з великим нетерпінням 

чекають на цінні поради досвідче-

ного психолога. 

І ніхто із них навіть не здога-

дується, що після відряджень на 

фронт сили для відновлення по-

трібні й самому психологу. А роз-

радою для Наталії Мась є ї ї сім’я, 

якою жінка пишається і підтримку 

якої дуже цінує. Разом із рідними 

та близькими їй людьми Наталія 

Миколаївна любить виїжджати 

на природу, відвідувати музеї та 

театри. Вічне та прекрасне дають 

їй наснагу для нових шляхетних 

справ. Адже ї ї лагідної усмішки і 

вчасно сказаного доброго слова 

нині дуже потребують українські 

бійці. 

Дарія МАРКЕВИЧ
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– Мій дядя Боря прийшов, — 

довірливо тулячись до сильного 

чоловічого плеча, радісно мовив 

хлопчина. – Ти довго будеш сьогодні 

зі мною?

Сироту Льошу Гутченка з Авдіївки 

днями прооперували в обласній 

дитячій лікарні 

Дніпра. Маленький 

пацієнт із так званої  

«сірої зони» мав 

чимало хронічних 

вад. Найбільше ж 

йому дошкуляла 

грижа

Дядечку
Борю,

чекаю!я тебе

ДОПОМОГА ЙДЕ
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Дядя Боря – представник оперативного командування «Схід», 

який для Льоші враз став рідною людиною, — Борис Кутовий. 

Любов до нього читалася в щирій усмішці, світилася в очах 

худенького хлопчика з Донбасу. Коли військовий зайшов до палати, 

дитина відразу забула про інших відвідувачів. Їй уже було не до 

телекамер і журналістів, якими вона, здавалося, зацікавилася.

– Ось подарунки для тебе і для інших 

діточок від гостей, що завітали до 

лікарні, – пояснював, тримаючи Льошу 

на колінах, офіцер. – Цукерки, книжечки 

українською мовою… Одужуй швидше. 

А що тобі наступного разу принести? 

Може, ще машинку?

– Машинка добре, та краще сам 

приходь…

– Куди ж я тепер від тебе, від усіх 

вас…
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«Допомога йде!». Гуманітарний 

проект медичної допомоги на-

селенню Донбасу із такою опти-

містичною назвою активно 

впроваджує оперативне команду-

вання «Схід». Координатором до-

брої справи став офіцер відділу 

цивільно-військового співробіт-

ництва старший лейтенант Борис 

Кутовий.

– Проект передбачає прове-

дення безплатного стаціонар-

ного лікування важких хворих у 

місті Дніпрі, підтримку районних 

лікарень Донецької області, яким 

передаватимемо ліки, продукти 

харчування, канцелярське прилад-

дя тощо, – пояснює офіцер.

Перші групи дорослих та ма-

лих пацієнтів з Авдіївки, Мар’їнки, 

Світлодарська, Бахмутського райо-

ну й інших прифронтових терито-

рій прибули до 6-ї міської та облас-

ної дитячої лікарень Дніпра.

Головний лікар лікарні №6 

Олександр Сірий каже, що зрозу-

мів реальну ситуацію лише після 

того, як сам з’їздив у Мар’їнку, 

зустрівся з колегою – головним 

лікарем тамтешньої районної 

лікарні Євгеном Слюсаренком, 

почув та по бачив все на власні 

очі. А ситуація там дуже складна. 

Машини, що згоріли після обстрі-

лу, так і стоять у боксах. До хво-

рих не виїхати. У лікарнях немає 

опалення. Проте на жахливі умо-

ви, в яких доводиться працювати, 

медики не нарікають, роблять 

все від них залежне. Але є пацієн-

ти, проблеми яких вони за всього 

свого бажання та кваліфікації ви-

рішити не можуть. Тож дніпров-

ські лікарі без вагань долучилися 

до проекту. 

В обласній дитячій лікарні ма-

леньких пацієнтів теж прийняли з 

відкритою душею.

– До нас привезли десятьох ді-

тей з важкими захворюваннями 

нирок, із вадами серця та фізич-

ного розвитку, – розповів дирек-

тор закладу Олександр Хитрик. 

— Чотирьох уже прооперували, 

оскільки не можна було відклада-

ти, двоє з цих діточок — сироти. 

Іншим проведемо необхідне хі-

рургічне втручання після обсте-

ження, бо там складні випадки, є 

задавнені хронічні захворювання. 

Наша область ніколи не була осто-

ронь проблем прифронтових тери-

торій, де медичне обслуговування 

тепер на дуже низькому рівні чи 

22
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взагалі відсутнє. Тож кваліфіко-

вану допомогу надаємо з перших 

днів проведення АТО. За цей час ми 

пролікували 1300 дітей, 500 про-

оперували. Були дуже складні ви-

падки, кульові та мінно-осколкові 

поранення. З усіма проблемами 

упоралися, всі дітки живі-здорові. 

І це найголовніше.

Звичайно, операції та лікування 

таких дітей і дорослих з Донбасу 

потребують додаткових коштів з 

обласного та міського бюджетів. 

Тому голова Дніпропетровської 

обласної ради Гліб Пригунов звер-

нувся до очільників міст і районів 

із проханням передбачити кошти 

на це в місцевих бюджетах і пообі-

цяв всіляку підтримку області.

Історія Льоші Гутченка з Авдіїв-

ки – одна з багатьох, від якої сльо-

зи на очах.

– Хороший хлопчик, добрий, з 

такою відкритою усмішкою, — роз-

повідає про нього Борис Кутовий. — 

Навколо метушня, торби, люди, а 

він сидить самотньо в автобусі й… 

усміхається. На колінах — рюкза-

чок затертий, у руках — іграшкова 

машинка. Зустрівся з ним очима – 

защеміло серце. «Де твій тато, 

Льошо?» — питаю. «Пішов на робо-

ту», – відповідає. І знову всміхаєть-

ся. Беззахисно так…

Льоша росте без батьків, ним 

опікується тітка. Навчається 

хлопчик у Парасковіївській школі-

інтернаті, що біля Бахмута. Хороша 

школа, затишна, тепла. Люди в ній 

чуйні.

– Приїхали в Дніпро, у лікар-

ню, — продовжує розповідь Бо-

рис. — Знову метушня, торби, люди, 

а він до мене підбігає, простягає 

половинку крекеру: «Візьми!» І 

знову просто в очі довірливо ди-

виться. Я цього коржика надкусив, 

а проковтнути не можу – клубок у 

горлі. Від такої довіри і дитячого 

тепла... Полегшено зітхнув, коли 

хлопчика прооперували. Прийшла 

до нього допомога.

Бентежне, світле, неймовірне 

почуття  пережив Борис Кутовий 

і під час знайомства з іншими ді-

тками. На одному з фото він ра-

зом із Сашком та Володею, які 

міцно обіймають його після дов-

гої безсонної ночі на дорогах 

між Світлодарськом і Бахмутом. 

А скільки позитивних емоцій від 

восьмирічної Мілени Дворної! 

Дівчинка радіє кожному теплому 

слову та із задоволенням гово-

рить українською…

— Я дуже вдячний дітям, з яки-

ми звела мене доля на дорогах 

Донбасу, де межа між минулим, 

сьогоденням і майбутнім така 

тонка, що відчуваєш кожну мить 

життя й розумієш його справжню 

цінність. Я вдячний цим малюкам  

за довіру, за  неймовірну щирість 

і лагідну вдачу, заради яких усе 

можна витримати. Всі наші діти 

мають бути щасливими! Ідея про-

екту «Допомога йде» народилася 

в наших серцях. Об’єднавшись у 

важливій справі, ми доведемо, що 

ми – єдина країна.

Юлія БАБЕНКО, 

фото автора
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24 березня батальйон морської 

піхоти, яким командував підпол-

ковник Дмитро Делятицький, мав 

вийти з Криму зі зброєю і на своїй 

техніці. Та  попри всі домовленос-

ті, російські спецпризначенці вно-

чі підступно штурмували наших 

воїнів. Ця дата залишиться в істо-

рії морської піхоти України як за-

початкування нового військового 

організму. Згадуючи ті сумні події, 

не можна оминути передісторію.

У середині лютого 2014 року, 

коли силовики разом із «тітуш-

ками» пішли на штурм Майдану, 

морських піхотинців підняли за 

сигналами тривоги. Наступного 

 Їх блокували,  мінува-

ли,  штурмували,  

намагалися купити, 

 але вони – 

 140 військовослуж-

бовців 1-го окремого 

Феодосійського 

батальйону морсь-

кої піхоти – три роки 

тому,  у березні 

2014-го,  відмовилися 

перейти на бік Росії. 

Зморені та морально 

виснажені  місяч-

ною блокадою на тлі 

біснуватих вигуків: 

«Росія!»,  нахабства 

триколірних окупан-

тів,  зради колишніх 

товаришів по службі, 

 вони  залишилися 

вірними народу 

України

дня їм наказали їхати до Києва і 

взяти під охорону склади зі збро-

єю та технікою. Але їх розмістили 

у військовій частині у Василькові. 

Серед людей на Майдані поши-

рилися чутки, що туди прислали 

армійських спецпризначенців для 

зачистки Києва від революціо-

нерів. Майданівці прибули до 

Василькова і зажадали, щоб вій-

ськові здали їм зброю. Довелося 

залучати ветеранів Союзу мор-

ських піхотинців, і вже надвечір 

21 лютого військову частину у 

Василькові було розблоковано. За 

кілька днів морські піхотинці по-

вернулися до Криму.

28 лютого біля будівлі Верхов-

ної Ради Криму в Сімферополі 

відбулися серйозні сутички між 

проросійськи налаштованими гро-

мадянами і кримськими татарами. 

Пізніше стало відомо, що це були 

перевдягнені бійці російського 

спецпризначення. На той момент, 

як вважають морські піхотинці, 

будівлю Верховної Ради ще мож-

на було взяти штурмом і завадити 

розповсюдженню сепаратизму на 

півострові. 

– За день до того, як заблокува-

ли наш батальйон, мене викликав 

на зв’язок заступник командувача 

Військово-Морських Сил з бере-

140 МО РПІХІВ140 МО 
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гової та територіальної оборони 

генерал-майор Ігор Воронченко, – 

розповідає командир 36-ї окремої 

бригади морської піхоти полков-

ник Дмитро Делятицький. – Він 

поставив завдання відправити 

підрозділ для прикриття аеро-

дрому в Кіровському, куди і була 

спрямована десантно-штурмова 

рота, ще одна рота вирушила на 

Старокримський полігон як ре-

зерв. Незабаром надійшла інфор-

мація про спроби захоплення ае-

родрому Бельбек.

А вже за кілька годин біля 

української військової частини 

почали з’являтися представники 

так званої місцевої самооборони 

і заїжджого донського козацтва. 

Звісно, до частини їх не пускали. 

Вони хотіли проводити якісь пе-

реговори, але пішли ні з чим. Ще 

за дві-три години з’явилися перші 

підрозділи 810-ї бригади морської 

піхоти Чорноморського флоту Ро-

сії. Саме вони і заблокували укра-

їнських морпіхів у Феодосії. Крім 

того, з великим завзяттям узялися 

переконувати вояків переходити 

на службу «народу Криму», ляка-

ючи, що приїдуть «правосєки» і 

зроблять з ними те, що зробили з 

«беркутівцями» на Майдані – па-

литимуть живцем. Місцеві жителі 

фанатично вірили в цю брехню.

Російські переговорники не 

скупилися на щедрі обіцянки, на-

магаючись перекупити якнайбіль-

ше «чорних беретів», і хоч як гірко 

це усвідомлювати, але багато хто 

повірив їм, заспокоюючи себе від-

мовкою: «А що дала мені ця Укра-

їна?». Аби зламати волю тих, хто 

чинив спротив, спеціально запус-

калися плітки, мовляв, «ви нікому 

не потрібні, за Чонгаром стоять 

загороджувальні загони, які одра-

зу вас заарештують».

– Окупанти висували вимо-

гу – здати зброю на склади під 

охорону російським представни-

кам. Надходили пропозиції пере-

йти на бік Російської Федерації 

та продовжити службу на вищих 

посадах, навчатися в московській 

академії, пропонували й гроші. 

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

140 МО РПІХІВРПІХІВ
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Буквально за півтора-два тижні 

після того, як ми відмовилися зда-

тися, нашу частину спробували за-

мінувати, – згадує Дмитро Деля-

тицький. На другу добу блокування 

ми взяли в полон одного росіяни-

на і одного представника так зва-

ної самооборони, які намагалися 

проникнути на нашу територію зі 

зброєю. Росіянин виявився офіце-

ром, обіймав посаду заступника 

командира десантно-штурмової 

роти 810-ї бригади окремої мор-

ської піхоти. Ми їх допитали і… за 

наказом згори передали представ-

никам російської сторони.

Слід враховувати, що в мор-

піхів залишалася зброя, і якщо б 

російські військові тоді пішли б на 

серйозний конфлікт, вони б ї ї за-

стосували. 

Попри блокування батальйону, 

кримські татари доставляли на-

шим воякам продукти харчування, 

гарячу їжу. Вони стали першими 

українськими волонтерами у пря-

мому сенсі цього слова. 

Для росіян навіть після прове-

дення незаконного референдуму 

в політичному та міжнародному 

аспекті залишалася суттєва про-

блема, що стосувалася саме мор-

ських піхотинців у Феодосії, які не 

збиралися здаватися.

23 березня 2014 року підпол-

ковник Делятицький отримав ко-

манду здати зброю. Наступного 

дня морпіхи мали вирушити ко-

лоною із заблокованої частини. 

Проте о 4-й ранку росіяни пішли 

на штурм. Стріляли бойовими на-

боями, вели вогонь з БТРів, що 

оточували частину. Один із броньо-

виків проломив паркан, заїхав на 

територію і розпочав обстріл при-

міщення штабу. Гатили по казармі, 

задіяли світлошумові гранати. А з 

вертольотів, що кружляли у небі, 

висаджувалися спецпризначенці.

– Вони шукали мене і зампо-

літа, почали опитувати матросів, 

сержантів. Показували мою фото-

графію, тож я встав і сказав, що 

я – командир. Після цього вони 

почали нас лупцювати, – прига-

дує офіцер. – Потім всіх вивели на 

плац. Матросів, контрактників, всіх 

поставили до стінки біля їдальні, а 

перед цим всіх поклали на землю, 

зв’язали руки, обшукали. Мене та 

мого заступника з виховної роботи 

майора Ростислава Ломтєва на той 

час вже забрали вертольотом.

– Доправили нас на територію 

російської гауптвахти в Севастопо-

лі, – із сумом згадує Дмитро Де-

лятицький. – Там вже перебували 

генерал-майор Ігор Воронченко та 

полковник Юлій Мамчур, ще кілька 

наших військових. Нас тримали в 

одиночних камерах близько п’яти 

діб. Під час полону нам постійно 

погрожували та пропонували пе-

рейти на бік росіян. Погрожували 

сім’ям. Моя родина на той час пе-

ребувала у Феодосії. Для показо-

вої депортації взвод російських 

спецпризначенців приїхав просто 

до нас у двір. Виставили оточу-

вальний підрозділ, блокували всі 

під’їзди, ледь не снайперів розта-

шували на даху. Намагалися про-

никнути до мене в оселю, де пере-

бувала дружина з двома дітьми. 

Вона їм не відчинила. Після цього 

привезли мене, просили, щоб дру-

жина відчинила двері, дали 20 хви-

лин на збори і вивезли, – розпові-

дає пан Дмитро.

Далі був Генічеськ та Меліто-

поль. Згодом морпіхи вилетіли до 

Києва, в казарми Президентського 

полку. І врешті-решт їх перевели в 

Миколаїв. Спочатку розмістилися, 

де довелося, адже місто не було го-

тове до такого напливу військовос-

лужбовців. Місцева влада, прості 

громадяни намагалися робити все 

можливе, щоб облаштувати тих, 

хто з честю вийшов із Криму. 
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Незабаром на базі Феодосій-

ського та Керченського батальйо-

нів морської піхоти було створено 

36-ту окрему бригаду морської 

піхоти з пунктом постійної дис-

локації. Відповідно до наказу Мі-

ністра оборони України з’єднання 

очолив підполковник Дмитро Де-

лятицький.

