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Дружні стосунки між Україною та Канадою – в 
сучасному світі явище досить унікальне. Вони 
були започатковані 126 років тому, коли наші 
співвітчизники почали масово іммігрувати до 
цієї країни. Канада стала першою державою 
західного світу, яка офіційно визнала незалежність 
України. Це сталося 2 грудня 1991 року. А вже 
27 січня 1992-го між країнами були встановлені 
дипломатичні відносини. Нині історичні узи 
дружби підсилюються спільною метою – жити 
й розвиватися за цивілізованими нормами. Це 
засвідчив і нещодавній офіційний візит до Канади 
Міністра оборони України Степана Полторака. А 
також додав упевненості в тому, що найближчим 
часом можливостей для цього з’явиться ще більше.

УКРАЇНАКАНАДА



3

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

квітень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

Зважаючи на інтереси обох 
держав, Канада й Україна три-
валий час співпрацюють у низ-
ці міжнародних організацій. 
Зокрема Організації Об’єднаних 
Націй (ООН), Організації безпеки 
та співробітництва у Європі (ОБСЄ) 
і Міжнародній організації франко-
фонії. В межах особливого парт-
нерства між Україною і НАТО для 
нашого військового та цивільного 
персоналу канадці проводять мов-
ні курси, навчання за програмою 
лідерства та миротворчих опера-
цій. Загалом Україна є третім за 
величиною учасником канадської 
Програми військової підготовки та 
співробітництва.

– Наша допомога є ніби по-
верненням певного боргу, адже 
Україна стала донором бага-
тьох успішних канадців україн-
ського походження, – пояснює 
Надзвичайний і Повноважний 

Посол Канади в Україні, канадський 
дипломат українського походжен-
ня Роман Ващук. – Ми вважаємо, 
що просто вирівнюємо цей істо-
ричний борг. Канада є частиною 
євроатлантичного простору. У ХХ 

столітті  ми двічі мали досвід втя-
гування у світові війни. Тому дуже 
чутливо реагуємо на порушення 
будь-яких міжнародних правил. 
Зрештою, і Канада, і Україна за 
економічним потенціалом і насе-
ленням є державами середнього 
розміру. І тому нам потрібні чіткі 
правила, за якими можна жити. 
Саме тому ми рішуче відстоюємо 
Україну.

З початком війни на Донбасі 
допомога канадців неабияк по-
сприяла підвищенню боєздатнос-
ті Українського війська. Наші бійці 
на передовій отримали прилади 
нічного бачення, балістичні маски, 
бронежилети, кевларові шоломи, 
спальні мішки, велику кількість 
зимової форми одягу, тактичні 
комунікаційні системи і навіть 
мобільний польовий шпиталь. 
Загальна вартість майна обчислю-
ється сотнями мільйонів канад-
ських доларів.

На початку березня уряд Кана-
ди оголосив про своє рішення 
продовжити розпочату два роки 
тому військову тренувальну мі-
сію UNIFIER в Україні ще на такий 
же період. Нагадаємо, у межах 
цієї операції близько двох сотень 
канадських військових інструк-
торів проводили заняття з укра-
їнськими військовослужбовцями 

У ТАНДЕМІ
ВЗАЄМНОСТІ
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у Міжнародному центрі мирот-
ворчості та безпеки та на інших 
полігонах Збройних Сил України. 
Відпрацьовували управлінські 
стратегії, оборонну, наступальну й 
інші тактики, надання першої ме-
дичної допомоги тощо.

Цей досвід цінний для наших 
військовослужбовців тим, що 
Канада має порівняно невеликі 
за чисельністю збройні сили, але 
добре треновані й виключно про-
фесійні. Американські, британські, 
французькі та інші партнери особ-
ливо цінують канадців за вміння 
діяти малими групами, а також на-
лежну кваліфікацію сержантсько-
го складу.

Нещодавно Міністр національ-
ної оборони Канади Харджит 
Сад жан заявив, що операція UNI-
FIER – далеко не єдина можлива 
ка надська допомога Україні в бо-
ротьбі з проросійськими найман-
цями та регулярними російськими 

військами на Донбасі. У разі не-
обхідності ї ї можна розшири-
ти. Наприклад, через операцію 
REASSURANCE, яку канадська армія 
проводить на підтримку зброй-
них сил НАТО, залучення канад-
ських підрозділів у Латвії, участь 
в авіапатрулюванні тощо. Усе це 
може стати досить потужним сиг-
налом Росії, що Україна ніколи не 
залишиться сам на сам зі своїми 
проблемами.

З початком війни на Сході нашої 
держави українські бійці також 
набули чималий досвід протисто-
яння добре озброєному та непе-
редбачуваному супротивнику. Тож 
готові ділитися ним із канадськи-
ми колегами. Нещодавній офіцій-
ний візит до Канади Міністра обо-
рони України Степана Полторака 
засвідчив, що найближчим часом 
можливостей для цього з’явиться 
ще більше.

– Ми дуже задоволені якіс-
тю підготовки інструкторів з 
Канади, – прокоментував під час 
перебування у Оттаві очільник 
українського військового відом-
ства. – Але також маємо чим по-
ділитися з канадськими друзями. 
Зокрема, досвідом ведення бойо-
вих дій. Ми відкриті для всіх країн, 
які готові відстоювати демокра-
тичні цінності та територіальну 
цілісність, а також боротися про-
ти зла, яке на Схід нашої держави 
принесла Російська Федерація.

Прикметно, що візит Міністра 
оборони України до Канади став 
першим від часу започаткування 
дипломатичних відносин. І роз-
почався з підписання важливого 
документа – домовленості про 
оборонне співробітництво між 
Міністерством оборони України та 
Міністерством національної обо-
рони Канади та Збройними Силами 
Канади. Вона передбачає п’ять прі-
оритетних напрямків співпраці. 
Це оборонні розробки і виробни-
цтво, матеріальне забезпечення, 
логістика, оборонна політика та 

УКРАЇНАКАНАДА
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військова освіта. Аби імплемен-
тація угоди принесла максималь-
ний очікуваний результат, делега-
ції обох країн кілька днів поспіль 
працювали над ї ї практичним 
наповненням.

– У нас є абсолютно зрозумілий 
спільний оборонний інтерес: сусід, 
який не поважає кордони, а також 
необхідність змусити його грати 
за правилами, – прокоментував 
підписання угоди Посол України 
в Канаді Андрій Шевченко. – Це 
чіткий сигнал Росії. Тепер ми на 
покоління вперед можемо від-
працювати дієві механізми нашої 
співпраці. Це зріла угода братів по 
зброї – ми зафіксували на папері 

постачати зброю. Наразі до цього 
списку включені 35 країн.