Коли на Донбасі спалахнула вій-

на, морпіхи почали готуватися до 

бойових дій. Спершу вони відпра-

цьовували свої навички на блок-

постах Миколаївщини та Одещини 

разом з місцевими батальйонами 

територіальної оборони. 

15 вересня 2014 року підроз-

діли морської піхоти вирушили в 

район проведення антитерорис-

тичної операції для виконання бо-

йових завдань. Саме у населеному 

пункті Гранітне Волноваського ра-

йону розпочалася їхня діяльність 

на Донбасі.  Як тільки «чорні бере-

ти» зайняли свої позиції, російські 

окупанти «привітали» їх обстрілом 

з реактивних систем залпового 

вогню  «Град». Але це жодним чи-

ном не вплинуло на їхній бойовий 

дух. Навпаки, військові організува-

ли оборону села за сучасними ви-

могами ведення бойових дій. Гра-

нітне було повністю перекрите для 

сепаратистів, їм не залишили жод-

ної шпаринки. В місцях ймовірного 

проходу диверсійно-розвідуваль-

них груп противника облаштували 

засідки. 

Одного дня бойовики насміли-

лися піти в атаку. Вони щільно об-

стрілювали позиції морпіхів з де-

кількох напрямків, таким способом 

імітуючи наступ з різних боків. Але 

українці вирішили з ними не пань-

катися, а відразу відкрили вогонь 

з усієї наявної зброї. Терористів 

шокувала така злагоджена відпо-

відь, їхня колона бронетехніки ще 

довго палала під Гранітним. Спра-

ву довершила мінометна батарея. 

Тож наступ терористів закінчився 

повною поразкою. Кремлівські на-

йманці хаотично відступали, кида-

ючи своїх загиблих та поранених. 

Сьогодні «чорні берети», як і 

2014-го, мужньо захищають від 

російських зайд східні рубежі на-

шої держави. Невтомні, незламні, 

народжені переможцями морські 

піхотинці недарма обрали для 

себе гасло «Вірні завжди!» Вони з 

честю виконують свій священний 

обов’язок. Вони – взірець служін-

ня Українському народові.

Євгеній СИЛКІН

Начальник 

Генерального штабу – 

Головнокомандувач 

ЗС України

генерал армії України 

Віктор Муженко 

особисто вітав лицарів 

«чорних беретів», 

вручав ордени 

та медалі, 

а командир бригади 

полковник Делятицький 

нагороджений 

іменною зброєю
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Дорожня

Бойові дії в зоні проведення антитерористичної операції 

підтвердили гостру необхідність мати в кожному підрозділі добре 

навченого командира-лідера. А оскільки сучасну війну ведуть 

не фронтами, як раніше, а переважно невеликими тактичними 

групами, дедалі частіше ним стає молодший командир – сержант

сержантської

СТАНДАРТИ НАТО
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Про необхідність створення в 

Збройних Силах України сержант-

ського корпусу сучасного зразка 

йшлося уже давно. Від початку 

їхнього літопису ця категорія не 

мала таких повноважень і автори-

тету, як, приміром, в арміях розви-

нених європейських країн. Основна 

функція молодшого командира 

полягала в тому, щоб передати 

завдання від офіцера особовому 

складу, контролювати його вико-

нання та підтримувати належний 

рівень військової дисципліни в під-

розділі. Черговий по роті, помічник 

начальника варти, керівник на на-

вчальній точці… На цьому, власне, 

повноваження закінчувалися.

Від «наглядача» 

до лідера
– На  зорі створення Україн-

ського війська роль сержантів 

була применшена, – підтверджує 

головний старшина Збройних 

Сил України старший прапор-

щик Олександр Косинський. – 

Поступово їхні функції перебра-

ли на себе офіцери. Але офіцер 

– це передусім стратег. Він пови-

нен планувати навчальний процес 

або операцію і приймати рішення. 

Сержанти разом зі своїми солдата-

ми мають втілювати його в життя.

Справді, в арміях розвинених 

країн світу сержанти виконують зо-

всім інші функції. На них тримається 

увесь військовий уклад, починаючи 

від планування завдань, їхнього 

виконання, підготовки фахівців, 

навчання підлеглих тощо. Нині у 

Збройних Силах України створена 

вертикаль посад сержантського 

складу, налагоджується система її 

роботи, проводиться розподіл по-

вноважень і відповідальності між 

сержантами та офіцерами.

Отже, після введення у війську 

посад головних сержантів під-

розділів з’явився й 197-й центр 

підготовки сержантського складу 

Сухопутних військ Збройних Сил 

України. Його створення співпало 

з непростими подіями в історії на-

шої держави – анексією Криму та 

початком антитерористичної опе-

рації на Сході України. На початок 

формування штат навчальної час-

тини становили чотири взводи, на-

лічувалося 24 військовослужбовці. 

Така кількість давала змогу готу-

вати лише сержантів-інструкторів 

за чотирма напрямками – з вог-

невої та тактичної підготовки, во-

діння бойових машин і танків, а 

також бойової системи виживання 

воїна. А попереду були ще підго-

товка військовослужбовців шести 

хвиль мобілізації та безпосередня 

участь інструкторів центру в анти-

терористичній операції…

Переформування 197-го центру 

підготовки сержантського складу 

відповідно до потреб війська від-

булося наприкінці 2016 року. До 

цього часу українські сержанти-

інструктори накопичили чимало 

досвіду своїх колег з країн-членів 

НАТО, зокрема, литовців, латишів, 

канадців, поляків, американців 

тощо.

– Перед проходженням курсу 

підготовки інструктора базового 

рівня в Школі сержантів зброй-

них сил Литви ми вже мали до-

свід участі в антитерористичній 

операції, – пригадує начальник 

197-го центру підготовки сержант-

ського складу старший прапорщик 

Сергій Олех. – Більшість наших 

інструкторів пройшли підготов-

ку й отримали сертифікати саме 

там. Решта – у Школі сержантів 

Війська Польського. Ці сертифіка-

ти надають нам право проводити 

заняття не лише в Українському 

війську, а й арміях країн Альянсу. 

Повернувшись до України, ми 

картареформи

Начальник 197-го центру підготовки сержантського складу 
Сергій Олех. Єдиний у ЗС України командир навчальної 
частини у званні старшого прапорщика
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СТАНДАРТИ НАТО

запровадили курс підготовки ба-

зового рівня на литовський зразок 

вже у себе центрі. Звісно ж, з ура-

хуванням досвіду проведення ан-

титерористичної операції та вимог 

Збройних Сил України.

Результатом першого пробно-

го курсу стали схвальні відгуки 

від командирів частин, куди по-

вернулися щойно підготовлені за 

новою програмою інструктори. За 

рівнем знань та якостями лідера 

підрозділу вони були «на голову» 

вище за своїх колег. Але на той 

час програми підготовки тривали 

2-2,5 місяця. Вони передбачали 

не лише методичну підготовку, з 

якої, зрештою, й складається суто 

підготовка інструктора у провід-

них країнах світу, а й підготовку за 

фахом, так би мовити, підвищення 

кваліфікації. 

А безпосередньо на інструктор-

ський набирають уже високопід-

готовлених спеціалістів з добрим 

досвідом, у тому числі й бойовим. 

Відтак, програму привели до кон-

цепції підготовки військових фа-

хівців країн Альянсу. Термін на-

вчання склав три тижні.

На першому сержантів навча-

ють правильно готуватися до за-

няття, поводитися перед аудито-

рією, передавати свої знання та 

досвід, застосовуючи вербальне 

та невербальне спілкування, ак-

тивізуючи розумову активність 

слухачів, використовуючи наочні 

матеріали,  мультимедійні при-

строї тощо. Два наступні курсан-

ти самі тренуються як викладачі. 

Інструктор спостерігає та оцінює 

їх. Підбиваючи підсумки, вказує на 

помилки та надає рекомендації. 

Крім підготовки інструкторів 

минулоріч центр почав проводи-

ти курси лідерства базового рів-

ня. Програма відповідає вимогам 

НАТО. Протягом 2016 року центр 

підготував близько 500 військо-

вослужбовців. Нинішнього курси 

лідерства пройдуть 450 сержантів 

та старшин, а курси інструкторів 

– 550.

Молодші командири після ус-

піш ного закінчення курсу отриму-

ють сертифікат, передбачений у 

системі багаторівневої підготовки 

сержантського складу, і поверта-

ються до попередніх місць служби. 

У навчальних центрах вони обійма-

ють посади інструкторів, а у бойо-

вих частинах – командирів відді-

лень, танків, розрахунків тощо.

«Сержант вчить 

сержанта»
Саме цей принцип закладено в 

основу підготовки молодших ко-

мандирів армій країн-членів НАТО. 

Таку ж модель застосовують і в 197-

му центрі, організаційно-штатна 

структура якого передбачає ви-

ключно сержантські посади. Його 

начальник – єдиний у Збройних 

Силах України командир навчаль-

ної військової частини у військово-

му званні старшого прапорщика.

Але будемо відверті: аби чогось 

навчити своїх підлеглих, потрібно 

не лише мати добрі знання та во-

лодіти військовим фахом, а й уміти 

передати їх. Тому стати інструкто-

ром може не кожен. Це має бути 

сержант з неабиякими лідерськи-

ми якостями, який командував 

принаймні відділенням не менше 

року, на високому рівні володіє 

своєю спеціальністю. І саме в цьо-

му полягають певні нюанси.

Річ у тому, що сержанти з досві-

дом служби зазвичай затребувані 

у військах, де командири всіляко 

бережуть їх як незамінних спеці-

алістів. Більшість перебувають в 

зоні проведення антитерористич-

ної операції, де їхній бойовий до-

свід також на вагу золота. Тому на 

навчання до центру потрапляють 

переважно молоді сержанти, які 

не чітко уявляють перспективи 

кар’єрного зростання. Викладачам  

доводиться працювати з доволі 

«сирою» аудиторією. Утім вони 

впевнені: із закінченням війни си-

туація має змінитися.

– Загалом у нас навчаються до-

бре вмотивовані військовослуж-

бовці, – говорить командир взводу 

лідерства вищого рівня старший 

прапорщик Дмитро Рябов. – 

Щоправда, існує невелика відмін-

ність між курсантами старшого 

і молодшого віку. Старші мають 

чимало життєвого і службового 

досвіду, тож іноді це заважає їм 

сприймати матеріал. Я, мовляв, усе 

це знаю. Молодші – навпаки, за-

своюють швидше і краще, але ще 

не знають, як скористатися здобу-

тими знаннями.

В умовах війни з Російською 

Федерацією, яка постійно відправ-

ляла на Донбас своїх кадрових вій-

ськових, таке навчання було надто 

тривалим. Крім того, фахова під-

готовка військовослужбовців по-

винна проводитися на курсах, що 

передують підготовці інструктора. 
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приваблювала більш серйозна 

справа – служба в армії. Вирішила 

призватися. Пройшла курс лідер-

ства у Центрі підготовки сержант-

ського складу, згодом – міжнарод-

ний курс інструкторів у Литві. Зараз 

ділиться здобутими знаннями із 

курсантами. На заняттях навіть 

кремезні «непробивні» десантни-

ки слухають ї ї, зачаївши подих.

Досвід навчання в інструктор-

ських школах НАТО показує: аби 

якісно провести одногодинне за-

няття, готуватися до нього потріб-

но щонайменше вчетверо довше. 

Жести, міміка, порядок постановки 

запитань, об’єктивність оцінювання 

слухачів – усе це, безумовно, впли-

ває на якість засвоєння матеріалу. 

Додайте до цього рівень військової 

дисципліни, який у навчальних під-

розділах має бути високим.

Основні заняття на курсі базо-

вої підготовки – загальновійсько-

ві. Їх мають пройти представники 

усіх родів військ та видів Збройних 

Сил. Для досягнення кращого 

ефекту групи з різних родів військ 

змішують. Наприклад, навчальний 

взвод формують із сержантів з ін-

женерних, автомобільних, артиле-

рійських, механізованих та інших 

підрозділів. Це робиться для того, 

аби курсанти мали ширше уявлен-

ня про нюанси специфіки служби і 

підготовки у різних підрозділах.

Зараз центр налічує близько 

двох десятків інструкторів, серед-

ній вік яких 25-30 років. Ретельно 

відібрані й командири навчальних 

взводів, які мають за плечима по-

над 10-річний досвід військової 

служби на сержантських посадах. 

Кар’єрними щаблями вони про-

йшли до посади головного сер-

жанта батальйону включно. Крім 

загальної підготовки кожен з ін-

структорів спеціалізується на сво-

єму напрямку: вогнева підготовка, 

тактика, водіння бойових машин 

тощо. Але, як кажуть, досконалості 

немає межі! У 2017 році особовий 

склад частини навчатиметься про-

водити курси лідерства та інструк-

торів другого та третього рівнів. 

Відібрані кандидати відбудуть до 

навчальних центрів Латвії, Литви, 

Словенії, їх підготовку проводити-

муть фахівці Канади та США.

Серед викладачів трапляються 

непересічні й справді обдарова-

ні особистості. Такі, наприклад, як 

старший солдат Сніжана Лазюта. 

Деякий час вона працювала на ка-

федрі іноземних мов Київського 

національного університету ім. 

Тараса Шевченка. Але дівчину 

поблизу підходів до населеного 

пункту Красний Луч).

Дорожня карта – 2020
Центр підготовки сержантсько-

го складу – частина доволі молода, 

тож невирішені проблеми тут поки 

що трапляються. Приміром, укомп-

лектованість інструкторами у ній 

становить лише 55 відсотків. Цей 

показник залежить насамперед 

від недостатньої мотивації про-

ходження військової служби у смт 

Десна. Як відомо, там тривалий час 

гостро стоїть проблема із житлом. 

Будинків, власне, є чимало, але в 

них мешкають військовослужбов-

ці запасу, ті, кого по закінченні 

служби в цьому гарнізоні, мали б 

відселити в інші населені пункти. 

Але, на жаль, проблема залишаєть-

ся невирішеною багато років.

Потребує уваги також питання 

логістики. Хоча за структурою час-

тина невелика, але для якісного 

проведення занять потребує необ-

хідної матеріальної бази. Поки що 

виручає 169-й навчальний центр 

«Десна». Але, як кажуть, краще 

мати своє. Адже щоб провести курс 

за стандартами НАТО, в програ-

мі заняття має бути передбачено 

все, починаючи від забезпечення 

курсанта і закінчуючи засобами, 

які використовуватиме викладач. 

В країнах Альянсу, приміром, курс 

не розпочинають, якщо відсутній 

хоча б один предмет, необхідний 

для проведення заняття.

Ситуацію обіцяє покращити 

План розвитку та підтримки центру 

до 2020 року, який очікує відповід-

ного затвердження. Окрім іншого 

він передбачає уведення в експлу-

атацію гуртожитку для постійного 

складу, казарми для проживання 

курсантів, навчальних корпусів і 

Клубу сержантів. Деякі з об’єктів 

можуть з’явитися вже всередині 

нинішнього року. Після належного 

облаштування навчальна частина, 

яка не має аналогів у Збройних 

Силах України та працює за зраз-

ком сержантських шкіл НАТО, роз-

виватиметься й далі, готуючи ви-

сококваліфікованих сержантів для 

потреб Українського війська.

Сергій БАСАРАБ

Більшість військовослужбовців 

постійного складу центру брали 

участь в антитерористичній опера-

ції. Тож з нашими військовослуж-

бовцями закордонні колеги працю-

ють охоче. Вони мають нагоду не 

лише поділитися власними знання-

ми, а й дізнатися чимало корисного 

від наших сержантів. В ролі бойової 

одиниці, наприклад, виступає ме-

ханізоване відділення. А заняття 

формуються у вигляді типового ви-

конання завдань на блок-посту.

У 2014 – 2015 роках інструкто-

ри центру виконували завдання 

на Сході України у складі ротних 

та батальйонних тактичних груп. 