Розуміючи те, яким важким 
тягарем для будь-якого народу 
є війна, канадці, як і українці, по-
над усе цінують мир. Тож всіляко 
допомагають повертати до мир-
ного життя підконтрольні Україні 
території сходу. Протягом двох 
наступних років Канада планує 
профінансувати заходи щодо по-
передження нещасних випадків, 
пов’язаних із мінами. Сума тран-
шу становитиме 350 тисяч доларів 
і буде спрямована на організацію 
навчання відповідних фахівців 
і населення, створення сервісу 
цифрових мап із позначенням 

небезпечних та очищених ділянок, 
а також на закупівлю необхідного 
обладнання.

Що стосується безпосередньо 
розмінування територій та ути-
лізації невибухлих боєприпасів, 
то на ці цілі протягом наступних 
трьох років Україна отримає від 
Канади ще 3,8 мільйона дола-
рів. У цьому українців запевни-
ла Міністр закордонних справ 
Христя Фріланд. Цією пробле-
мою канадці переймаються від 
самого початку війни на Донбасі. 
Напередодні Українське військо 
отримало від тамтешнього уря-
ду інженерне обладнання на 2,5 
мільйона доларів: захисні костю-
ми для саперів, радіокеровані ро-
боти, телескопічні маніпулятори 
та комплекти для пошуку і зне-
шкодження вибухівки.

партнерство, яке за останні роки 
збудували наші військові.

Тривалий час точаться дискусії 
навколо питання поставок в нашу 
країну летальної зброї з Канади. 
Міністр національної оборони 
Харджит Саджан запевнив, що від-
криття ринку зброї стане наступ-
ним кроком співпраці двох дер-
жав в оборонній сфері.

– Підписання оборонної угоди 
дозволить нам мати набагато ґрун-
товніші та предметніші дискусії з 
різних тем. Тож внесення України 
до Автоматичного контрольно-
го списку країн по вогнепальній 
зброї («Automatic Firearms Country 
Control List») стане наступним кро-
ком нашої співпраці, – заявив він.

Нагадаємо, документ визна-
чає, куди саме Канада дозволяє 
своїм внутрішнім виробникам 

Україну, – пояснив Міністр оборо-
ни України Степан Полторак. – Цей 
напрямок співпраці також є над-
звичайно важливим для протидії 
загрозам.

Загалом від підписання домов-
леності про оборонне співробіт-
ництво між Міністерством обо-
рони України та Міністерством 
національної оборони Канади та 
Збройними Силами Канади обидві 
сторони очікують значного покра-
щення військової співпраці, зо-
крема налагодження практичних 
контактів із представниками обо-
ронної промисловості Канади. Це 
сприятиме підвищенню рівня за-
безпечення Збройних Сил України 
сучасною військовою технікою та 
озброєнням.

Сергій БАСАРАБ

Однією із особливостей росій-
ської агресії проти України є, як 
відомо, ї ї гібридний характер. 
Мається на увазі не лише вико-
ристання широкої мережі аген-
тури, потужної брехливої пропа-
ганди та використання для своїх 
цілей місцевого населення, а й 
проведення потужних кібератак. 
Зокрема й на органи державної 
влади. Саме тому оборонні ві-
домства України та Канади співп-
рацюватимуть також у сфері 
кіберзахисту.

– Це дуже актуально з огля-
ду на те, що за останні три роки 
Російська Федерація здійснила 
більше семи тисяч кібератак на 
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кулькульВипадковихВипадкових

не буваєне буває

ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ 
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На початку антитерористич-
ної операції на Донбасі у під-
розділах Збройних Сил України 
відчувалася нестача взводних та 
ротних командирів. Саме тому 
очолювати невеликі мобільні 
групи чи підрозділи, які виїздили 
на бойові завдання, нерідко до-
водилося штабному персоналу. 
Старший офіцер відділення по 
роботі з особовим складом 93-ї 
окремої механізованої бригади 
майор Юрій Кучеренко команд-
ний фах знав з лейтенантських 
років. Адже після закінчення 
Полтавського вищого зенітного 
ракетного командного учили-
ща він на початку 90-х прийняв 
зенітно-артилерійський взвод у 
25-й повітряно-десантній бри-
гаді. Подальша служба офіцера 
склалася так, що згодом йому 
довелося «перепрофілювати-
ся» на гуманітарний напрямок і 

змінити десантний однострій на 
піхотний.

93-тя окрема механізована 
бригада, як і чимало інших час-
тин ЗС України, з початком бо-
йових дій на Донбасі мала штат 
мирного часу. У квітні 2014 року 

висунулися на Схід України. На 
той час там уже виконував бо-
йові завдання 1-й механізова-
ний батальйон. Юрій також че-
кав своєї черги. 

– За наказом командира я 
відбув у зону АТО наприкінці 

в частину прибували перші пар-
тії мобілізованих.  Менш ніж за 
місяць дві ротні тактичні групи 

Діставшись околиці 
селища Первомайського, 
піхотинці зістрибнули 
з двох БМП на землю. 
Неподалік гуркотів 
танк підтримки, 
додаючи хлопцям 
впевненості. Раптом 
з трьох напрямків по 
них відкрили вогонь. 
Стріляли короткими 
чергами по 2-3 кулі. 
Одна з них влучила 
у вказівний палець 
бійця. Він тримав його 
на спусковому гачку, 
прицілюючись по 
позиції противника. 
Майор Юрій Кучеренко 
миттю підскочив до 
підлеглого, дістав 
зі своєї аптечки 
кровоспинний засіб і 
вколов пораненому. 
«Випадкова куля», – 
подумав офіцер. Та 
вже за кілька хвилин 
стало відомо, що в 
цьому бою випадкових 
куль не буде. 
Українці потрапили 
в пастку, влаштовану 
російськими 
спецпризначенцями
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червня з колоною військової тех-
ніки, яка доставляла боєприпа-
си, – пригадує майор Кучеренко. 
– Цей день я добре пам’ятаю. 
Уся Україна тоді святкувала День 
Конституції.  