А 2016-го – в складі мобільно-

тренувальних. Зокрема, проводи-

ли підготовку військовослужбов-

ців на передовій. На жаль, під час 

виконання бойових завдань двоє 

військовослужбовців навчальної 

частини загинули. Це інструктор 

з вогневої підготовки прапорщик 

Сергій Коворотний (перебував у 

складі додаткової групи, яка від-

була на луганський напрямок 

біля Луганського аеропорту) та ін-

структор відділення планування і 

організації навчального процесу 

старший сержант Юрій Савченко 

(спостерігав і виявляв противника 
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ВОГОНЬ, ВОДА, 
ЧОТИРИ СТИХІЇ

АРСЕНАЛ
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Випробування літаків, вертольотів, 

без пілотників, броньованої техніки, 

зброї, парашутів та водолазного споря-

дження – далеко не повний перелік за-

вдань, які задля спільної перемоги над во-

рогом, нині успішно виконує Державний 

науково-випробувальний центр Збройних 

Сил України. За 25 років свого існування 

цей провідний заклад для багатьох став 

школою вищого пілотажу та центром 

наукових досліджень і льотних випробу-

вань в Українському війську.

У травні 2014 року перша сотня вій-

ськових дослідників з родинами при-

була до Чернігова, де й розпочалася 

нова сторінка в історії установи. Не зра-

дили Батьківщину 86 офіцерів, дев’ять 

військовослужбовців-контрактників та 

чотири працівники Збройних Сил. Переїзд 

на материкову Україну основних фахівців 

дозволив центру не тільки продовжити 

розпочаті у Криму програми, а й започат-

кувати нові. Більше того – виконувати не-

відкладні державні завдання, пов’язані з 

військовими діями на Сході України. 

Основними здобутками їхньої роботи 

є передусім результат випробувань но-

вих та модернізованих зразків озброєн-

ня, більшість з яких довели свою ефек-

тивність у районі проведення АТО. 

Крим, березень 2014 року… Російські 

«чоботи» топчуть українську землю. 

Озброєні до зубів «зелені чоловічки» 

блокують українські військові частини 

та риють окопи. Місцеві зрадники 

і горлодери зустрічають окупантів 

квітами й навіжено просять у Путіна 

порятунку від вигаданих кремлівською 

пропагандою «фашистів», 

«майданівців» та «бандерівців»… Втім у 

тому вирі щоденних телевізійних новин 

українці побачили й мужні вчинки 

багатьох своїх захисників, гідних 

звання патріота. Непохитні сміливці – 

офіцери, воїни-контрактники та юні 

ліцеїсти – наперекір зрадливому 

керівництву відмовилися присягати 

на вірність країні-агресору та зробили 

вибір честі – перебралися на вільну 

від ворога територію України і стали на 

захист рідної землі. Серед тих героїв, 

котрі не зрадили Батьківщині та весною 

2014-го перебазувалися з Феодосії до 

Чернігова, були військовослужбовці 

Державного науково-випробувального 

центру Збройних Сил України. 

На материк вийшло близько 15% 

особового складу. Здебільшого – це 

наукові співробітники. Тож кістяк 

Центру як науково-дослідної установи 

вдалося зберегти…

ПОВІТРЯ, ЗЕМЛЯ –
ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЦЕНТРУ
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Значну увагу науковці приді-

лили тестуванню нових зразків 

спеціалізованих бронеавтомобілів 

«Тритон-01», Renault Sherpa Light 

Scout, «Барс-8», КрАЗи Shrek та 

Feona, «Варта», «Богдан». А броне-

машини «Дозор» і «Козак» уже ви-

пробовуються у боях у зоні бойових 

дій. За словами офіцерів центру, ці 

машини підвищили мобільність 

підрозділів та захищеність особо-

вого складу. Випробувано й сучасні 

бойові модулі з дистанційним ке-

руванням, які підвищать ефектив-

ність ураження живої сили проти-

вника. Крім цього, протестовано 

зразки мінометів українського ви-

робництва калібру 120, 82 та 60 мм, 

комплексні тренажери для бойової 

машини БМП-2, протитанкового 

ракетного комплексу «Фагот» та зе-

ніт но-ракетного комплексу «Ігла», 

вичерпали свій ресурс, залишила-

ся в окупованій Феодосії. З метою 

оснащення Високомобільних де-

сантних військ та Сил спеціальних 

операцій чернігівські дослідники 

провели випробування близько 

двох десятків систем вітчизняного 

та іноземного виробництва. Кращі 

зразки приймаються на озброєння 

нашої армії.

Особлива увага – безпілотним 

авіаційним комплексам, які сьо-

годні широко використовують-

ся у збройному протистоянні на 

Донбасі. Це одне з пріоритетних за-

вдань колективу центру. За останні 

три роки тут випробували понад 

30 зразків безпілотних літальних 

апаратів вітчизняного й закор-

донного виробництва. Передусім 

«А1-С Фурія»; «Мара», PD-1, Лелека-

100, Fly Еye, Silent Falcon, Schiebel 

S-100 та інші. Безпілотник «Фурія» 

пройшов «бойове хрещення» в ра-

йоні військових дій і має позитивні 

характеристики. 

Велика заслуга в передислока-

ції установи на сіверську землю 

належить керівництву краю. Щоб 

військова частина базувалася 

саме в Чернігові, довелося неодно-

разово звертатися з проханням 

до вищого керівництва держави. 

Рішення було вірним. І справа тут 

не лише у престижі. Виконуючи до-

ручення Президента України Петра 

Керує установою лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техні-
ки, доктор технічних наук, полков-
ник Володимир БАШИНСЬКИЙ

Одним з недавніх досліджень військово службовців центру є тестування 
українського безпілотника «Лелека-100». Цей літальний апарат давно 
застосовується в зоні АТО та має схвальні відгуки. На випробуваннях цей 
безпілотний авіаційний комплекс підтвердив можливість функціонування 
в умовах завад сигналам супутникової навігаційної системи GPS. Вже най-
ближчим часом  може бути прийнятий на озброєння

засоби радіоелектронної протидії, 

прицільне обладнання тощо.

В інтересах нашої авіації колек-

тив центру провів державні випро-

бування військового транспортни-

ка Ан-70, модернізованих бойових 

літаків МіГ-29, Су-25, Су-27, Л-39, 

вертольотів різних модифікацій, 

авіаційних двигунів, дообладна-

них літаків Ан-26 та Ан-30, авіа-

ційних засобів ураження та блоків 

корегування авіаційних бомб. Слід 

відзначити, що за участю фахівців 

центру в ході проведення спеці-

альних випробувань на вертольоті 

Мі-8МСБ встановлено 11 світових 

рекордів.

Ще один важливий напрямок 

роботи центру, який безпосеред-

ньо пов’язаний із авіацією – тес-

тування парашутних систем, сис-

тем порятунку та спеціального 

спорядження. Сьогодні, як відомо, 

питання забезпечення ЗС України 

цими засобами стоїть вкрай го-

стро. Адже єдина фірма, яка роз-

робляла парашути для нашої армії 

на заміну радянським, що давно 

АРСЕНАЛ
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Порошенка по залученню чернігів-

ських підприємств до виконання 

державних замовлень в оборонній 

сфері, Науково-випробувальний 

центр дав поштовх для розвитку 

економіки регіону і став візитівкою 

обласного центру. А це і створення 

нових робочих місць, і наповнення 

бюджету.

На таких підприємствах як «Че-

ЗаРа», «Інспецпром», «Черні   гів сь   кий 

ковальський за вод», «Чернігівський 

автозавод», «Український кардан», 

«Чер  ні гівський механічний завод», 

«Сівертекс» та «171 Чернігівський 

ремонтний завод» ведеться що-

денна плідна робота із забезпе-

чення українських військових усім 

необхідним. 

На сьогодні в ДНВЦ виконали 

величезний обсяг робіт з удоско-

налення матеріально-технічної 

бази. Відновлено вертолітні май-

данчики на чернігівському аеро-

дромі «Півці» та загальновійсько-

вому полігоні поблизу селища 

Гонча рівське. На даних об’єктах 

2016 року успішно проведено ви-

пробувальні польоти вертольо-

тів із бойовим застосуванням 

некерованого ракетного озбро-

єння та скиданням авіаційних 

бомб. Крім цього, на військовому 

аеродромі під Черні говом від-

новлено будівлі для розміщення 

інженер но-технічного складу, а 

силами і засобами Командування 

Повітряних Сил ЗС України – ґрун-

тову злітно-посадкову смугу.

…Нині Державний науково-

випробувальний центр славиться 

не тільки своїми досягненнями, а 

й справжніми офіцерами, для яких 

гасло «Присяга дається тільки один 

раз і на все життя!» – не порож-

ні слова. Полковники Володимир 

З часу перебазування до Чернігова фахівці центру провели 200 випробних 
та науково-дослідних робіт, з яких понад 80 – для АТО. 2015 року завер-
шено випробування транспортного літака Ан-70 та модернізованих літаків 
Су-25 і Су-27. 2016 року проведено демонстраційні бойові стрільби ПЗРК 
«Ігла», контрольні випробування реактивних систем залпового вогню 
«Смерч» та випробувано ракети до зенітно-ракетних комплексів С-300П, 
які поставлені на бойове чергування

Центр є правонаступником морської 

випробувальної станції, створеної у Севастополі 

4 березня далекого 1932 року. Зі здобуттям 

незалежності України центр увійшов до складу 

вітчизняних Військово-Повітряних Сил і став 

головною науковою установою держави з 

проведення випробувань авіаційної техніки. Тут 

розпочали роботи за державним замовленням в 

інтересах оборонного відомства, інших силових 

структур держави й Національного космічного 

агентства України. В той час створювалася 

пілотажна група «Українські соколи». З 2005 року 

в ДНВЦ починають проводити випробування в 

інтересах усіх видів і родів військ Збройних Сил 

України

Дмитрієв та Ігор Телевний, під-

полковники Юрій Камак, Владлен 

Кузнєцов, Олег Шаповалов, капітан 

3 рангу Юрій Літковець та багато 

інших – гордість цього унікально-

го колективу. 

Понад 50 військовослужбовців 

центру брали участь у проведен-

ні антитерористичної операції на 

Донбасі. Його офіцери регулярно 

аналізують результати експлуа-

тації озброєння безпосередньо 

на передовій, відпрацьовують 

рекомендації щодо покращення 

техніки та способів ї ї застосуван-

ня. Колектив установи робить все 

можливе, щоб українська армія 

була добре озброєна та могла гід-

но протистояти військам і терорис-

там країни-окупанта.

Олег СУШИНСЬКИЙ
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Смажені курячі ніжки, 

тефтелі, картопляне пюре, 

гречана каша, хліб, масло, 

цукор, чай, кава, лимон, 

сир, джем, соус, йогурт – 

такий типовий сніданок як 

експеримент запропонували 

нещодавно курсантам 

Національної академії 

сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного 

та військовослужбовцям 

однієї з частин Західної 

військово-морської бази. На 

нові стандарти харчування 

цьогоріч перейде чверть 

армії. А 2019-го шведський 

стіл матимуть усі Збройні 

Сили України

ЗАМІСТЬ КАШІ З СОКИРИ –

ШВЕДСЬКИЙ
стіл

АРМІЙСЬКА КУХНЯ
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Аутсорсинг: 

як все починалося
Чи не від самого початку ство-

рення Українського війська на-

вколо проблеми організації хар-

чування військовиків виникали 

різні думки. Стара система, запо-

чаткована ще за радянської армії, 

своє віджила. Її поступово замі-

нив невідомий раніше аутсорсинг. 

Цей досить прогресивний на той 

час, крок також не дозволив ар-

мійському столу наблизитися до 

передових стандартів. Адже коли 

йдеться про харчування військо-

вих у провідних арміях світу, гово-

рять не лише про цивільних куха-

рів у харчоблоках.

З початком російської агресії 

на Донбасі наше військо набрало 

сучасних обрисів та навчилося во-

ювати. Відповідно постала необ-

хідність підтягувати до європей-

ських зразків і тилові показники. 

Зокрема сервірування та меню 

солдатського столу.

Років десять тому експери-

мент щодо переведення хар-

чування військовослужбовців 

на «цивільні рейки» у більшості 

військовопосадовців викликав 

певну пересторогу. Деякі з них 

взагалі ставилися до ноу-хау від-

верто негативно. Зрештою впрова-

дження аутсорсингу таки відбуло-

ся. Та наскільки бажаними гостями 

стали підприємці, що перетнули 

2008 року контрольно-перепускні 

пункти Українського війська? 

«Краще «перепильнувати», ніж 

«недопильнувати», – цей жартівли-

вий вислів чи не найкраще харак-

теризує тодішню ситуацію. Спроби 

комерційних структур налагодити 

свій бізнес у війську абсолютно не 

відповідали звичному радянсько-

му стереотипу, що випробувана де-

сятиліттями система автономного 

життєзабезпечення армії апріорі 

не повинна залежати від будь-яких 

зовнішніх втручань. Нині не секрет, 

що давалися взнаки й побоювання 

тодішніх представників тилових 

структур втратити «власний шма-

ток хліба».

Нагадаємо, 2004 року за но-

вими стандартами харчувалися 

строковики лише трьох військових 

частин. 2008-го на систему аутсор-

сингу перевели всі Збройні Сили. 
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Переваги нововведення були оче-

видні. Приміром, відійшов у мину-

ле наряд по їдальні. Так, у механі-

зованій бригаді його чисельність 

зазвичай становила 20–30 осіб. 

Загальна кількість тих, хто здає 

зміну, та тих, хто заступає, щось із 

40–60. Якщо додати й інші наря-

ди, то фактично в другій половині 

дня від планових занять відрива-

лася ціла рота! Отже, із переходом 

на аутсорсинг вдалося повернути 

до основної діяльності у масшта-

бах Збройних Сил понад 5 тисяч 

бійців.

Значних змін зазнали примі-

щення їдалень. «Харчова» ніша ви-

явилася для підприємців настіль-

ки привабливою, що вони готові 

були вкладати в оновлення фондів 

чимало власних обігових коштів. 

Всіляко намагалися створити зати-

шок у залах для харчування, у це-

хах для ї ї приготування з’явилося 

більш сучасне обладнання тощо.

Заради справедливості тре-

ба додати, що такими щедрими 

були не всі приватні підприємства. 

Чимало з них продовжували «витя-

гувати» всі можливі соки з наявних 

у військових частинах потужнос-

тей, мотивуючи тим, що ціна, за 

якою вони годують воїнів, занадто 

низька. Тож працюють, мовляв, на 

межі рентабельності. Ніде правди 

діти, замовників справді цікавили, 

передусім, ті суб’єкти господарю-

вання, чиї цінові пропозиції були 

нижчими, а можливості щодо на-

лежної організації харчування за-

довольняли вимоги.

Звісно, виникала сила-силенна 

проблемних питань. Деякі з них 

виявилися вже тоді, коли, як ка-

жуть, процес пішов. Приміром, 

нескладно було передбачити, що 

армія може стати заручницею 

конкурентної боротьби між різ-

ними фінансовими структурами. 

Оптимальні для Міністерства обо-

рони ціни на послуги з харчуван-

ня дуже часто не влаштовували 

представників тих бізнесових 

структур, які також бажали за-

йняти відповідну нішу для отри-

мання прибутку. Тож зацікавлені 

фірми подавали позови до суду на 

«конкурентів», влаштовували іншу 

паперову тяганину по різних ін-

станціях, заважаючи таким чином 

спокійно працювати.

Чимало проблем з’явилося під 

час приготування їжі в польових 

умовах. Кухарям деяких підпри-

ємств, які надавали послуги з хар-

чування на полігонах, знадобився 

певний час, аби досягти необхід-

ної якості страв. Адже приготу-

вання їжі на військових польових 

кухнях вимагає певних навичок. 

Цивільним фахівцям їх довелося 

набувати вже безпосередньо на 

полігоні.

Проте з роками стало зрозумі-

ло, що найбільшою проблемою ор-

ганізації армійської кухні є непро-

зорі тендери з ознаками корупції. 

Подаючи документацію на тендер, 

наприклад, деякі підприємства, на 

відміну від інших учасників проце-

дури, у своїх пропозиціях надавали 

лише частину інформації стосовно 

цінової політики (вартість продо-

вольства без витрат на приготуван-

ня, сплати комунальних платежів, 

заробітної плати, податків тощо). 