Місцем призначення став на-
селений пункт Димитрів, нині 
Мирноград, де розташовувався 
блокпост № 93/11. Він знаходився 
неподалік місцевої шахти, на пере-
хресті доріг. Підлеглі Юрія переві-
ряли транспорт та документи. Тим 
часом 93-тя окрема механізована 
бригада разом з іншими частина-
ми Українського війська поступово 
просувалася в напрямку донецько-
го аеропорту, звільняючи захопле-
ні терористами населені пункти.

Долучився до цих завдань і ма-
йор Кучеренко. 21 липня 2014 року 
він разом зі своєю групою вису-
нувся в напрямку селища Піски, де 
відразу зав’язався бій.  

– Рухалися вулицями, ховаю-
чись за БМП, – пригадує Кучеренко. 
– Бойові дії в населеному пункті 
завжди вважалися найскладніши-
ми. Нас обстрілювали з усіх бо-
ків. Особливо небезпечними були 
снайпери, які ховалися в будівлях. 

Тому армійські підрозділи просу-
валися по основних напрямках під 
прикриттям бронетехніки, а безпо-
середньою зачисткою будівель та 
укриттів від терористів займалися 
добровольчі батальйони. 

Коли вийшли на трасу Дніпро-
Донецьк, що вела до донецького 
аеропорту, майор Кучеренко отри-
мав завдання прямувати в селище 

Первомайське. Там, притиснута 
ворожим вогнем, потребувала до-
помоги одна із наших бойових ма-
шин піхоти.  

Щойно українці дістались око-
лиці Первомайського і спішилися, 
як раптом по них зусібіч відкри-
ли вогонь. Це була пастка. Вогонь 
вели  снайпери-спецпризначенці. 
Вони стріляли з нових АК-100 з 
оптичними прицілами. Цю інфор-
мацію згодом підтвердила розвід-
ка. Сепаратистам, які діяли в той 
період поблизу населених пунктів 
Первомайське та Піски, активно 
допомагали  підрозділи регуляр-
ної російської армії. Зокрема ротні 
тактичні групи 22-ї окремої бри-
гади спеціального призначення 
Головного розвідувального управ-
ління Генштабу Росії, 200-ї бригади 
особливого призначення, а також 
морські піхотинці Чорноморського 
флоту РФ. 

– Ми відкрили вогонь у відпо-
відь, – пригадує Юрій Кучеренко. – 
Але, як виявилося, окупанти мали 
добре підготовлені вогневі рубежі, 
які облаштували обізнані фахівці 
за допомогою спеціальної техніки. 
Звісно, що «шахтарям» таке було 
не під силу. 

Аби вціліти, йшли за «бронею», 

ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ 
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пройти майору Кучеренку у війні 
на Донбасі. Він передував повному 
звільненню селищ Первомайське 
та Піски. Того дня на цих напрям-
ках активно діяли і підлеглі ко-
мандира танкового батальйону 
підполковника Дмитра Кащенка. 
Вони атакували позиції терористів 
на мосту, що пізніше отримає на-
зву «Республіка Міст». 

З боями до передмістя 
Донецька вийшла також група ка-
пітана Олександра Лавренка. Сам 
командир героїчно загинув у бою, 
підірвавши себе гранатою.

Загалом 21 липня незакон-
ні збройні формування зазнали 
важких втрат у живій силі та тех-
ніці. Тому і психологічно, і фізично 
вже неспроможні були обороняти 
Піски. Наші ж здобули перемогу: 
траса Дніпро-Донецьк – головний 
шлях постачання боєприпасів, 
продуктів та всього необхідного 
для «кіборгів» у донецькому аеро-
порту – тепер була під контролем 
сил АТО!  

Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО

яка увесь час рухалася. Тим ча-
сом російські снайпери не давали 
змоги нашій піхоті хоч якось зма-
неврувати і зайняти більш-менш 
вигідні позиції для ведення бою, 
тож, відстрілявши боєкомплект, 
техніка повернулася за новими 
боєприпасами. 

Насувалися сутінки. Юрій, який 
залишився тримати кругову обо-
рону, доповів ситуацію «на гору». 
У відповідь почув наказ тримати-
ся. Пізніше з’ясувалося, що група 
майора в той момент відволікала 
значні сили противника, даючи 
змогу решті підрозділів бригади 
поступово звільняти селище Піски. 
Визволяти бойових побратимів 
зголосився Герой України капітан 
Сергій Колодій, який згодом заги-
нув у донецькому аеропорту. Його 
БМП вирушила до Первомайського 
під прикриттям танка.

Російські найманці, напевно, 
очікували такого розвитку подій, 
тому підготувалися зустріти наших 
сміливців усім наявним озброєн-
ням. Вони планували пропустити 
БМП у зону ураження, після чого  
відкрити по ній вогонь. Але прора-
хувалися. Юрій уже встиг вивчити 
місцевість і наказав групі зосеред-
итися у найбільш безпечному міс-
ці. Коли допомога наблизилася, 

наші піхотинці запалили димові 
шашки. Рятувальна бойова маши-
на під’їхала до них кормовими лю-
ками. Бійці заскочили всередину. 
На повній швидкості техніка по-
мчала в безпечне місце. Бойовики 
стріляли навздогін. Та дарма! Наші 
виїхали неушкодженими.

Цей бойовий епізод – 
один із багатьох, які довелося 
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Від усіляких розмов нас, військових журналістів, відволікають 
краєвиди Донеччини: безкраї поля, які інколи уступають територію 
невеличким шматочкам лісу, і, звичайно, візитівка цього краю – 
горді терикони. На шляху зустрічаємо населені пункти та блокпости 
наших військових. Та по-справжньому подих війни відчуваємо, 
наблизившись до Мар’їнки.

ід усіляких розмов нас, військових журналістів, відволіка

Дорога до Мар’їнки була ненадто хорошою, 
тож наш водій Євген мав достатньо шансів 
підтвердити своє звання «дорожнього аса» та 
водночас продемонструвати свій словниковий 
запас. Як виявилося, він у нього багатий!

«Привітанн я» 
ВІД БІЙЦІВ 
З ЧУГУЄВА

РЕПОРТАЖ З ПЕРЕДОВОЇ
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Прифронтове місто розташоване на лінії зіткнен-
ня за кілька кілометрів від тимчасово окупованого 
Донецька, інакше кажучи, під боком у терористів. 
Про війну в самісінькому центрі Мар’їнки нагадують 
вибиті шибки у багатьох житлових будинках та не-
числені містяни. І хоча важкі снаряди сюди доліта-
ють рідко, проте осколки – практично щоночі. Гірша 
ситуація – на східних околицях райцентру, де вці-
лілих осель майже немає. Мирне життя у місті три-
ває до обіду. Потім місцеві ховаються по домівках 
чи підвалах, адже під вечір терористи педантично 

влаштовують їм нічні 
жахи, такий собі цинічний 
«обстріл за розкладом». 
Тож тутешні жінки бідка-
ються, що давно вже за-
були, що таке сон.