Таким чином торги вигравали об-

манним шляхом. А справжня ціна 

з’являлася уже після укладання 

договорів.

Додайте до цього недосконалу 

процедуру укладання контрактів 

з підрядниками, застарілі норми 

харчування та стандарти приго-

тування їжі, зношене обладнання 

їдалень... Все це зрештою призвело 

до необхідності вкотре перегляну-

ти харчову складову нашого вій-

ська. Каталізатором процесу став 

початок антитерористичної опера-

ції на Сході України.

Кому що до смаку
До реформ у цій царині долу-

чилися цивільні активісти. У серп-

ні 2015 року за наказом Міністра 

оборони України Степана 

Полторака була створена волон-

терська група «Реформа системи 

харчування» під керівництвом 

Діани Петрені. Її представники за-

йнялися підготовкою відповідної 

нормативно-правової бази, впро-

вадженням сучасного програм-

ного забезпечення для плануван-

ня та обліку, а також розробкою 

нового набору меню. Все це мало 

б вивести харчування військово-

службовців на абсолютно новий 

рівень.

Вже за місяць на базі 

Національної академії сухопут-

них військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного та однієї з частин 

Західної військово-морської бази 

команда офісу реформ започатку-

вала пілотний проект. Експеримент 

полягав у тому, що військовослуж-

бовців годували за принципом 

АРМІЙСЬКА КУХНЯ
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шведського столу. Під час сніданку, 

обіду й вечері солдат мав можли-

вість обрати власне меню з декіль-

кох страв, напоїв і десерту. Раніше, 

як відомо, вибору не було: всі отри-

мували однакові страви.

Для приготування запропону-

вали використовувати 348 найме-

нувань продуктів, серед яких овочі, 

фрукти, кисломолочна їжа тощо. 

При цьому ключовими обрали два 

показники: вартість за добу та ка-

лорійність. За допомогою спеці-

альної програми щодня складали 

різноманітне меню. За умови, що 

вартість та калорійність залишати-

муться в необхідних межах.

– Щодня курсанти мали можли-

вість обирати салати зі свіжих ово-

чів, фрукти, зокрема й екзотичні, 

а також кілька варіантів перших і 

других страв з м’яса, риби та птиці, 

– пояснює начальник продоволь-

чої служби Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного майор Юрій 

Сльозко. – Смажені курячі ніжки, 

тефтелі, картопляне пюре, гречана 

каша, хліб, масло, цукор, чай, кава, 

лимон, сир, джем, соус, йогурт – 

такий типовий сніданок мали кур-

санти. На обід – овочева нарізка, 

салат із капусти, гороховий суп, 

зелений борщ, куряче м’ясо (філе), 

кури-гриль, тушкована картопля 

з овочами, овочевий гриль, хліб, 

узвар, фрукти, соус тощо. Від аут-

сорсингу, коли фірма надавала по-

слуги з харчування, а держава їх 

оплачувала, ми відмовилися.

Увесь процес приготування їжі 

– від отримання продуктів зі скла-

ду до подання готових страв на 

стіл – виконували штатні кухарі та 

працівники. Під час експерименту 

серед курсантів регулярно прово-

дилися опитування, аби з’ясувати, 

яка зі страв їм більше до вподоби. 

Загалом нововведенням вони були 

задоволені, тим паче, що завжди 

мали можливість взяти додаткову 

порцію.

Окрім розширеного набору 

продуктів, який, до речі, відповідає 

стандартам НАТО, і урізноманітне-

ного меню проект мав на меті оно-

вити матеріальну базу військових 

кухонь, протестувати комп’ютерні 

програми «Електронний каталог 

продуктів», «Електронний склад-

ський облік», «Електронне плану-

вання» та «Електронний облік осо-

бового складу».

В разі успішного просування но-

вовведення з 2016 року його мали 

поступово поширити на решту вій-

ськових частин. На жаль, форсува-

ти справу не вдалося через масу 

бюрократичних перешкод. До того 

ж своє право харчувати військо-

вослужбовців не хотіли втрачати 

чотири фірми-монополісти, які 

протягом багатьох попередніх ро-

ків займали цю нішу, отримуючи 

чималі прибутки.

На прикладі львівського вій-

ськового вишу команда «Офісу 

реформ» довела, що прохарчува-

ти курсанта чи солдата за 57 грн 

26 коп. на добу, маючи при цьому 

три з половиною сотні наймену-

вань продуктів, цілком реально. Це 

при тому, що приватні фірми на той 

час цю послугу надавали за 69 грн 

68 коп., пропонуючи страви лише 

з 35 компонентів. Перевагою но-

вовведення стало й те, що каталог 

продуктів затверджує Міністерство 

оборони. Тобто за потреби вне-

сти зміни, це можна зробити дуже 

оперативно, адже достатньо лише 

внутрішніх узгоджень.

Вінцем успіху реформаторів 

стало те, що наприкінці минуло-

го року Кабінет Міністрів України 

ухвалив постанову, яка сприяє по-

ширенню ноу-хау на все військо. 

А на початку нинішнього Міністр 

оборони України Степан Полторак 

підписав Концепцію реформуван-

ня системи продовольчого забез-

печення Збройних Сил України до 

2020-го. Згідно з документом цьо-

горіч на нову систему організації 

харчування перейдуть ще понад 

два десятки військових частин та 

установ.

– Ці два документи дозволять 

нам змінити систему харчування 

армії загалом, – коментує керівник 

волонтерської групи «Реформа сис-

теми харчування» Діана Петреня. 

– З моменту публікації постано-

ви Кабміну наша армія офіційно 

має право харчуватися не лише 

за старими нормами, а й за ката-

логом продуктів, який торік прой-

шов апробацію у двох частинах. 

Використовуючи норми заміни, які 

передбачає документ, можна зна-

чно урізноманітнити солдатське 

меню.

Щоправда, процес погодження 

цієї постанови виявився досить 

непростим: потрібно було обійти 

з півтора десятка міністерств та 

відомств, збираючи необхідні під-

писи. Але ці зусилля не були мар-

ними. Принаймні це засвідчують 

вдячні курсанти та солдати, яким 

вже пощастило спробувати нове 

меню.

Решта військових частин пе-

рейдуть на нові стандарти харчу-

вання найближчим часом. Цього 

року – чверть армії, а 2019-го – всі 

Збройні Сили України. Безумовним 

позитивом є те, що на ремонт та 

обладнання їдалень і харчобло-

ків виділено понад 150 млн грн. 

Закуповуватимуть нові парокон-

вектомати, м’ясорубки, овочеріз-

ки, холодильні шафи тощо. Адже 

приготування смачних страв вима-

гає не лише якісних продуктів та 

майстерності кухаря, а й сучасного 

обладнання.

Сергій БАСАРАБ
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Саме вінничанка Оксана Буга 

стала ініціаторкою смачнючого 

проекту під назвою «Кухня Моль-

фара». Впродовж тривалого часу 

жінка за підтримки своєї родини  

готувала борщовий концентрат 

та передавала його на передову. 

Спочатку, звичайно, передала де-

кілька банок на пробу. А отримав-

ши від бійців схвальні відгуки та 

прохання надсилати ще, взялася 

за роботу! І почала щодень вари-

ти 15-20 літрів продукту. Згодом 

до неї приєдналися й інші ві-

нницькі господині. 

– Не жалій вишень, тезко,  

більше клади, 

– жартівливо 

кинула своїй 

помічниці 

Оксані вправна 

господиня. 

– Пам’ятаєш, як 

минулого разу хлопці 

дякували за наші вареники?

– Ще б не пам’ятати! Славко он і досі шле 

sms-ки зі словами вдячності, – 

відповіла симпатична дівчина.

– Хай наші хлопці на Донбасі їдять 

на здоров’я, щоб мали силу проклятущого 

ворога прогнати! – розкачуючи тісто 

на нову партію вареників, мовила жінка. 

– А ми ж їм наготуємо і смачненького,

і корисного, та з такою душею і любов’ю!

ПИРІЖКИ
 

ПІД КУМАСИН



41лютий 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

У ЄДНОСТІ – СИЛА!У ЄДНОСТІ – СИЛА!

Завдяки Оксаниному рецепту 

нашим воякам лише потрібно у 

казан на 10 літрів води покласти 

порізану картоплю, трохи прова-

рити ї ї та додати той самий кон-

центрат, в якому є все необхідне, 

щоб незабаром вже насолоджу-

ватися домашнім борщем. 

Сьогодні на кухні студентської 

їдальні у Вінниці готують варе-

ники, голубці, печуть пиріжки й 

сирні запіканки... Якщо раніше все 

це робилося у звичайній кварти-

рі, то зі збільшенням замовлень 

«мольфарки» домовлялися про 

використання виробничих потуж-

ностей студентських та відомчих 

їдалень. 

До речі, окремі страви вже ма-

ють «народні» назви за іменами їх-

ніх авторів або благодійників… 

За час функціонування «Кухні 

Мольфара» у зону АТО відправ-

лено понад три тонни концентра-

ту «Кумасиного борщику», 135 

кілограмів «Супчику від Ксюші», 

більш як 60 тисяч вареників, а та-

кож понад тонну «Сирної запікан-

ки» і майже 11 тисяч «Пиріжків 

від Раєчки». 

З початком російської агресії у 

Вінниці діє громадська організація 

«Мольфар». Заснувала її спільно з 

іншими небайдужими громадя-

нами Юлія Вотчер. Разом з одно-

думцями-земляками вона відпра-

вила в район антитерористичної 

операції сотні тонн гуманітарної 

допомоги. Лілія Клімова, Марія 

Чех, Катерина Савчук, Оксана Буга, 

Володимир Маєвський, Сергій Голь-

чанський, Галина Пасічник, Ольга 

Пінаєва, Надія Олійник. В цих людей 

спільна мета – допомагати тим, хто 

захищає нас від московитів. 
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страції жінка організувала пункт 

прийому-видачі майданівцям те-

плого одягу. Також брала участь 

в облаштуванні в Українському 

домі госпіталю для поранених 

та хворих. Працювала і в медич-

ній частині штабу національного 

спротиву.

Коли Віктор Янукович накивав 

п’ятами і стало зрозуміло, що Ре-

волюція гідності перемогла, чима-

ло ї ї учасників просто з Майдану 

пішли захищати Україну від «зе-

лених чоловічків», що з’явилися 

на Донбасі. Знаючи про катастро-

фічну ситуацію, в якій опинили-

ся наші військовики, пані Юля, 

об’єднавшись з такими ж небай-

дужими людьми, почала возити їм 

волонтерську допомогу. Спочатку 

опікувалися батальйоном Націо-

нальної гвардії, який нараховував 

майже 300 вояків. 

Коли в Україну вдерлися росій-

ські солдати і ситуація на фронті 

загострилася, потреби україн-

ського війська у кевларових шо-

ломах, бронежилетах, медпре-

паратах значно зросли. Тоді Юлія 

Луківна спільно з іншими волон-

терами сформувала і відправила 

на Схід першу колону з гуманітар-

ним вантажем.

– Ми не переймалися питан-

ням, кому саме дістанеться те, що 

та апарат для ультразвукового 

дослідження, дві сучасні військові 

санітарні машини. «Мольфарівці» 

постійно передають нашим бій-

цям медикаменти, витратні ме-

дичні матеріали, інструменти.

За допомогою громадської ор-

ганізації створена система відео-

спостереження «Око Мольфара» і 

багатофункціональний пристрій 

«Сова Мольфара», які дозволяють 

виявляти ворога на значній від-

стані і коригувати вогонь наших 

снайперів. Проект «Сузір’я Моль-

фара» сприяє  реабілітації 

учасників АТО, 

ветеранів війни 

через безпосе-

редню участь 

сім’ї в різнома-

нітних творчих 

проектах. За-

вдяки «мольфа-

рівцям»  оздо-

ровлено сотні 

учасників анти-

терористичної 

операції, членів 

їхніх родин. 

Для Юлії Вот-

чер все почало-

ся з Майдану. У 

п р и м і щ е н н я х 

Київської місь-

кої держадміні-

Сьогодні під дахом цієї гро-

мадської організації, окрім «Кухні 

Мольфара», реалізуються ще кіль-

ка проектів. «Довідка Мольфара» 

– один із них. Зателефонувавши 

туди, учасники антитерористичної 

операції отримують консультації 

щодо порядку одержання пільг, 

передбачених чинним законодав-

ством України тощо. Лише торік 

тут надали юридичну допомогу 

близько чотирьом сотням осіб.

Завдяки «Скрині Мольфара» 

– ще одному проекту – бійці 

отримали тисячі військових об-

лаштунків, засобів маскування, 

спальних мішків, флісових костю-

мів, шкарпеток, безкаркасних нош 

для транспортування поранених, 

баулів і рюкзаків, балаклав та ба-

гато іншого.

В межах реалізації проекту 

«Технопарк Мольфара» частинам, 

які перебувають на Донбасі, пере-

дано кілька комплектів 

діагностично-ліку-

вального облад-

нання. Зокрема ба-

гатофункціональні  

міні-рентген-апа-

рати C-Arm 



43лютий 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

У ЄДНОСТІ – СИЛА!У ЄДНОСТІ – СИЛА!

відкрився Центр підтримки учас-

ників АТО та їхніх сімей. Ініціато-

рами його створення виступили 

«Мольфар» і ГО «Вінницький союз 

учасників АТО». А втіленню ідеї в 

життя посприяла міська влада і 

особисто мер міста Сергій Моргу-

нов, виділивши приміщення та ко-

шти на капітальний ремонт. 

– Боротьба за Україну три-

ватиме доти, доки не виженемо 

останнього зайду з нашої землі, – 

каже Юлія Вотчер, яку на фронті 

бійці називають «жінкою з дуже 

добрим серцем». За «невтомну 

працю, за прояв громадянської 

позиції у боротьбі за свободу і 

процвітання України» Президент 

України Петро Порошенко наго-

родив Юлію Луківну Вотчер ор-

деном княгині Ольги ІІІ ступеня. 

А Святійший Патріарх Київський і 

всієї Руси-України Філарет – ме-

даллю «За жертовність і любов до 

України».

Не нарікаючи на долю, україн-

ки мужньо і самовіддано роблять 

сьогодні все, щоб їхні чоловіки 

швидше здобули перемогу. І це їм 

вдається. Та і як може бути інакше, 

коли своїх воїнів підтримують най-

прекрасніші у світі жінки!

Сергій ВАСИЛЬЧУК

ницький національний технічний 

університет. А також колективи 

державних та недержавних уста-

нов, які відгукнулися на прохання 

допомогти захисникам України, 

хто чим може. 

Це, зокрема, ТМ «Ковбаскофф», 

ПАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат», ПАТ «Вінницька конди-

терська фабрика»; ТОВ «Агро-Ета-

лон», ТОВ Агрофірма «Біркофф», 

ТОВ «Украфлора-Вінниця».

Тісно співпрацюють активісти 

«Мольфара» і з органами влади. 

Минулого року в місті над Бугом 

ми веземо, – каже Вотчер. – Адже 

всі без винятку бійці, незважаючи 

на відомчу належність, захищали 

нашу землю. Вже потім дізналися, 

що то були солдати й офіцери 95-ї 

аеромобільної, 93-ї та 72-ї механі-

зованих бригад.

– До початку подій на Донбасі 

не замислювалася, скільки серед 

нас, українців, патріотично нала-

штованих людей, – каже жінка. – 

Дізнавшись про нашу організацію 

і її діяльність, багато вінничан по-

дали руку допомоги. Лише 2016 

року ми відвезли на фронт 1600 

кілограмів твердого і м’якого сиру, 

які виготовили з цільного молока 

мешканці сіл Піщанського району, 

понад 300 кілограмів справжнього 

вершкового масла та 700 кілогра-

мів сметани, а ще тонни овочів і 

фруктів. 

Серед благодійників, які спів-

працюють з «мольфарівцями», 

люди різних професій і статків. Та 

всі вони роблять посильний внесок 

у перемогу над ворогом.

Так, вінничанки Аліна, Елеонора 

і Надія попросили передати воя-

кам 400 кг котлет, 300 кг млинців з 

начинкою і голубців, більше 300 кг 

різних смаколиків, меду тощо. 

Реалізувати доброчинні проек-

ти допомагають багато організа-

цій. Серед них Вінницький міський 

центр соціальних служб, станція 

юних натуралістів, Вінницький На-

ціональний педагогічний універ-

ситет ім. М. Коцюбинського і Він-
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БАЛТІЙСЬКИЙ 
ПАРТНЕР

12 лютого 1992 року Україна і Латвія 

встановили офіційні дипломатичні відносини. 

За 25 років, які минули з того часу,  між нашими 

державами зміцнилися партнерські й 

економічні зв’язки, з’явилося багато 

перспективних напрямків співпраці
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 Рига ніколи не приховувала 

своєї союзницької позиції щодо 

Києва, а особливо яскраво це 

проявилося під час конфлікту на 

Сході України. Латвія категорич-

но не визнає анексію Криму, на-

дає гуманітарну допомогу тим, 

хто постраждав від бойових дій 

на Донбасі, приймає на лікуван-

ня тяжкопоранених українських 

військових. А латвійські дипло-

мати і політики завжди наголо-

шували, що готові ділитися своїм 

досвідом у проведенні реформ, 

які є визначальними на шляху 

держави в Європейський Союз і 

НАТО.

Про подальші перспективи в 

українсько-латвійських відноси-

нах – в інтерв’ю з Надзвичайним 

і Повноважним Послом Латвій-

ської Республіки в Україні Юрісом 

Пойкансом.

– Пане Посол, як розвивали-
ся українсько-латвійські відно-
сини з 1991 року і до сьогодні? 
Виділіть, на Ваш погляд, основ-
ні періоди особливо активного 
і позитивного співробітництва 
між нашими державами.

– Дипломатичні стосунки між 

нашими країнами на міждержав-

ному рівні стартують в серпні 

1991 року, коли Україна слідом за 

Латвією стала незалежною дер-

жавою. Як відомо, ще 4 травня 

1990 року Верховна Рада Латвій-

ської РСР ухвалила Декларацію 

про відновлення незалежності 

Латвійської Республіки, а вже 

21 серпня 1991 року ухвалила 

конституційний закон про ста-

тус незалежної держави. Однак 

і до цього часу між нашими кра-

їнами, що були республіками у 

складі СРСР, також були тісні та 

дружні контакти. Скажу більше: 

ці стосунки тривають ще з часів 

царської Росії, наприклад, наші 

вчені навчалися в ті часи в Хар-

ківському університеті, а багато 

латвійців жили і працювали на 

території сучасної України. Дея-

кі видатні особистості знайшли 

тут і останній притулок – у місті 

Ніжині, що на Чернігівщині, по-

хований наш відомий художник 

Юлій Феддерс. І таких історичних 

переплетінь у нашій спільній іс-

торії безліч.
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законодавчої бази відповідно до 

вимог ЄС, а також за багатьма ін-

шими пунктами.

Одним словом, протягом цих 

25 років і особливо нині наші сто-

сунки розвиваються тільки в друж-

ньому і взаємовигідному ракурсі. 

Важливо й те, що історично так 

склалося – між нашими країна-

ми ніколи не було проблем, може,  

тому, що в нас немає спільних кор-

донів і нам нічого ділити. Тому ми 

готові працювати лише на позитив. 

І українсько-латвійські відносини 

це наочно демонструють, що 25 

років тому, що сьогодні.

– Латвія вже давно є членом 
Євросоюзу і НАТО. Враховуючи 
досвід вступу Вашої країни в 
ці організації, що може запро-
понувати Латвія Україні, щоб 
уникнути помилок на шляху ін-
теграції в європейське співто-
вариство?

– У Латвії внутрішньополі-

тичний консенсус щодо вступу 

тами України та керівництвом Лат-

вії. Я пригадую візит Президента 

Кучми  1995 року до нашої країни, 

коли був підписаний Договір про 

дружбу і створена правова база 

для подальшого співробітництва. 

Звичайно, були різні періоди ак-

тивності в наших відносинах, але 

вони розвивалися стабільно друж-

ньо, помітних спадів у цьому про-

цесі не було.

Сьогодні, коли Україна обрала 

європейський шлях і вектор роз-

витку, співробітництво і політико-

економічні зв’язки стають ще міц-

нішими, адже значно збільшилася 

кількість напрямків нашого спів-

робітництва. Цьому сприяло підпи-

сання Угоди про асоціацію між ЄС 

і Україною, бо Латвія має великий 

досвід інтеграції в європейський 

простір, і нам є чим поділитися з 

українськими колегами і суспіль-

ством стосовно питань реформу-

вання різних секторів держави, 

імплементації вашої національної 

Саме тому 1991 року, коли по-

чали будуватися відносини на між-

державній основі, між нашими 

країнами був уже давно закладе-

ний хороший фундамент, ми добре 

знали один одного, і не тільки на 

високому політичному рівні. Так, 

моя мама у 70-х роках минулого 

століття навчалася в Києві й у бага-

тьох простих людей були звичайні 

людські та дружні стосунки і серед 

сімей, і серед колег по роботі.

На початку 90-х, коли в нас з 

різних причин, наприклад, як у 

випадку з Кавказом через воєн-

ні конфлікти, що розгорілися там, 

почали обриватися зв’язки з рес-

публіками, що входили в СРСР, то 

з Україною нам вдалося не про-

сто зберегти тісні дружні зв’язки і 

партнерські стосунки, а вивести їх 

на більш високий рівень. І, на мій 

погляд, наші стосунки протягом 

цих років розвивалися так актив-

но, що сьогодні в них складно щось 

покращити, нам потрібно просто 

підтримувати попередній кон-

структивний діалог і поглиблюва-

ти співробітництво. Такому стану 

справ, без сумніву, сприяли осо-

бистісні контакти і відносини між 

першими і наступними президен-

Ми приймаємо солдатів, у яких серйозні 

травми. За цей час Латвія надала істотну 

медичну допомогу 25 пораненим 

українським військовим
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– А чи був у самому латвій-
ському товаристві консенсус 
щодо вступу в Європейський 
Союз і НАТО? Як ці питання під-
тримували пересічні громадяни?

– Питання вступу до НАТО мало 

ширшу підтримку, адже проведен-

ня реформ, необхідних для набут-

тя  членства в Альянсі, стосувалося 

значно меншої частини населення 

і секторів державного управління. 

До того ж для більшості населен-

ня ідея членства в НАТО напряму 

асоціювалася з національною без-

пекою, тому пояснити суспільству 

необхідність вступу до Альянсу 

було набагато простіше, ніж євро-

пейську інтеграцію Латвії.

Складніше було щодо членства в 

ЄС, адже воно зачіпало багато сфер 

життя країни. Наприклад, вимо-

ги до якості продуктів – багатьом 

нашим фермерам було складно 

сприймати те, що забивати худобу 

у власному господарстві не можна, 

а необхідно везти її на спеціальні 

бійні. Одним словом, реформи, не-

обхідні для вступу в ЄС, стосували-

ся багатьох сфер діяльності, до того 

ж у більшої частини суспільства Єв-

ропейський Союз асоціювався з не-

щодавнім минулим – Радянським 

Союзом, і думка, що Латвія знову 

стає частиною якогось загального 

політичного й економічного про-

стору, викликала побоювання, що 

країна може в ньому розчинитися 

і втратити певну частину незалеж-

ності. Тому кількість прихильників і 

противників ЄС була приблизно од-

наковою. Однак наш досвід засвід-

чив, що суспільство при ухваленні 

важливих рішень, що зумовлюють 

майбутнє країни, здатне консолі-

дуватися довкола правильних ідей 

розвитку держави. Саме тому на 

референдумі щодо вступу Латвії 

в ЄС більшість громадян вислови-

лися «за». Цьому сприяло те, що 

членство в ЄС і НАТО гарантувало 

безпеку країни, також це уявля-

лося своєрідним поверненням до 

європейської сім’ї. І мої співвітчиз-

ники зрозуміли, що саме ЄС зможе 

гарантувати і зміцнити латвійську 

самоідентичність, що він надає хо-

роші можливості для подальшого 

розвитку держави.

в Європейський Союз склався в 

середині 90-х років. 1995-го в нас 

уже була зовнішньополітична 

концепція, в якій курс на член-

ство в ЄС прописувався як прі-

оритетний. Усі політичні партії, 

представлені в Сеймі, підписали 

відповідну декларацію про під-

тримку європейського курсу кра-

їни. Цьому сприяло те, що Латвія 

в 40-х роках минулого століття 

вже мала гіркий досвід втрати 

державності, коли ми прикрива-

лися «паперовим» нейтралітетом, 

який однак не врятував країну 

від вторгнення Радянської армії. 

Саме тому 1991 року в нас було 

чітке розуміння, що тільки альянс 

з європейськими країнами є най-

кращою і найдієвішою гарантією 

збереження нашого сувереніте-

ту і незалежності. Ми розглядали 

питання вступу в ЄС і НАТО як прі-

оритетне щодо національної без-

пеки держави, бо історичний до-

свід довів, що одному виплисти в 

цьому світі та гарантувати неза-

лежність держави буде складно.

На мій погляд, процес інтегра-

ції України в Європейський Союз 

буде набагато складнішим, ніж у 

Латвії. Коли ми 2004 року вступи-

ли в ЄС, на континенті й у світі в 

цілому ситуація була кардиналь-

но іншою. А сьогодні ми бачимо 

внутрішньополітичні проблеми 

в самому ЄС, а ідея розширення 

Євросоюзу менш популярна, ніж, 

скажімо, це було 13 років тому, 

коли у співтовариство вступала 

Латвія. Про це свідчать резуль-

тати референдуму в Нідерлан-

дах щодо Асоціації України. Та й  

Юнкер (президент Європейської 

комісії. – Авт.) говорив, що в часи 

його мандата в Європарламенті 

розширення Європейського Со-

юзу, швидше за все, не передба-

чається.

Та ми радимо Україні в жодно-

му разі не здаватися, а використо-

вувати будь-яку можливість, щоб 

наблизитися до Європейського 

Союзу. А також не втрачати надії, 

не зважати на те, що затягується 

надання безвізового режиму, що 

пробуксовує питання Угоди про 

асоціацію України в ЄС.
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не залишаються осторонь горя і 

проблем, з якими зіткнулося укра-

їнське суспільство.

– А як можна охарактеризу-
вати наші культурні взаємини і 
духовну складову дружби Украї-
ни і Латвії?

– Що, на мій погляд, дійсно 

важливо, це те, що співробітниц-

тво в галузі культури розвиваєть-

ся без особливої допомоги з боку 

посольства. За кількістю виданих 

віз представникам мистецтва ми 

бачимо, що культурний обмін між 

Україною і Латвією перебуває на 

високому рівні. Минулого року у 

вашій країні з культурними про-

грамами побували троє унікальних 

латвійських акторів – Івар Кал-

ниньш, Арніс Ліцитіс та Мартиньш 

Вілсонс. Вони виступали в бага-

тьох українських містах, зокрема 

в Центральному будинку офіцерів 

у Києві. Цього року заплановані 

гастролі Лайми Вайкуле.

А в Латвію з турами цьогоріч 

приїдуть популярний гурт «Океан 

Ельзи». 2016-го в Юрмалі відбувся 

великий фестиваль «Зроблено в 

Україні».

Загалом торік під патронатом 

посольства відбулося багато куль-

турних заходів, виставок. Напри-

клад, я в Херсоні відкривав вистав-

ку балто-німецького художника 

Іоганна Кристофа Бротце, який тво-

рив у ХVIII ст. і в якого є картини, 

присвячені українцям.

Ми намагаємося показати яко-

мога більше культурних та історич-

них граней. Однак хочу зазначити, 

що багато культурних проектів 

розвиваються і без участі посоль-

ства, тому що між нашими країна-

операції, лікування і подальшу ре-

абілітацію. Допомогу українським 

воїнам надавали найкращі лікарі 

в найкращих медичних клініках і 

санаторіях. Ми, як посольство, до-

помагали оформлювати пакет усіх 

необхідних документів і сприя-

ли отриманню довготривалих віз, 

щоб вашим військовим не доводи-

лося за деякий час знову стикатися 

з бюрократичними процедурами. 

Або до нас у посольство приходили 

хлопці з такими серйозними трав-

мами, що їм фізично складно було 

заповнювати анкети й інші доку-

менти.

Загалом Латвія власним ко-

штом готова щороку брати до 10 

українських військовослужбовців 

на лікування і реабілітацію.

До того ж ми регулярно на-

даємо гуманітарну допомогу. Це 

тонни гуманітарних вантажів. І 

збирають ї ї не тільки волонтери, 

а й місцеве самоуправління ба-

гатьох латвійських міст. У зборі 

допомоги беруть участь і діти, і 

дорослі, і громадські та державні 

організації. Допомагають і депу-

тати – у нас, до речі, дуже активна 

міжпарламентська група. І укра-

їнські, і латвійські депутати ак-

тивно співпрацюють щодо питань 

надання гуманітарної допомоги. 

Посольство шефствує над кілько-

ма сім’ями в Чернігівській області. 

А наші депутати організували від-

починок дітей в Юрмалі. Для юних 

жителів Чернігівщини це стало не-

забутнім враженням, адже багато 

хто із них вперше побачив море й 

отримав нагоду насолодитися чу-

довим відпочинком. Ми пишаємо-

ся, що більшість наших громадян 

І якщо поїздити країною і порів-

няти те, що було 10-12 років тому, 

з тим, що маємо нині, то люди ба-

чать, що ЄС дав дуже багато щодо 

облаштування країни, розвитку 

інфраструктури.

– А чи відчуває Латвія інтерес 
до свого досвіду з боку України?

– Так, ми відчуваємо ваш ін-

терес як на державному, так і на 

регіональному рівнях. Особливо 

тісні стосунки в нас склалися з 

Чернігівською та Львівською об-

ластями. І не тільки в економічних 

питаннях, насамперед у сільсько-

господарській сфері, а також у пи-

таннях реформування місцевого 

самоврядування, ділимося досві-

дом стосовно організації робіт ко-

мунальних служб.

– Латвія, як і багато інших 
країн, не залишилася осторонь 
і розширила гуманітарну допо-
могу Україні. Розкажіть, яку саме 
допомогу надає Ваша держава?

– Дійсно, гуманітарна допо-

мога і підтримка надається по-

стійно. І один із головних напрямів 

– реабілітація тяжкопоранених 

українських військовослужбовців. 

Ми приймаємо солдатів, у яких 

серйозні травми. За цей час Лат-

вія надала істотну медичну допо-

могу 25 пораненим українським 

військовим. Нехай і не відразу ми 

їх поставили на ноги, проте наші 

лікарі зробили все можливе, щоб 

максимально повернути вашим 

військовослужбовцям здоров’я. 

До наших лікувальних закладів до-

ставляли військових зі складними 

і серйозними травмами очей і су-

глобів. І латвійська сторона взяла 

на себе всі витрати за хірургічні 
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острівцем української культури в 

нашій країні.

Півтора року тому ми відкри-

ли пам’ятник Тарасові Шевченку 

в Ризі. Він був споруджений з іні-

ціативи та на кошти вашої грома-

ди. І тепер всі делегації з України 

обов’язково кладуть до нього кві-

ти, коли відвідують Латвію і Ригу з 

офіційними візитами. 

Для нас відтоді, коли ми 1991 

року відновили незалежність дер-

жави, завжди було важливо, щоб 

люди інших національностей, які 

живуть у Латвії, зберігали свою 

культуру, щоб у них був етнічний 

зв’язок із Батьківщиною, щоб вони 

не забували про своє коріння. 

І коли в посольство приїжджа-

ють представники української 

діаспори з різних регіонів Латвії, 

я бачу, що вони стали справжніми 

патріотами не лише своєї, а й моєї 

Батьківщини. І тому для нас дуже 

важливо, щоб українська діаспора 

залишалася важливим сполучним 

елементом між нашими країнами.

Бесіду вів 

Андрій МИРОНЧУК 

лідарності з Україною. Звичайно, 

це не означає, що всі латвійці од-

наково бачать і оцінюють ситуацію 

у вашій країні. У нас є люди з діа-

метрально протилежними погля-

дами на конфлікт на Сході України,  

переважно це представники різ-

них етнічних меншин.