– Хай буде проклятий 
той «русский мир»! За що 
ми таке терпимо?! Через 
отих російських іродів 
залишилися без газу та 
води, а по ночах будинки 
ходором ходять від їхніх 
мін. Два роки тому після 
одного такого танково-
го обстрілу харцизяк від 
тяжкого поранення по-
мерла Лілечка Корнієнко. 
А це була п’ятимісячна 
дитина! Чому це немов-
лятко повинно було по-
мерти? Після того ми 
встали на захист своєї 
Мар’їнки, – з розпачем  
розповідає житель міста 
Степан Михайлович. 

І це був справді 
страшний злочин, ско-
єний бойовиками 17 
серпня 2015 року, який 
місцеві запам’ятали чи 
не на все життя... 

Того літнього вечора 
тихеньке аґукання та пе-
ревертання зі спинки на 
животик маленької до-
нечки зібрало біля ї ї лі-
жечка усе дружне сімей-
ство Корнієнків. Щасливе 
подружжя, обійнявшись 
та посміхаючись, уваж-
но вдивлялося в кожну 
рисочку обличчя своєї 
любої крихітки та тихо 
сперечалося, на кого 
вона схожа та ким буде, 
коли виросте. Тут жили 
і мріяли про майбутнє. І 
лише декілька годин їх 
віддаляло від тієї страш-
ної миті... Це сталося вно-
чі – тієї самої пори, коли 
злодії чинять свої чорні 
справи. Не маючи нічого 

людського, бойовики 
підступно обстріляли з 
танка житловий квартал. 
Один зі снарядів влучив 
у будинок Корнієнків. 
Уся родина опинилася 
під завалами. Найбільше 
поранень зазнало крихіт-
не немовлятко. Тоді під 
вогнем нападників дити-
ну відчайдушно рятува-
ли українські військові 
та медики Курахівської 
лікарні. Та попри усі зу-
силля лікарів, врятувати 
життя п’ятимісячної Лілії, 
на превеликий жаль, не 
вдалося. Дівчинка по-
мерла вранці 30 серпня 
від зупинки серця під час 
чергової операції.

Нині оборону під 
Мар’їнкою стійко трима-
ють загартовані в боях 
воїни 92-ї окремої меха-
нізованої бригади. Цей 
рубіж для проросійських 
окупантів – наче кіст-
ка поперек горла, тому 
позиції піхотинців вони 
обстрілюють регуляр-
но. Перебуваючи в місті, 
наша група військових 
журналістів вирішила по-
знайомитися з бійцями 
однієї з найбоєздатні-
ших та найславетніших 
частин Українського вій-
ська. Слово – за нашим 
водієм.   

Євген, відчуваючи 
від повідальність, натис-
кає по максимуму на газ. 
Через постійні обстріли
терористів трикі ло мет  ро-
ву асфальтну ді лянку між 
Мар’їнкою та Красно го-
рів кою, яку ук ра  їнські 
захисники охрестили 
«Дорогою життя», долає-
мо із вражаючою швид-
кістю. Далі – кадр за 
кадром: поле, кілька лісо-
смуг, пропускний пункт. 

Пуєву
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Нарешті дістаємось укріплень. 
Оборонці Мар’їнки перебувають 
на «нульових» позиціях, від яких 
до противника рукою подати. Тож 
пильність та професіоналізм тут 
понад усе! 

Першим нас зустрічає командир 
відділення з позивним «Алмаз». 
Відразу зацікавило,  чому так на-
звали. І перше, що спало на думку: 
«Глаз – алмаз, очей алмаз… Отже, 
влучний?» А виявилося все набага-
то простіше: чоловік має красиве 
та звучне прізвище – Алмазов.  

Продовжуючи з ним розмову, 
помічаю виваженість і мудрість, 
незважаючи на досить молодий 
вік. Не без гордості та з особливим 
задоволенням він показує свої во-
лодіння в окопах, які доводилося 

рити під вогнем супротивника. На 
«опорнику» Олександра Алмазова 
добре налагоджена служба, ви-
ставлені пости та організовано ці-
лодобове чергування. 

– Ситуація – стабільно на-
пружена, але бувало й важче. 
Здебільшого наші позиції підда-
ються обстрілам з артилерії та 
важких мінометів із тих лісосмуг, 
– вказує на напрямки ворожого 
вогню захисник Мар’їнки. – Наша 
артилерія «мовчить», адже від-
ведена від лінії фронту. Та якщо 
треба, належну відсіч противнику 
даємо стрілецьким озброєнням. 
Знаємо, що ворог відчуває нашу 
силу і наш дух.

До війни Сашко жив у 
Слов’янську, тож він майже 

місцевий. 2014 року протистояв 
прихильникам сепаратистського 
руху. Коли озброєні бандити те-
рориста Гіркіна захопили місто, 
чимало його знайомих подалися у 
бандформування. «Алмаз» зробив 
інший вибір – поїхав до Чугуєва 
та поповнив лави 92-ї механізова-
ної бригади. Разом з побратимами 
пройшов кілька «гарячих точок» на 
Луганщині. У Красногорівці отри-
мав поранення. Того дня на окраїні 
міста між нашими бійцями та те-
рористами зав’язався жорстокий 
стрілецький бій. Коли окупанти 
усвідомили, що зазнають поразки, 
застосували гранатомети…

– Сепари знаходилися на від-
стані 150 метрів. Це практично 
була «дуельна війна». Кулі пролі-
тали над головами, наче бджоли. 
Раптом після ворожого пострілу з 
АГС поруч мене розірвалася грана-
та. Осколки посікли ногу, зачепили 
обличчя. Тоді момент від гіршого 
мене врятували бронежилет і шо-
лом, – згадує той бій молодший 
сержант. 

Уже у шпиталі Покровська він 
дізнався від побратимів, що проти-
вник того дня запросив перемир’я, 
аби забрати поранених поплічни-
ків та «двохсотих». Трохи підліку-
вавшись, Алмазов знову повернув-
ся на фронт до своїх хлопців.