У Латвії проживає близько двох 

відсотків українців – це велика ді-

аспора, і в її представників також є 

різні погляди на ситуацію довкола 

Криму і Донбасу. Вихідці з різних 

регіонів України по-різному трак-

тують події, що відбуваються у ва-

шій країні.

Якщо говорити в цілому, то 

симпатії та інтерес до України є. 

У Ризі існує, я вважаю, унікальний 

навіть у світовому масштабі про-

ект – українська середня школа, 

яку очолює Лідія Кравченко. Вона 

– фанат своєї справи. Діти після 

закінчення навчання знають чоти-

ри мови – українську, російську, 

латиську й англійську. Школа пов-

ністю реконструйована і дуже ві-

дома в місті. До неї вже приходять 

навчатися не тільки діти українців. 

І, на мій погляд, вона є важливим 

ми, зокрема й діячами мистецтва 

та культури, налагоджені дуже хо-

роші, міцні й дружні зв’язки. 

Нині ми готуємося до святку-

вання 100-ліття Декларації про 

незалежність. Це буде 2018 року. 

Тому активно зайняті розробкою 

культурної програми, що присвя-

чена цій знаменній даті.

До речі, до цих культурних і 

святкових проектів плануємо ши-

роко залучити наші почесні кон-

сульства в Чернігові, Львові та Оде-

сі. Адже вони відіграють велику 

роль у стосунках між державами, 

а наших почесних консулів можна 

порівняти з агентами з просування 

українсько-латвійських стосунків 

та інтересів на ще більш високий 

рівень.

– У Латвії досить велика 
українська діаспора. Як у Ва-
шому суспільстві ставляться до 
українців, які живуть у Латвії? 
Чи цікавляться латвійці подіями 
в Україні?

– Загальна ситуація в Україні і 

події, пов’язані з Кримом та Дон-

басом, входять до топ-5 щоденних 

новин. У Латвії високий рівень со-
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Чверть століття Україна крокує незвичною 

для себе дорогою свободи. Пограбована 

упродовж багатьох століть своїми сусідами, 

розшматована багатоголоссям амбіцій, 

обдурена і обкрадена олігархами і 

януковичами, вона, мужньо опираючись 

військовій та інформаційно-ідеологічній 

агресії, прагне йти власним шляхом 

і захищає обране нею вільне життя

МОСКОВСЬКИЙ ЗАШМОРГ 
НА УКРАЇНСЬКІЙ ШИЇ.

ГОЛОВНИЙ УРОК ІСТОРІЇ:
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Нині Україна і українці мають 

бажання повернутися на мен-

тальну мапу Європи. Адже Май-

дан піднявся не лише під синьо-

жовтим прапором України, а й під 

синім із золотими зірками пра-

пором об’єднаної Європи. Спо-

чатку Помаранчева революція, 

а згодом Революція гідності ви-

вели Україну з тіні російської та 

радянської імперії та означили ї ї 

у свідомості європейців як окре-

му, відмінну від російської націю 

і державу. Наша історія є далеко 

не однозначною. З одного боку, 

це історія давнього і цивілізова-

ного народу, який з давніх-давен  

знали не лише в Європі, народу, 

«якого правди сила ніким звойо-

вана ще не була», народу, який 

має давню культурну і історичну 

традицію. Це історія народу, який 

бере початок у глибині доісто-

ричних часів, продовжується у 

трипільській цивілізації, в Скіфії, 

черняхівській культурі, сфор-

мувавшись у Київській державі, 

створивши у певний час унікаль-

не світове явище – українське 

козацтво і могутню Запорозьку 

Січ. Це історія народу, який має  

шедеври іконопису, свої школи і 

академії, літературу і мистецтво, 

архітектуру і музику, видатних, 

знаних у всьому світі композито-

рів М. Березовського, А. Веделя, 

Д. Бортнянського. І нарешті, це 

історія народу, який  гордий тим, 

що має серед своїх синів і дочок  

Тараса Шевченка, Лесю Українку, 

Івана Франка, Михайла Драгома-

нова, Олександра Довженка, Во-

лодимира  Вернадського… 

Цей перелік можна продо-

вжувати і продовжувати. І в той 

же час  наша історія – це історія 

народу, який тривалий час гноби-

ла ганебна політика російщення, 

спрямована на те, щоби отруїти 

українську національну свідо-

мість, скалічити духовність, мен-

тальність, нав´язати українцям 

комплекс меншовартості й непо-

вноцінності.

Підкоривши Україну, Московія 

на цілі століття ізолювала, відрі-

зала Україну від навколишнього 

світу. Україна втрачала свій інте-

лект і талант, перетворюючись на 

аноніма, і скільки сил було покла-

дено, аби уникнути повної роз-

чиненості у загальноімперському 

духовному казані.

Це тривалий час замовчува-

лось, оскільки жили за принци-

пом: говорити лише те, що по-

добається іншим, знищувати 

історичну пам’ять, національну 

гідність, віру у свою державо-

спроможність.

І нині ще діють підступні, зло-

вмисні зовнішні і внутрішні сили, 

які намагаються зупинити розви-

ток й утвердження української 

України. Задля цього й досі ви-

користовуються найрізноманіт-

ні – випробувані й «оновлені» 

– способи, серед яких чи не най-

підступнішій – фальсифікація іс-

торії українського народу, зокре-

ма взаємин  України і Росії, в яких 

розкривається відверта  бруталь-

на  політика, що століттями була 

спрямована на асиміляцію укра-

їнців, знищення України як дер-

жави, а українців – як етносу. 

Настав час знаходити, гово-

рити і писати правду. Минуле не 

може нам сказати, що робити, 

але воно може попередити, як ді-

яти не треба. Слід озиратися на-

зад, аби знайти дорогу вперед. 

Тому тільки факти, чіткі та 

влучні коментарі до них сприя-

тимуть відтворенню всебічної 

та справжньої картини минуло-

го і сучасного України. Згадаймо 

окремі з них, але й вони є свідчен-

ням того, як «самодержавці всєя 

Русі» зруйнували державність 

українського народу, поступово 

перетворивши його на химерне 

плем’я,  непевне ані свого похо-

дження, ані своєї самобутності, 

свідченням того, як кістлява рука 

сталінських голодоморів винищу-

вала мільйони українців, свідчен-

ням того, як у українського наро-

ду вкрали навіть власну історію 

і право на неї, навісивши ярлик 

«молодшого брата».

З огляду на заповіт Петра І про 

те, що «відторгнення малоросій-

ського народу від держави нашої 

може бути початком всіх наших 

бід» та  Катерини ІІ, що «відбира-

ти в України всі ї ї права відразу 

небезпечно», події історії України 

розгортаються так:

1627 рік. Указом царя Михайла 

(першого з династії Романових) 

та патріарха Московського Філа-

рета (був його батьком) наказано 

книги українського друку зібрати 

і спалити.

Лише через два з половиною роки після укладення 
Переяславської угоди Москва її підступно порушила. 
У жовтні 1656 р. московський уряд усупереч домовленостям 
з Україною уклав Віленське перемир’я з Польщею
світу. Україна втрачала свій інте-

лект і талант, перетворюючись на 

аноніма, і скільки сил було покла-

дено, аби уникнути повної роз-

чиненості у загальноімперському 

духовному казані.

Це тривалий час замовчува-

і

зад, аби знайти до

Тому тільки ф

влучні коментарі

тимуть відтворен

та справжньої ка

го і сучасного Укр

окремі з них, але й

Лише через два з половиною роки після укладення 
Переяславської угоди Москва її підступно порушила. 
У жовтні 1656 р. московський уряд усупереч домовленостя
з Україною уклав Віленське перемир’я з Польщею

Переяславська Рада 1654 р
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«БРАТНІ» УЗИ

1656 рік.  Московія порушила Пе-

реяславську угоду і підписала з 

Польщею сепаратний мир. На ви-

могу московської сторони україн-

ську делегацію до переговорів не 

допущено, а пропозиції Б. Хмель-

ницького відкинуто. Серед вимог 

царя Олексія Михайловича був 

пункт щодо друкування книжок: 

«…Все те, в которых местностях 

книги печатаны и их слагатели или 

печатники или друкари смертью 

казнены и книги собрав сожжены 

были и впредь чтобы крепкий за-

каз был воровских книг никому с 

наших королевского величества 

подданных нигде не печатати 

под страхом смертной казни». 

На Україну з Московії надсилали 

«хмару» агітато-

рів, які бунтува-

ли полковників 

проти гетьма-

на, міста проти 

гетьманської вла-

ди.

Жовтень 1659 року. 
Гетьман Іван Вигов-

ський зрікся булави. 

Йому не вдалося вико-

ристати для утверджен-

ня Української держави блиску-

чу перемогу над московським 

військом під Конотопом 8 липня 

1659 року. Проти І. Виговського 

виступила опозиція, яку за до-

помогою московських воєвод 

зорганізував Іван Безпалий. Цим 

скористалася Москва. Князь Тру-

бецькой зібрав знову свої полки 

і ввійшов на Лівобережжя Украї-

ни, захоплюючи місто за містом і 

приводячи всіх до присяги на ві-

рність цареві. Московський воє-

вода князь Баратинський повісив 

три тисячі українців на шибени-

цях, встановлених обабіч шляхів 

до Києва. Вирізавши на Вкраїні 

близько 15 тис. душ українського 

слов’янського населення, право-

славний слов’янин Баратинський 

просив московського царя до-

зволити йому «высечь и выжечь» 

всіх українців на 150 верств на-

вколо Києва. Упродовж кількох 

років царські опричники винищи-

ли майже усіх соратників Богдана 

Хмельницького.

1667 рік. Мос-

ковія знову по-

рушує Переяс-

лавську угоду і за 

Андрусівським до-

говором поділила з Польщею 

Україну по Дніпру, за винятком 

Києва, який Москва залишила під 

своєю владою. Поділ України на 

Лівобережну та Правобережну 

призвів до поглиблення доби Руї-

ни.

1690 рік. Московський собор 

осудив і заборонив книжки украї-

нських письменників і культурно-

духовних діячів Петра Могили, 

Симеона Полоцького, Сильвестра 

Косова, Інокентія Гізеля, Лазаря 

Барановича, Епіфанія Славинець-

кого, Іоанікія Галятовського, Анто-

нія Радивиловського тощо. Собор 

наклав на них «прокляцтво и ана-

фему, не точию сугубо и трегубо, 

но и многогубо». 

1700 рік. Вибухнула Північна вій-

на за володіння узбережжям Бал-

тійського моря. Козаки вперше 

повинні були воювати виключно 

за інтереси Московії. Їх постійно 

кривдили московські воєначаль-

ники. Щороку козаки зазнавали 

50, 60 і навіть 70 % втрат військо-

вого складу.

1713 рік.  Московія наказом Пе-
тра І привласнює назву «Русь» 
(грецька назва Руси звучить 
як «Росія»). У такий спосіб за-
вжди ворожі до Руси-України 
московіти, основу яких ста-
новили угро-фінські та тюрк-
ські племена, підміною понять 
привласнюють собі нашу ти-
сячолітню історичну і духовну 
спадщину.
1721 рік.  Наказ про цензуруван-

ня українських книжок.

1729 рік. Наказ Петра ІІ переписа-

ти з української мови на російську 

державні постанови і розпоря-

дження.

1740 рік. Російська імператриця 

Анна Іоанівна запровадила на те-

риторії України російську мову у 

діловодстві.

1740-1748 роки свідчать, що в 

семи полках Гетьманщини було по-

над тисячі шкіл, і майже всі вони 

з українською мовою викладання. 

Мандруючи Україною французь-

кий інженер Гійом Левассер де 

Боплан у своїх спогадах був вра-

жений освіченістю українців, на-

голошував, що не бачив іншої краї-

ни в Європі, де б жінка-селянка 

вміла читати і писати, як в Україні. 

1804 року було видано царський 
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указ, яким заборонялося навчання 

українською мовою і вже перепис 

населення 1897 року засвідчив, що 

на 100 осіб було лише 13 письмен-

них. 

1748 рік.  Наказ Петербурзько-

го Синоду запровадити в Києво-

Могилянській академії та в усіх 

школах України викладання ро-

сійської мови, в результаті чого на 

Лівобережжі зникло 866 україн-

ських шкіл.

1775 рік. Зруйнування Запорозь-

кої Січі і закриття українських 

шкіл при полкових козацьких кан-

целяріях.

1780 рік. Спалення книгозбірні 

Києво-Могилянської академії, що 

збиралася понад 150 років і була 

однією з найбагатших бібліотек 

Руси-України.

1782 рік. Синод наказує митропо-

литові Київському та Галицькому 

Самуїлу карати студентів і звіль-

няти з роботи викладачів Києво-

Могилянської академії за вживан-

ня неросійської мови.

1784  рік.  Наказ Катерини ІІ по всіх 

церквах імперії правити службу 

Божу російською мовою і запро-

вадити російську мову по всіх шко-

лах України.

1870 рік. Роз´яснення міністра 

освіти Росії Д.Толстого про те, що 

«кінцевою метою освіти всіх іно-

родців незаперечно повинно бути 

зросійщення».

1876 рік. Імператор Олександр ІІ 

видав Емський указ про заборону 

ввозити до Росії будь-які книжки 

і брошури, написані «малоросій-

ським наріччям».

1884 рік. Заборона Олександром ІІІ 

українських театральних вистав в 

усіх «малоросійських губерніях».

1888 рік. Наказ Олександра ІІІ 

про заборону вживання україн-

ської мови в офіційних установах 

і хрещення українськими імена-

ми.

1889 рік. У Києві на археологіч-

ному з’їзді дозволено читати ре-

ферати всіма мовами, крім укра-

їнської.

1892 рік. Заборона перекладати 

книжки українською мовою з ро-

сійської.

З 1900 року цензура вилучає 

з текстів такі слова, як «козак», 

«москаль», «Україна», «Січ» та інші, 

які мають український національ-

но-символічний зміст.

1905-1912 роки. Міністерство 

освіти Російської імперії закрило 

12 приватних гімназій, звільнило 

32 директорів та 972 учителів за 

намагання запровадити у викла-

данні українознавчу тематику.

До 1917 року всім чиновникам в 

Україні платили 50% надбавки до 

заробітної плати за «обрусение 

края».

У новітню добу своєї історії 

український народ увійшов без 

власної держави й територіальної 

цілісності. Україна була поділена 

між двома сусідніми імперіями 

– Росією та Австро-Угорщиною. 

Перша спроба українського наро-

ду створити власну демократичну 

державу на початку ХХ ст. наштов-

хнулась на великі труднощі. На 

шляху розбудови держави стали 

могутні зовнішні і внутрішні сили. 

У грудні 1917-лютому 1918 рр. 

Центральна Рада втратила конт-

роль над більшою частиною 

України. Скоординовані дії росій-

ських червоних військ і місцевих 

більшовиків призвели до пораз-

ки української революції. Серед 

найголовніших причин цього слід 

назвати недостатньо міцну базу 

державотворення, на яку змушені 

були спиратися керівники націо-

нально-демократичної революції. 

Негативно вплинула на перебіг 

подій і недооцінка необхідності 

створення міцної національної 

армії, здатної захистити народ від 

зовнішніх антиукраїнських сил і 

ліквідувати внутрішню анархію. 

Коли наприкінці 1917 р. на Україну 

почали наступати російські черво-

ні війська, дати їм належну відсіч 

не вдалося. Байдужих і нейтраль-

них у ті дні було більше, ніж рішу-

чих і самовідданих. Цим і скорис-

талася Москва...

Далі буде 
Ірина ДЕЙНЕГА

Книгозбірня 
Києво-

Могилянської 
академії,  збиралася 

понад 150 років 
і була однією 

з найбагатших 
бібліотек 

Руси-України
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ОБЕРЕЖНО: 
ОТРУ ТА!ОТРУ ТА!

 Інформаційна війна стала реалією 

сьогодення.  Третій рік поспіль Кремль 

активно намагається зруйнувати нашу 

свідомість. Його замасковані технології 

проникають у життя українців, 

зокрема через соціальні мережі, 

віртуальний світ і його персонажів
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Ця зброя не вбиває в прямому 

розумінні  слова, фізично. Втім 

наслідки ї ї застосування значно  

небезпечніші, ніж фізичні пора-

нення,  вона вражає свідомість, 

бойовий дух, моральні установки. 