Розповідаючи про свій бойо-
вий шлях, Олександр веде нас до 
сусіднього поста. Пересуваємося 
швидко, оминаючи відкриті ділян-
ки. Коли ж опиняємося на спосте-
режному пункті, увагу привертає 
двадцятирічний воїн, який уважно 
вдивляється в бінокль та прискі-
пливо проглядає місцевість. Це Ігор 
Єрешко, відданий друг «Алмаза», 
який одним із перших кинувся ря-
тувати пораненого Олександра у 
тому бою під Красногорівкою. 

Військову кар’єру Ігор обрав 
за велінням серця. За успішну 
бойову роботу він має кілька за-
охочень, зокрема відзнаку  «За 
оборону міста Щастя». Хлопець 
завжди рівнявся на свого батька-

«Алмаз»

РЕПОРТАЖ З ПЕРЕДОВОЇ
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«афганця», який солдатом трива-
лий час воював у країні пекучого 
сонця. На жаль, його вже немає 
серед живих. Та я переконаний: 
він би гордився сином, який став 
на захист України. 

Нашу розмову з піхотинцем 
раптово перериває тріскотіння 
автоматів з ворожого боку. Ігор 
насторожується. Відчувається,  що 
хлопець добре навчився розрізня-
ти, коли в супротивника «пьяный 
сепар вышел пострелять», а коли 
може початися справжній бій.

– От прислухайтеся. Це – чи-
стої води провокація. Працюють 
«калаші» та кулемети. Стріляють 
по своїх позиціях та в повітря, а 
потім звинуватять наш підрозділ 
у порушенні режиму тиші. Це неа-
бияк дратує, – обурюється молод-
ший сержант. – Дивно, але сьо-
годні «орки» трішки вгамувалися. 
Ймовірно, туман став на заваді. 
Утім від них можна чекати різних 
сюрпризів. З’являються будь-де: 
лізуть на дерева, маскуються в лі-
сосмугах, підходять близько їхні 
розвідники. Якось бачимо: лізуть 
двоє сепарів. Із радіоперехоплень 
почули, що одного з них звуть чито 
«Пуєв», чито «Буєв». Спостерігаємо, 
як вони нишпорять у високій тра-
ві, намагаючись встановити роз-
тяжки. Ще кілька хвилин – і не-
безпечна пастка могла б стати 
фатальною для когось з побрати-
мів. Тож всипали ми покидькам з 
кулемета кілька черг, аби не лази-
ли. Потім дивлюся в тепловізор, а 
вже один тягне іншого… Як бачите, 
виявити і заставити диверсантів 
відступити є кому. Чого лише Макс 

вартий, – військовослужбовець 
вказує на американського тер’єра, 
який несподівано з’явився перед 
нами. – Він також захищає рідну 

землю від загарбників та виручає 
нас у складних ситуаціях.

Пес, неначе зрозумівши, що 
його хвалять, радісно замахав 
хвостом. Разом зі своїм господа-
рем – бійцем «Вакулою» – він 
щовечора заступає на бойове 
чергування. «Унікальний боєць» 
вслухається та принюхується у 
бік противника та вчасно попе-
реджає «двоногих побратимів» 
про будь-які підозрілі події. На 
рахунку однорічного стаффор-
да уже кілька успішно виявлених 
диверсійно-розвідувальних груп. 

Ігор Єрешко
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Утім військовослужбовці люблять 
Максиміліана не лише за цінні «бо-
йові» якості, а й за веселу вдачу, 
відданість та привітність до кожної 
людини в українському однострої.

Попрощавшись з новим чо-
тирилапим знайомим, ми йдемо 
далі. Ліворуч – ще один опорний 
пункт. Навколо все всіяно гільза-
ми, на стінах укріплення розвішані 
кільця від гранат. Збоку – добре 
замаскований вагончик.  Справжня 
«криївка». З буржуйки в’ється дим. 
Це обладнаний медичний пункт, 
де порядкує медсестра Людмила 
Забродіна. «Наша Іванівна» – ла-
гідно та з повагою називають ї ї 
бійці. 

В Іванівни – медична освіта. 
Працювала в швидкій медичній 
допомозі, у відділенні терапії. 
Коли почалися бойові дії, жінка 
вирішила, що має бути поруч з бій-
цями, аби захистити своїх, нехай і 
дорослих, дітей. До військкомату 
прийшла добровільно, підписала 
контракт, а із жовтня 2016-го ви-
конує свій обов’язок на передовій 
у Мар’їнці. На ї ї рахунку не один 
десяток врятованих життів. 

– Бинти, джгути, перев’я зу-
вальний матеріал… – знайомить 
із вмістом робочої сумки вій-
ськовий медик. – Ліки і таблет-
ки підвозять регулярно. Зараз 

– перехідний період з різними 
вірусними інфекціями, та меди-
каментів вистачає. 

На запитання, чи не страшно їй, 

жінці, на війні, Іванівна з усміш-
кою відповідає: «Я – хоробра. 
Насправді ж боятися треба тільки 
одного – погано виконати свою 
роботу». 

І дійсно відволікати цю мужню 
і вольову жінку від справ не хоті-
лося. Тим більше, цього б не дозво-
лила і черга, яка утворилася біля 
«криївки». Хлопці з пролісками в 
руках спішили привітати свого «ан-
гела милосердя» з 8 Березня.  

А весна тим часом переможно 
змінювала зиму. Розквітала при-
рода. На розмерзлих сірих по-
лях з’являлася зелена травичка. 
Пробивалося життя. У бійців по-
кращувався настрій. Адже рідна 
земля, яку вони захищають, додає 
їм сил і наснаги.

Олег СУШИНСЬКИЙ

Макс з господарем

Людмила 
Забродіна

РЕПОРТАЖ З ПЕРЕДОВОЇ
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Він – простий хлопчина невисокого зросту, з відкритим поглядом 
та щирою посмішкою. Ніколи не любить виставляти себе на показ. 
А ще – розважливий, сміливий, швидко приймає рішення. І саме ці 
три якості дозволили снайперу 30-ї окремої механізованої бригади 
Василю Панченку самостійно знищити «Урал» з боєприпасами та 
«КАМАЗ» з проросійськими бойовиками на Світлодарській дузі в 
червні 2015 року. Тільки бив по окупантах український воїн не з 
гвинтівки Драгунова, як годиться снайперу, а з гармати бойової 
машини піхоти…

ВАСИЛЯ ГАРМАТА
ВЛУЧНА І ЗУБАТА
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– Спостерігаю живу силу і дві 
коробочки. Дальність – 800... – 
прокричав Василь у рацію бойовим 
побратимам на опорний пункт. – 
Готуються атакувати!  Де навід-
ник? Давайте його сюди! Сепарюги 
рухаються навпроти мене… 

Утім відповіді не було. А кожна 
секунда була значущою. Боєць ви-
рішив не чекати штатного навідни-
ка, сам заскочив у башту БМП, зняв 
гармату із запобіжника,  прицілив-
ся та дав «коротку» чергу з п’яти 
осколково-фугасних запалюваль-
них снарядів, у такий спосіб при-
стрілюючись. Російські «найман-
ці» заметушилися. Такий розвиток 
подій заскочив їх зненацька. 

– Зараз я вам покажу, кляті 
«недоросці»! Помщуся за всю біду, 

передових позицій своїх 
поплічників, які за допо-
могою «свіжого ресурсу» 
планували покарати укра-
їнських захисників. А при-
чиною цих планів проти-
вника став ще один подвиг 
нашого «скромняги». 

Це було 20 травня. 
Розвідуючи місцевість по-
близу спостережного по-
ста під назвою «Лом», Василь ви-
явив групу противника у складі 
панцерника, колісної техніки та 
мінометних обслуг, яка гадала, що 
непомітно підходить до позицій 
сил АТО. У світлій голові коман-
дира відділення відразу ж наро-
дився план вогневого ураження 
такої несподіваної цілі. Добре 

гармата легко реагують на дії на-
відника у БМП-2» – Авт.). Оскільки 
наш снайпер точно знав, де зна-
ходиться противник, відповідно 
його «беха» їхала попереду. Йшли 
без піхоти – дальність не дозволя-
ла працювати зі стрілецької зброї. 
Зайняли вигідну для себе позицію 
на місцевості.  

яку принесли на нашу землю, – за-
кипала в душі Панченка злість. 

Витерши піт із чола, Вася влуч-
но почав обстрілювати недругів 
осколковими. За мить обрій па-
лав. Трохи відкрив люк навідника, 
щоб порохові гази швидше виві-
трювались, адже в голові почина-
ло паморочитися від їдкого диму.  
Роботу навідника він виконав на 
«відмінно», чим попередив по-
тенційну атаку проросійських під-
розділів. Феєрверк від палаючого 
з боєкомплектом «Уралу» не дав 
ворогу можливості дістатися до 

знайомим маршрутом він швид-
ко повернувся з групою, доповів 
командиру і за його рішенням 
узяв на підсилення танк та БМП. 
За кілька хвилин двигуни бойо-
вих машин випустили чорні клуби 
диму в блакитне травневе небо. 
Виїхали на раніше визначені вог-
неві позиції – хлопці добре орієн-
тувалися на тій місцевості. Василь 
Панченко  дивився у приціл та три-
мав руки на спусках «чебурашки» 
(армійською мовою «стабілізатор 
озброєння, своєрідний джойстик, 
за допомогою якого башта та 

– Васьок, показуй, де там вони, 
– вийшов на нього по радіозв’язку 
танкіст. 

– Зачекай хвилинку, – відповів 
снайпер. – А тепер дивись! 

Трасуючими пострілами з гар-
мати вказав, де знаходиться по-
трібна мішень. Ворог був не го-
товий до таких дій українських 
захисників. Через оптику нашим 
хлопцям добре було видно, як 
колісна техніка розлітається на 
друзки, а чорний дим від палаю-
чого танка бойовиків накриває 
щой но облаштовані їхні позиції. 

АДРЕСИ МУЖНОСТІ
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Як противник сприйняв цей бій, 
стало відомо з радіоперехоплен-
ня, коли той у паніці доповідав 
«на гору» про спалений танк, зни-
щені міномети, «КАМАЗ» та два 
бліндажі.

Розлючений невдачами ворог 
за кілька днів обстріляв наші пози-
ції із САУ. Були поранені. Та й тоді 
Вася не втратив самоконтролю, 
не злякався крові та відповідаль-
ності: витягнув поранених з-під 
артобстрілу (хоча повною мірою 
усвідомлював небезпеку, на яку 
тоді себе наражав), після чого на-
дав їм першу медичну допомогу 
та організував евакуацію. Завдяки 
його сміливим і впевненим діям 
хлопці лишилися живими.

гідну відповідь: його спостерігачі 
лише відстрілялися зі стрілецької 
зброї. За даними нашого радіопе-
рехоплення, робота була доволі 
результативною: трьох бойовиків 
поранено, замаскований автомо-
біль – знищено. При відході ворог 
накрив наших хлопців з гранато-
метів. І хоча гранати лягали зовсім 
близько, а їхні осколки вгризалися 
в дерева та косили сухий очерет, 
у жодного з наших бійців вони не 
вцілили.

Сьогодні Вася керує взводом 
снайперів на посаді головного 
сержанта. Зі своїми хлопцями ви-
ходить на бойові завдання та на-
ближає нашу перемогу над окупан-
тами. Він – професійний снайпер і 
патріот. 

P.S. Після чергового оголошен-
ня «режиму тиші» українські по-
зиції неодноразово піддавалися 
обстрілам ворожих диверсійно-

розвідувальних груп. Наші спосте-
режники вирахували, звідки вони 
здійснювали виходи. За «штаб-
квартиру» ворог використовував 
непримітну стару хатину в «сірій» 
зоні. Тож організована група укра-
їнських снайперів у парі з кулемет-
ником «відпрацювала» по «лігву» 
бойовиків під самим їхнім носом. 
Противник не очікував такої зух-
валості від українців, тому навіть 
не встиг оперативно організувати 

За героїчні вчинки Василь 
Панченко у грудні минулого року 
був нагороджений відзнакою на-
родної пошани – орденом «Єдність 
та воля».

Іван БУРДЮГ
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Наша Україна багата на 
патріотів. Одні полюбляють 
носити вишиванки, другі – 
співати гімн... Багато які від 
душі кричать: «Слава Україні»! 
А є ті, які без зайвого галасу 
обирають найскладніший 
шлях – захист рідної землі від 
ворога, який нахабно вдерся 
на нашу територію. 
«Не доведи Господи 
підкоритися ненависним 
завойовникам, страждати 
і проливати сльози», – 
думав Сергій Великохатній з 
Козельця Чернігівської області, 
коли тільки-но почалася 
антитерористична операція 
на Сході. На той час він уже 
мав звання майора і пішов на 
заслужений відпочинок. Та 
думка про те, що наша країна 
може знову стати колонією 
імперії, якщо вчасно не стати 
на її захист, не давала спокою 
колишньому працівнику 
правоохоронних органів

ДВІЧІ 
ДОБРОВОЛЬЦІ
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Сергій Леонідович глянув в 
заплямоване кров’ю обличчя 
неоголошеної війни два роки 
тому. У найзапекліших боях за 
Вуглегірськ, коли ворожі снай-
пери прострілювали всі вули-
ці, російські окупанти засипа-
ли снарядами з «Градів», а їхня 
важка бронетехніка сунула з усіх 
боків, він мужньо командував 
одним з блокпостів ЗСУ.