Фейки, боти, тролі… Їхнє за-

вдання – проникнути в потрібне 

середовище, викликати довіру, 

залишити потрібний коментар, 

поширити певний інформаційний 

матеріал, вступити в дискусію, 

розбурхати емоції, замаскувати-

ся. Все це – запорука вдалої ін-

формаційної операції. 

Навіть одна людина може 

створити ціле медіа-середовище. 

Яскравим прикладом є 

такий персонаж, як 

«Степан Мазура». 

Насправді це 

російський 

інформацій-

ний диверсант, який 

узяв собі типове україн-

ське ім`я та прізвище. Чоловік 

створив потужну структуру з най-

популярніших соціальних мереж, 

блогів, форумів, де 2015 року 

закликав до третього Майдану.  

Проте «Степана Мазуру» легко ви-

крили українські спецслужби  за 

ІР-адресою, встановили, що агент 

впливу мешкає в Москві.

У корпоративній та військовій 

розвідці є такий принцип – 70-80% 

необхідної інформації можна 

знайти у відкритих джерелах. Так 

ось, у соціальних онлайн-мере-

жах обсяг такої інформації  збіль-

шується приблизно до 90%.  Від 

персональних  даних військовос-

лужбовця і його геолокації до 

секретних даних ведення війсь-

кової операції. 

Сьогодні для забезпечення 

ефективних комунікацій, а в на-

шому випадку, військових дій у 

соціальних онлайн-мережах не-

обхідно володіти сучасними ін-

новаційними технологіями: SMM, 

SEO, OSINT, HUMINT. Зокрема, саме 

з їхньою допомогою здійсню-

ються потужні мережеві вибухи, 

спрямовані проти України.

Застосування таких інстру-

ментів інформаційних операцій 

з боку Росії призводили до ви-

падків, коли наші військовослуж-

бовці залишали бойові позиції, 

відмовлялися виконувати накази 

командирів. Яскравий приклад: 

2014 року три сотні нацгвардійців 

без дозволу залишили розташу-

вання своєї військової частини, 

дислокованої в Нових Петрівцях, 

та прийшли до Києва під Адміні-

страцію Президента, вимагати 

підписання наказу про демобілі-

зацію. 

Згодом з’ясувалося, що проти 

свого керівництва їх налаштува-

ли добре підготовлені дівчата, з 

якими вояки познайомилися в со-

ціальних мережах. Панянки вели 

щире листування, співчували тяж-

кому життю нацгвардійців, під-

тримували їх у  скрутну хвилину, 

навіть на зустрічі приїздили до 

військових частин. Ну а далі все 

йшло за планом: кілька психоло-

гічних прийомів та маніпулятив-

них впливів і бажаний результат 

досягнутий.

Бойові дії на Сході не вщухають. 

Три топові фейки, які з`явилися в 

Інтернеті одразу після обстрілів 

Авдіївки, помітив  Олександр Кур-

бан, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент, керуючий 

партнер однієї з PR-агенцій, екс-

перт зі стратегічних комунікацій.

– Vedomosti.ua-com «Жут-
кий бой в Авдеевской промзоне. 
Враг зашел в город» – де йдеть-
ся про те, як українське військо 

SMM –  суто інтернет-технологія, со-

ціальний медіа-маркетинг.

OSINT – технологія збирання інформа-

ції у відкритих джерелах. В мережевому 

просторі вона дуже активно використо-

вується і дозволяє збирати дані про дії 

та розташування противника.

SEO – технології оптимізації сайтів. 

Медіа-віруси, таргетинг, контекстна 

реклама тощо. 

HUMINT –  технологія, орієнтована 

на створення в соціальних мережах 

локальних мереж-інформаторів.

ДОВІДКА:
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штурмує Авдіївку, 
а ДНР тим часом 
тримає оборону.

– «Сейчас вер-
шится История: По-
рошенко играет «на 
все» – CONT.WS, про 
те, що в подіях в Ав-
діївці простежується 
вплив Великої Брита-
нії.

– «МАКС РЕПОСТ ВСЕМ 
НЕРАВНОДУШНЫМ!!! Под 
Авдеевку едут 20 КАМА-
Зов с российским спец-
назом!» – повідомляє 
Bombanews. 

Згаданим джерелам втори-

ли:  Elise.com.ua; Uainfo.org,ord-02.

com. І таких фейкових ресурсів на 

сьогодні не перелічити.

Як то кажуть, диявол криється в 

деталях. У стрічці адрес цих сайтів 

присутні позначення: «ua, com-ua, 

uainfo» тощо, що вказує на те, що 

джерело українське, отже, йому 

можна довіряти. Але ж там опу-

блікована інформаційна отрута!!!

Брехню ми можемо сьогодні 

прочитати, навіть довго ї ї не шу-

каючи. Достатньо зайти в мере-

жі: Facebook, Twitter, Vkontakte, 

Instagram,  де хтось із наших «дру-

зів» зробить на своїй сторінці пост 

із посиланнями на ті ж фейкові 

портали або перепостить таку ін-

формацію. І певний відсоток украї-

нців повірить у прочитане. Чого і 

домагається ворог. 

Подорожуючи Інтернетом, 

ми звертаємо увагу на гучні за-

головки, відеоролики, картинки. 

Уважно читаємо пости блогерів, 

активних користувачів мережі, 

чиї сторінки сповнені патріотиз-

му. І не помічаємо, як починаємо 

довіряти цим мережевим пер-

сонажам.  Їхнє головне завдання 

– викликати емоції, переважно 

негативні, вивести з рівноваги, за-

лякати.  Псевдоблогерами можуть 

бути «щирі дівчата», які «всією 

душею вболівають за Україну», та 

пересічні громадяни різного віку. 

Можливо, в це важко повірити, 

але саме так виглядає застосуван-

ня інструментів психологічного 

впливу, маніпулювання простими 

українцями тими, кому сьогодні 

це вигідно. Досвідчений фахівець 

вираховує таких диверсантів з 

першого погляду. Якщо дуже ре-

тельно придивитися, то й звичай-

на людина може навчитися їх ви-

різняти.    

Декілька порад на-

шим військовослуж-

бовцям від Олексан-

дра Курбана:

– Слід дуже 

обережно ста-

витися до нових 

«друзів», які про-

понують вам друж-

бу в соц-мережах, 

особливо до тих, кого 

ви не знаєте особисто. 

Необхідно перевірити, 

чи це не той самий фей-

ковий представник.

У корпоративній та військовій розвідці 

є такий принцип – 70-80% необхідної 

інформації можна знайти у відкритих джерелах. 

Так ось, у соціальних онлайн-мережах обсяг такої 

інформації збільшується приблизно до 90%

Мережеві 
персонажі 
втираються 
в нашу довіру.  
Їхнє завдання 
– викликати 
емоції, переважно 
негативні
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–  Треба критично ставитися до 

будь-якої, особливо сенсаційної, 

інформації у соціальних мережах. 

Якщо інформація викликає у вас 

потужні негативні емоції – краще 

зупинитися й переключитися на 

інші справи. 

– Будь-яку важливу або сенса-

ційну інформацію необхідно пе-

ревіряти щонайменше у трьох до-

даткових джерелах. Бажано, щоб 

ці джерела були надійні, переві-

рені, не з соціальних мереж.

– Не поспішайте поширювати 

навіть дуже цікаву інформацію. А 

надто, якщо це стосується бойо-

вих дій. Це може бути фейком або 

ситуація швидко зміниться.

–  Не робіть геоприв’язок у 

своїх постах, не робіть селфі з 

військовою технікою (особливо 

маркованою), зброєю. Не можна 

фотографуватися та знімати ін-

ших військовослужбовців на тлі  

місцевості, де чітко визначаються 

географічні прив’язки або обо-

ронні споруди.

–  Не передавайте, зокрема й  

через особисте листування, у соц-

мережах або через месенджери 

Facebook, Telegram тощо фото, 

інформацію про військові справи 

навіть своїм рідним та знайомим. 

Акаунти можуть бути зламані, 

а вашу інформацію використає 

противник.

–  Сьогодні немає абсолютно 

надійних сайтів, соціальних ме-

реж, месенджерів або поштових 

серверів, які не можна було б 

зламати. При чому злами відбува-

ються не на системному рівні, а на 

індивідуальному, шляхом вивіду-

вання або спонукання до розкрит-

тя паролів, номерів мобільних те-

лефонів та електронних поштових 

скриньок, до яких прикріплюють-

ся персональні облікові записи.

– Перебуваючи на відстані 

щонайменше до 10 км від лінії 

фронту, краще взагалі не ко-

ристуватися смартфонами й те-

лефонами. Сучасні засоби РЕБ 

вираховують розташування вій-

ськовослужбовців за випроміню-

ванням їхніх гаджетів. Крім всьо-

го іншого, це ще й гарний засіб 

наведення артилерії.

Ті самі SMS, які наші військови-

ки-оборонці Авдіївки нещодавно 

масово отримували на свої мо-

більні телефони, попередньо були 

вистежені сигналами про точне 

місцезнаходження і виконали свої 

функції. Дію гібридної агресії сьо-

годні відчуває кожен. Ми живемо 

у викривленому інформаційному 

просторі, де панують штучно ство-

рені негативні емоції – страх, па-

ніка, гнів, розчарування... На жаль,  

серед нас, українців, є й чимало 

зрадників,  які отримують гроші 

за промивання мізків, виступа-

ють активними гравцями у про-

пагандистській війні на боці во-

рога. Ефективними такі операції 

роблять доступність, масовість та 

простота. Не забуваймо про те, що 

соціальні мережі давно викорис-

товують іноземні розвідники та 

спецслужби для виконання своїх 

завдань. Сьогодні вони грають на 

наших емоціях, а завтра, якщо не 

будемо розважливі, можемо й не 

помітити, як вже танцюватимемо 

під їхню дудку.

Дарія МАРКЕВИЧ
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Її першою пристрастю були театр і кіно. Вона знімалася в 

телесеріалах «Мухтар», «Жіночий лікар», «Веселі усмішки», «За 

законом», «Міліцейська академія», у документальному фільмі 

«Куренівська трагедія». Виступала на сцені Харківського будинку 

актора, в театрі ім. Ванди Курбас, Харківському державному театрі 

імені Т. Г. Шевченка, театрі Post Scriptum

ГОЛОВНА РОЛЬ

ЖІНОЧІ ІСТОРІЇ
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Майдан Aлли
Харків’янка Алла Бовт не ціка-

вилася політикою. Людина мис-

тецтва, вона мріяла про успіх на 

сцені й телеекрані. Про те, що 

люди вийшли на Євромайдан, вона 

дізналася від свого товариша. Той 

якось уранці зателефонував і бук-

вально кричав у слухавку: «Ти що, 

не знаєш, що трапилося в Києві 

вночі?». – «Ні». – «Вночі «Беркут» 

побив студентів!» Для дівчини це 

стало першим поштовхом – у кра-

їні починаються буремні часи, тож 

не варто обмежуватися власними 

кар’єрними амбіціями. 

На київському Майдані вона 

була тричі. Вперше опинилася там 

випадково – подруга запропону-

вала поїхати на концерт Мар’яни 

Садовської. Українська співачка 

вже багато років мешкає в Кельні, 

а працює в різних країнах Європи і 

США. Садовська, яка до того ж відо-

ма як актриса, композитор, музич-

ний драматург, художниця, стала 

кумиром Алли. А ще вона – справ-

жня патріотка. Зі сцени звернулася 

до присутніх у залі і закликала не 

стояти осторонь подій, що відбува-

ються у країні. 

Наступного дня Алла з подру-

гою були на Майдані. Підійшли 

до першого намету і запитали, 

чим можуть допомогти. Жінки, які 

стояли поруч, сказали, що треба 

перечистити два мішки цибулі й 

моркви. А на вулиці –15 градусів 

морозу! Нічого, харків’янки з цим 

упоралися. До того мешканки куль-

турного центру Слобожанщини 

навіть уявити не могли, як багато 

людей можуть зібратися на голо-

вній площі країни! Тими днями 

там був присутній справжній бо-

йовий дух. Дівчата спілкувалися з 

активістами, висловлювали власні 

думки, вислуховували інших. Це 

був водночас і захопливий, і тра-

гічний період. Ввечері вони при-

ходили з Майдану до квартири 

друзів, де зупинилися, і ті за їхнім 

виглядом могли б подумати, що ді-

вчат… смажили на вогнищі – таки-

ми ті були чорними від сажі багать 

і спалених автомобільних покри-

шок. Повернувшись до Харкова, 

Алла  почала уважно стежити за 

всіма новинами, навідувалася на 

місцевий Майдан, що розташував-

ся на центральній площі поруч із 

пам’ятником Тарасові Шевченку. 

Вона вночі їхала до столиці з необ-

хідними речами для Майдану, які 

зібрали харківські волонтери. І в 

ї ї розпорядженні було ціле купе! 

Тож дівчата рушили до охопленого 

полум’ям Хрещатика разом.

Третя поїздка на Майдан при-

пала на той час, коли вже йшла 

вій на. Хлопці-добровольці поїхали 

воювати, а на центральній площі 

країни залишилися обвішані шев-

ронами «герої»-алкоголіки. Дівчині 

настільки було гидко на це диви-

тися, що словами не передати. Ось 

так вона стала свідком трьох проя-

вів Євромайдану: як він зародився, 

був світлим і позитивним; як йому 

було боляче, коли там був справ-

жній вольовий і кривавий порив; і 

коли він чорнів згарищем.

У школі Алла навчалася «без 

ентузіазму», хоча і двієчницею не 

була. «Облюбувала» собі останню 

парту, де сиділа разом із другом 

Стасом. Дівчина захоплювала-

ся грою у виставах, що ставили 

учасники гуртка художньої само-

діяльності, а хлопець цікавився 

військовою справою – мріяв стати 

офіцером. Так склалося в житті, що 

лише ці двоє з класу, найхудіші і 

наймініатюрніші школярі з остан-

ньої парти, побували на війні.

Коли після випуску треба було 

обирати професію, Алла довго не 

вагалася – звісно, театральний 

виш. При вступі вона навіть на-

брала один із найвищих балів! 

Маленька, худенька, пластична, 

«музична» дівчинка вразила педа-

гогів своїм талантом. 

Після переломних подій Євромайдану 

дівчина відмовилася від сценічних костюмів 

і одягла військовий однострій. Мало хто 

вірив, що вона змінить богемне життя в 

Харкові на прифронтове у Широкиному

Вдруге актриса потрапила на 

київський Майдан, коли почалися 

протистояння на Грушевського, 

були перші загиблі. До цього вона 

щодня, повертаючись із театру, 

до пізньої ночі читала в Інтернеті 

новини і плакала. Тоді ж для себе 

вирішила: якщо не поїде до Києва 

і не приєднається до майданів-

ців, не зможе жити із цим тя-

гарем на серці. Так сталося, що 

буквально наступного вечора у 

театрі випадково познайомилася 

із Олександрою – глядачкою, яка 

прийшла подякувати за чудову гру. 
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Ще під час навчання студент-

ку запросили грати в спектаклі 

«Негода», що поставили на сцені 

Харківського академічного укра-

їнського драматичного театру іме-

ні Т.Г. Шевченка. Після інституту 

Алла Бовт працювала в театрі Post 

Scriptum. І незабаром її невичерп-

на енергія вилилася у відкриття 

створеного спільно з кількома 

випускниками-однокурсниками 

власного невеличкого альтерна-

тивного театру. Заснували його 

в Харківському будинку актора і 

дали ім’я Ванди Адольфівни – ма-

тері Леся Курбаса. Молоді актори 

тоді поставили дев’ять спектаклів, 

які стали яскравою подією в куль-

турному  житті харків’ян. 

Кілька років Алла Бовт працю-

вала в Києві. Знімалася у теле-

серіалах, пробувала себе в ролі 

художника, готуючи декорації до 

театральних вистав. Як візажист 

багато працювала з професійни-

ми фотографами. Ще й захопилася 

ювелірною справою – власноруч 

виготовляла коштовні прикраси.