Мріяв лікувати, 
а довелось… стріляти

Свого часу звичайний хлопець 
із селища мріяв про доволі благо-
родне заняття – лікувати тварин. 
Навіть закінчив Козелецький тех-
нікум ветеринарної медицини. Та 
не так склалося, як гадалося. Сергій 
подався на південь України здобу-
вати більш серйозну професію і 
вступив до Одеського інституту су-
хопутних військ на спеціальність 
«командир мотопіхотних підроз-
ділів». По його закінченні шість 

років ніс службу в 169-му навчаль-
ному центрі «Десна», командував 
навчальною ротою. Звільнився в 
званні капітана.

«Останній рік я був старшим ви-
кладачем циклу вогневої підготов-
ки. Навчав особовий склад справно 
володіти зброєю. Наприкінці 2003-
го року звільнився з лав Збройних 

Сил, а в січні 2004-го – пішов до 
органів внутрішніх справ, де про-
служив сім років. Починав на поса-
ді дільничного, а закінчив заступ-
ником начальника райвідділу. На 
заслужений відпочинок вийшов за 
вислугою років у званні майора». 

Ще досить молодий  36-річний 
Сергій, щойно вийшовши на пен-
сію, приступив до втілення своєї 
мрії – власними руками будував 
омріяне помешкання. Як справ-
жній чоловік, він добре знав, що 
повинен за життя обов’язково 

МАЙОР
ВЕЛИКОХАТНІЙ 

зробити три речі: посадити дере-
во, виростити сина і побудувати 
власний дім. Перші два завдання 
на той час він вже успішно ви-
конав: на подвір’ї весело грався 
дев’ятирічний Богдан, а в саду 
буяло не одне посаджене госпо-
дарем дерево. Тож залишалося 
звести будинок. «Озброївшись» 
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будівельним приладдям, колишній 
міліціонер вирішив спробувати 
себе в іншому амплуа. 

– Навички будівельника в мене 
є, адже я все життя прожив у се-
лищі, тому роботу доводилося ви-
конувати різну. Велике задоволен-
ня отримував від самого процесу. 
Звісно, в чомусь мені допомагали 
більш досвідчені спеціалісти, але 
переконаний, що потрібно, на-
скільки це можливо, будувати ро-
динний дім власноруч. Тільки тоді 
відчуєш його справжню цінність, – 
зізначає Сергій.

Замість мирного 
відпочинку –  обстріли, 
танки, загиблі…

Лишатися осторонь кривавих по-
дій на Майдані майор Великохатній 
не міг. Долучився до небайдужої 
спільноти патріотичних українців. 
А коли на Сході почалися бойові 
дії, молодий пенсіонер пішов до 
військкомату з проханням відря-
дити його добровольцем. Якраз 
тоді розпочиналася перша хвиля 
мобілізації. «Як можна спокійно 
споглядати, коли до рук беруть 
зброю зовсім юні хлопці, які до 
цього ї ї тільки у фільмах бачили. А 

я – людина військова – буду хова-
тися за спинами тих, хто ще зовсім 
життя не бачив…» – розмірковував 
про себе чоловік.

Про те, як воював, він говорить 
неохоче. І не лише тому, що в житті 
неговіркий. Доводилося йому ви-
конувати різні специфічні завдан-
ня, про які відверто хіба що після 
війни розповість. 

– У березні 2014-го року я взяв 
свій квиток і пішов до військкома-
ту записуватися добровольцем, 
– розповідає співбесідник. Але 
начальник з невідомих причин за-
лишив мене при місцевому органі 
військового управління – офіце-
ром відділення комплектування 
команд. Я тоді кілька разів звер-
тався до військового комісара, щоб 
поїхати в бойові частини. Постійно 
звучала відмова… Але зрештою 
я таки «дотис» його. Так у серпні 
потрапив до 13-го батальйону те-
риторіальної оборони «Чернігів 
-1». Спочатку служив у стройовій 
частині, до якої був відряджений 
військкоматом. А згодом мене пе-
ревели на посаду командира взво-
ду. Ротним став вже після першої 
ротації.

– У серпні 2014 року ми звіль-
нили Станицю Луганську, ви-
йшли до Сіверського Донця. 
Комбат з нач штабу всю операцію 

самі продумали і реалізували. 
Повернулися  на Чернігівщину в 
листопаді 2014 року. Виїжджали 
з «Десни», а приїхали до Гончарів-
ська, до 1-ї танкової бригади. Там 
ми побачили, що батальйон поча-
ли посилювати протитанковими 
ракетними комплексами, міномет-
ним та танковим взводом... Стало 
очевидним, що в другу ротацію ми 
поїдемо не паспорти переглядати 
на блокпостах, – ділиться офіцер.

Бій за Вуглегірськ
Друга ротація Сергія Велико-

хатнього  почалася  18 січня 2015 
року, коли його рота зайшла у 
Вуглегірськ. Саме це невелике 
містечко і стало першою страте-
гічною метою бойовиків під час 
Дебальцівської операції. Тут вже 
й досвідчені вчилися воювати 
на ходу, відкидаючи вивчене по 
книжках. Саме тут він вдруге отри-
мав звання майора. Цього разу – 
Збройних Cил.

– До цього говорили, що наш 
батальйон стоятиме в другій лі-
нії оборони, а опинилися  на са-
місінькій передовій. За 10 днів до 
початку боїв добудували міцний 
бліндаж. Більше облаштувати не 
встигли. Земля замерзла, а інже-
нерної техніки в батальйоні тоді не 

ДОБРОВОЛЬЦІ
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було. На вогневі позиції я розподі-
ляв людей сам, кожного окремо. 
У затишшя між обстрілами брав 
хлопців за руку, водив, показу-
вав, де чия позиція в разі чого, як 
можна поліпшити ї ї, хто куди має 
бігти, куди належить падати, куди 
стріляти, кого прикривати, – про-
довжує Сергій.