Коли війна 

постукала у двері…
За сімейними обставинами ді-

вчині треба було повертатися до 

Харкова. Пішов з життя батько, 

захворіла мама. Тож повсякден-

ні турботи на певний час відволі-

кли від тих проблем, якими жила 

країна. Але невдовзі війна постукала і в ї ї двері…

Якось взимку Алла із подругою Валентиною 

вийшли до магазину. На зворотному шляху біля 

будинку побачили трьох бійців у бронежилетах 

з автоматами. Вони на когось чекали. Дівчата пі-

дійшли до військових і щиро запитали: 

«Хлопці, ви їсти хочете? Заходьте 

до нас, зігрієтеся, ми тут по-

руч мешкаємо…» Вдома по-

знайомилися. Виявилося, що 

ті з добровольчого батальйо-

ну. Чубатий козак «Гора», мо-

лодий «Авіатор» і волонтер 

Олег якраз збиралися не-

вдовзі вирушати на фронт. 

Алла з Валентиною запро-

понували свою допомогу, 

тож їх з радістю прийняли 

до місцевої волонтерської 

організації. Акторки допо-

магали добровольцям чим 

могли. Проводили акції зі 

збору коштів для війська, 

доправляли до зони АТО 

теплі речі. Якось пора-

дували своїх підопіч-

них пельменями, яких 

наліпили цілу гору. А з 

якою радістю на пере-

довій чекали їхніх хар-

ківських борщів! Все це 

Олег самотужки достав-

ляв хлопцям на передову.

І все ж у Алли була вну-

трішня потреба самій по-

їхати в зону АТО. Дівчині 

допоміг той самий шкіль-

ний друг «з останньої пар-

ти». Станіслав Юр’єв до-

служився до майора 

і неодноразово виїж-

джав на передову у від-

рядження. Тож одного 

дня разом з Олегом та 

ще одним другом дівчини 

– професійним фотогра-

фом Міхо, прихопивши 

волонтерські смаколики, 

вирушили в дорогу. 

У Алли Бовт виникла 

ідея – зробити фотовис-

тавку про бійців з добро-

вольчих батальйонів. У них 

було лише двадцять чоти-

ри години, щоб втілити ї ї в 

життя. Кожна хвилина того 

зимового дня закарбувала-

ся в пам’яті дівчини. Міхо 

ЖІНОЧІ ІСТОРІЇ
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фотографував бійців, робив їхні 

портрети – обвітрені обличчя 

в зморшках, неголені, бородаті, 

втомлені, але щирі. Найбільше 

харків’янам запам’яталася мить, 

коли вони тільки приїхали в роз-

ташування військових. Зайшли 

вранці у приміщення, а бійці 

якраз там очікують, коли по них 

приїде машина. І це очікування 

ніби висить у повітрі. Кілька де-

сятків чоловіків їдуть туди, звідки 

– і вони це прекрасно розуміють 

– можуть вже не повернутися. 

Це була вкрай напружена мить! 

Емоції було важко передати на-

віть на знімках, які, здавалося б, 

могли їх зафіксувати.

А вже за деякий час акторка 

взяла у театрі відпустку за власний 

рахунок і вирушила як волонтерка 

у групу військово-цивільної адмі-

ністрації, що працювала на марі-

упольському напрямку. Вересень-

жовтень 2015 року промайнули, як 

один день. У прифронтовій зоні, у 

селищі Бердянськ Новоазовського 

району Донецької області дівчи-

на займалася комунікацією між 

військовими і цивільними. Вона 

добре знала, всі потреби мешкан-

ців. Волонтери допомагали раці-

онально розподілити допомогу, 

що надходила з Червоного Хреста, 

Посольства Данії, протестантських 

церков. Самі військові підключали-

ся до вирішення проблем місцевих 

жителів. Жоден із сорока дворів 

селища, якими «опікувалася» Алла 

Бовт з колегами, не залишився 

поза увагою адміністрації. Комусь 

напередодні зими полагодили 

покрівлю, завезли вугілля і дро-

ва, інші отримали медикаменти і 

кваліфіковану медичну допомо-

гу. За все це люди щиро дякували 

військовим. 

Алла Бовт вважає, що швидко 

адаптуватися до ситуації в зоні АТО 

їй допомогла… професія актриси. 

Відкритість, вміння спілкуватися, 

знаходити спільну мову з людьми 

– саме ті якості, які можуть при-

вернути до тебе незнайому люди-

ну. І жінка у групі – це завжди плюс. 

Не просто бородаті дядьки з авто-

матами, а ще й тендітна дівчина, 

яка щиро говорить: «Здрастуйте, 

ми прийшли вам допомогти».

У грудні 2015 року Алла під-

писала контракт. Після навчаль-

ного підрозділу ї ї направили 

служити до Харківського універ-

ситету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба на посаду радіотелефо-

ністки. Деякі знайомі, коли зустрі-

чали ї ї у військовому однострої в 

місті, казали: «Алла, таке вражен-

ня, що ти в ролі». Їм не вірилося, 

що, полишивши життя наповнене 

мольбертами, богемними поси-

деньками за чаєм з друзями, вона 

зможе біля Широкиного їсти сол-

датську кашу, ходити в загальний 

туалет, митися з 5-літрової баклаж-

ки. Але це свідомий вибір колиш-

ньої акторки. Навіть перебуваючи 

на фронті разом з чоловіками по 

двадцять чотири години на добу 

протягом кількох місяців, вона не 

змінилася! У хвилини перепочинку 

читала товаришам по службі вір-

ші Анни Ахматової. А перед сном 

ставила військовим Моцарта або 

дивилася з ними фільми Інгмара 

Бергмана.

– Зйомки в кіно дають можли-

вість прожити кілька життів, – го-

ворить Алла Бовт. – Та знятися у 

фільмі про війну, тепер, коли про-

вела понад півроку на фронті, мені 

вже не цікаво. До того ж справжня 

війна, ставши реальністю нашо-

го життя, викликає єдине бажан-

ня – зробити все можливе для 

перемоги.

Юрій КУЗНЕЦОВ
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 Його ім’я сьогодні відоме 

у світі насамперед завдяки 

добрим справам, які він та його 

однодумці роблять для нашої країни.  

Понад 20 років тому польський  

бізнесмен Маріуш Марковскі 

із компаньйоном заснували в Києві 

компанію, яка спеціалізується 

на  проектуванні, будівництві та 

реконструкції промислових об’єктів. 

А з осені 2014-го чоловік опікується 

пораненими захисниками України

ДОБРІ СПРАВИ   
«ДОБРОГО БРАТА»
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змозі самостійно пересуватися, 

дозволяється супровід. Вартість  

перебування в центрі однієї лю-

дини – близько тисячі євро. Але 

ні пацієнт, ні той, хто його супро-

воджує і цілодобово перебуває 

поруч із ним, не сплачують жод-

ної копійки. Як і за дорогу туди й 

назад. А все завдяки всім небай-

дужим людям – українцям і по-

лякам, які допомагають коштами.

«Пан Маріуш                               

дав нам друге життя…»
Богдана, сестра Олександра 
Козачка, сержанта 80-ї аеромо-
більної бригади

– Підрозділ мого брата по-

трапив під обстріл з «Градів» і він 

дістав тяжке поранення, майже 

рік лікувався у військових госпі-

талях. Вперше до Польщі поїхав у 

інвалідному візку, в якому навіть 

поворухнутися не міг. Я супрово-

джувала брата і дорогою мене 

охоплювали невеселі думки, бо я 

вже не вірила, що хтось і колись 

зможе йому допомогти. Але ста-

лося справжнє диво: після кількох 

місяців, проведених у «Доброму 

браті», він став почуватися зна-

чно краще. Потім пан Маріуш від-

правив нас ще раз. І з Польщі наш 

командири і медичні служби час-

тин, де хлопці проходили службу 

перед пораненням, представники 

військово-медичних закладів, де 

вони лікувалися, громадські орга-

нізації, волонтери. Після цього діа-

гноз кожного потенційного пацієн-

та центру ретельно перевіряється: 

для того, щоб він співпадав із про-

філем рекреаційно-реабілітацій-

ної установи. Після завершення  

цих формальностей оформлюють-

ся документи для виїзду за кордон.

Вогнепальне кульове поранен-

ня поперекової ділянки та черевної 

порожнини, вогнепальне поранен-

ня плеча, відкритий багатоуламко-

вий перелом плечової кістки, мін-

но-вибухова травма, травматична 

ампутація правої стопи, пошко-

дження колінного суглоба, консо-

лідовані комплексні переломи тіл 

хребців з больовим синдромом – 

ось далеко не повний перелік діа-

гнозів, з якими наші хлопці їдуть 

по допомогу до Польщі.

Мінімальний термін перебу-

вання в центрі – 21 день. Але за 

необхідності воно продовжує-

ться, якщо солдат чи офіцер, 

який зазнав тяжкого поранення,  

потребує більш тривалого від-

новлення. Якщо поранений не в 

– Коли на вашу землю прийшли 

непрохані гості, я сподівався, що 

незабаром їх виженуть, – говорить 

пан Маріуш. – Та невдовзі зрозу-

мів: йде справжня війна, хоч і на-

зивається гібридною. Тож вирішив 

допомогти українським воякам, 

котрі у розквіті сил дістали на Дон-

басі тяжкі поранення, повернутися 

до повноцінного життя.

Річ у тім, що пан Марковскі є 

ще й  співвласником рекреацій-

но-реабілітаційного центру «До-

брий брат», яким керує його син 

Якуб. Розташований він у мальов-

ничому польському містечку Осєк 

і спеціалізується на реабілітації 

пацієнтів з ортопедичними і не-

врологічними захворюваннями. 

А також пацієнтів, які потерпають 

від дисфункцій  опорно-рухового  

апарату і  фантомного болю. 

Благодійна програма «Добрий 

брат» стартувала восени 2014-го. 

Формування команди тих, хто по-

требував допомоги, було покла-

дено на полковника запасу Родіо-

на Мороза,  близького знайомого 

пана Маріуша.

– Ми мали прізвища приблиз-

но 30 бійців, які зазнали тяжких 

поранень і контузій, – розповідає 

Родіон Вікторович. – Незабаром, 

після залагодження деяких фор-

мальностей, всі вони відбули до 

Польщі. 

Дізнавшись про приїзд наших 

воїнів, їх відвідали представники 

української діаспори, учні і вчи-

телі місцевої школи.  А самодіяль-

ний ансамбль «Веселинка» висту-

пив перед бійцями з концертом,  

діти пригостили їх ласощами та 

кавою. 

Зважаючи на феноменальні 

результати реабілітації, на по-

чатку 2015-го Маріуш Марковскі 

створив і очолив однойменний 

благодійний фонд «Добрий брат». 

Його працівники ще активніше 

почали займатися проблемами 

реабілітації військовослужбовців. 

Насамперед відбором кандидатів 

для поїздки в Польщу.

– Це робиться  передусім  за ме-

дичними показниками, – говорить 

працівник фонду Світлана Гонча-

ренко. – У цьому нам допомагають 

За благодійну діяльність, спрямовану на допомогу пораненим українським 
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легендарного українського військовика генерал-полковника 
Генадія Воробйова, який  передчасно пішов з життя 11 лютого 2017 року . . . 
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дини – близько тисячі євро. Але
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воджує і цілодобово перебуває 

поруч із ним, не сплачують жод-
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тин, де хлопці проходили службу 

перед пораненням, представники 

військово-медичних закладів, де 

вони лікувалися, громадські орга-
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гноз кожного потенційного пацієн-
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Сашко повернувся вже на своїх но-

гах, правда, з палицею. А сьогодні 

пересувається без неї, самостійно. 

Коли б ви побачили мого брата на-

передодні відправки до Польщі і 

сьогодні, то, напевне, не повірили 

б, що це одна і та ж людина!..

Євген Саленко, сержант
– Я зазнав тяжкого поранення 

навесні 2015 року. Після курсу лі-

кування погано говорив і ще гірше 

пересувався, до того ж не працю-

вала  права рука. Зауважу, що  ра-

ніше мені пропонували допомогу, 

але далі слів справа не пішла. Коли 

ж запросили поїхати до «Доброго 

брата», погодився.

 Не скажу, що сьогодні я вже бі-

гаю.  Але в мене почали  працювати 

нога і рука, тобто з’явилися перші 

обнадійливі симптоми, яких не 

було півтора року після поранення. 

Жодними словами не передати, на-

скільки я вдячний пану Маріушу! 

Сподіваюся, що ще раз поталанить 

побувати в Польщі. 

Сергій Лях,  солдат 95-ї окремої 
аеромобільної бригади

– Після поранення в мене не 

працювала рука, і я вже був зми-

рився, що мене чекає інвалідність. 

Але мені поталанило побувати у 

польському центрі. Двічі. Там зі 

мною працював реабілітолог Пав-

ло: під час відновлювання функ-

цій руки було настільки боляче, 

що я несамовито кричав. Але він  

просив потерпіти, мовляв, потім 

буду дякувати. Так і сталося: якщо 

раніше не міг цією рукою навіть 

філіжанки кави піднести до рота, 

то сьогодні підтягуюсь 15 разів на 

поперечині, піднімаю гирю! 

«Є речі, набагато важливіші      

за гроші…»
На сьогодні відновне лікування 

в Польщі пройшли понад 160 укра-

їнських військових, які приїздили 

до цієї країни у складі шести груп. 

Зокрема представники Збройних 

Сил України, прикордонники, гвар-

дійці, а також бійці добровольчих 

батальйонів. Реабілітація наступ-

ної, сьомої, групи запланована на 

початок березня 2017 року. 

–  Військові, які проходять у нас 

реабілітацію, щодня отримують 

до шести реабілітаційних проце-

дур, – розповідає Якуб Марковскі 

– директор центру. – Це, зокрема,  

водні процедури (вихрові ванни 

нижніх і верхніх кінцівок, масажні 

ванни, сухий водний масаж), ла-

зеротерапія, магнітотерапія, світ-

лолікування (прилади Bioptron та 

Solux), місцева кріотерапія, грязі, 

електротерапія і масаж класичний. 

Та найголовнішим компонен-

том програми є  індивідуальна те-

рапія з реабілітологом. 

– Під час ї ї проходження па-

цієнт отримує процедури з мак-

симальним урахуванням особли-

востей його організму, поранення, 

інших не менш важливих чинни-

ків, – приєднується до розмови 

реабілітолог Рената Шульца. – 

Так, інколи хлопцям дуже й дуже 

боляче, вони ледь не плачуть од 

болю, оскільки ми намагаємося 

змусити працювати кінцівки, які 

тривалий час були бездіяльними. 

А це досить болючий процес. Але 

саме завдяки такому комплексно-

му підходу в хлопців починають 

функціонувати руки й ноги. Всі 

фізіотерапевти, які працюють у 

центрі,  є висококваліфікованими 

фахівцями з магістерським ступе-

нем. І вони роблять все можливе, 

щоб повернути хлопців до більш-

менш повноцінного життя. 

Керівництво фонду «Добрий 

брат» подбало і про те, щоб наші 

вояки отримували і психологічну 

допомогу. 

Тому кожну групу до сусід-

ньої країни супроводжує психо-

терапевт-психолог Тетяна Дави-

довська. І кожну групу особисто 

зустрічає і проводжає Маріуш 

Марковскі, при цьому накриває 

для бійців святковий стіл...

– У житті нічого не можна ви-

мірювати гривнею, доларом чи 

злотим – є речі, значно важливіші. 

У цьому сенсі мені дуже до вподо-

би  українська пісня, в якій йдеть-

ся  про те, що в  домовинах не-

має кишень, – каже пан Маріуш. 

– Рано чи пізно, але  кожен з нас 

постане перед Господом Богом. І 

він, напевно, поцікавиться, хто і 

що зробив на землі. Я хочу, щоб 

мені, як людині віруючій,  було що 

відповісти. 

Маріуш Марковскі нашим 

хлопцям дарує можливість зно-

ву бачити та відчувати всю красу 

навколишнього світу. І, як справ-

жній добрий брат, радіє, що може 

їм допомогти та підтримати цю 

величезну волю до життя, якої 

українців ніхто не зможе позба-

вити!

 

Сергій ЗЯТЬЄВ