– 29 січня почався штурм 
Вуглегірська. Погодні умови були 
такі, що далі десяти метрів ніхто 
нічого не бачив. Після щільного 
артобстрілу на місто посунули 
російські  танки. Спершу з боку 
Єнакієвого, потім з Горлівки. 

Коли майор Великохатній поба-
чив, що колона бронетехніки воро-
га вже зовсім поруч дав команду 
«Рота, до бою!». Вже за кілька го-
дин стало очевидним, що против-
ник зібрав надто великі сили.

– Першу атаку ми успішно від-
били за допомогою танка. Якби в 
нього гармату не заклинило, відби-
ли б і другу. Та в ході бою вийшли 
з ладу два танки батальйону. Хоча 
противник на той момент втратив 
на один танк більше. Підбита тех-
ніка перегородила ворогам шлях. 
Вони спробували обійти лісосму-
гою, а там – розтяжки, – деталізує 
Сергій.

– Надвечір, хоч ситуація в стра-
тегічному населеному пункті і за-
лишалася  напруженою, артиле-
рійські дуелі дещо стихли. 

– Близько шостої вечора я зно-
ву почав ходити по позиціях, лю-
дей підбадьорювати. Раптом з тре-
тього поста передають про рухи 
в темряві. Хтось, мовляв, ходить, 
їздить, гуде… Побіг туди... Удар, 
бахнуло, курява, хоч око виколи. 
Лежу вже я на землі, причому при 
свідомості. Давай підтягувати-
ся, але на ноги спертися не можу, 
зрозумів, що з ними щось не те. 
Пам’ятаю, що нас було двоє – я та 
Іван Шутько. Навпомацки передав 
це по радіостанції і відключився. 
Скоріш за все то прилетів до нас 
«град». Прийшов до тями на кіль-
ка секунд, коли дзвонила дружи-
на – це було десь у Луганському, 
а потім вже за добу у вінницькому 
госпіталі. А наші хлопці й надалі 
продовжували тримати оборону.

У ході боїв 29-31 січня у 
Вуглегірську військовослужбовці 
13-го мотопіхотного батальйону 
знищили понад 30 піхотинців і тан-
кістів гібридної армії Російської 
Федерації. Взяли в полон трьох во-
рожих вояк.

На той час Сергій вів уже свій 

власний бій – за життя. Численні 
операції, завдяки яким вдало-
ся врятувати праву ногу. Ліву, на 
жаль, довелось ампутувати. Два 
місяці в лікарні і така довгоочіку-
вана дорога додому…

З офіцерів і солдатів ба-
тальйону, які відзначилися в 
боях за Вуглегірськ, саме майор 
Великохатній був нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького 
ІІІ ступеня за особисту мужність і 
високий професіоналізм, виявлені 
у захисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності нашої 
держави. Президент Порошенко 
вручив бійцю іменний годинник, 
коли той перебував у госпіталі. А 
в березні нинішнього року волон-
терська організація «Жіноча сот-
ня самооборони Чернігова» від-
значила мужнього козельчанина 
Сергія Великохатнього орденом 
«Лицарський хрест добровольця».

– Три роки вже триває справ-
жня, але неоголошена війна.  Якщо 
говорити про нагороди, то найбіль-
шою для мене буде мирна цілісна і 
незалежна Україна!, – підсумував 
захисник. 

Сніжана БОЖОК

У ЄДНОСТІ – СИЛА!
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ВОЇН- 
Звідусіль лунали вибухи. 

Понівечена, пошматована, 
обпалена російськими 

«градами» земля, немов 
згорьована мати, окам’яніла 

від нестерпного болю.
Ще донедавна живе селище 

Хрящувате на Луганщині 
перетворилося на суцільну 
руїну: потрощені фруктові 

дерева, занедбані двори, 
розбиті будинки… Біля одного 

з таких згарищ зупинився український боєць 
Руслан Кашаюк. Увагу чоловіка привернуло 

жалісливе скрипіння єдиної вцілілої в будинку 
кватирки. Розмірено погойдуючись від вітру, 

вона неначе скаржилася йому, яке жахіття з нею 
сталося. Співчутливо зітхнувши, Руслан уже хотів 

було йти, як раптом відчув на собі пронизливий 
погляд… Божої Матері! Великі та виразні очі 

Богородиці із сумом дивилися на нього. Хлопець 
підійшов і простягнув руки до понівеченої ікони. 

І тут серед уламків він побачив ще одну. 
Це була ікона Миколи Чудотворця, заступника 

усіх скривджених і покровителя дітей. Обережно 
притиснувши образи до грудей, український 

воїн пішов до побратимів. Знайдені Русланом 
ікони займуть своє почесне місце в будівлі, 

де триматимуть оборону українські захисники. 
Поруч лунатимуть вибухи, сипатимуться 

численні осколки, але бійці залишаться живими 
та неушкодженими – якась велика сила 

оберігатиме їх. І хлопці твердо знали, 
що захист рідної землі – свята справа! Пізніше 

ці образи святих Руслан помістить у капличку, 
яку власноруч збудує в передмісті Щастя



23

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

квітень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

«Ти – добра людина! Ти маєш 
бути і жити в миру. Тут ти пови-
нен узяти все найкраще і з Богом 
у серці піти до людей!» – сказав 
якось Руслану монах, який сім ро-
ків був на Афоні. 

Любов до слова Божого і до 
церкви Руслану прищепили в ди-
тинстві його дідусі та бабусі. Ще 
в юнацькі роки Кашаюк прийшов 
до печерного монастиря в місті 
Інкермані. Там він пізнавав життя, 
старанно молився, вивчав псал-
ми, допомагав монахам по гос-
подарству, дбав про малечу з ди-
тячого будинку, яким опікувався 
монастир.

Молитва завжди вела Руслана 
по життю та була надійною під-
тримкою в лихі години. Особливо 
хлопець це відчув на Майдані під 
час Революції гідності та війні. 
Саме на Сході України під воро-
жими обстрілами молитва не-
одноразово допомагала Руслану 
залишитися живим.

Чоловік пригадує, що тільки-
но почалася війна, він потайки від 
рідних подався до війська. Маму 
заспокоїв тим, що 
знаходиться на спо-
кійному військово-
му полігоні, а сам 
тим часом у скла-
ді «Айдару» брав 
участь у бойовому 
виході під селищем 
Червоний Яр – Вер-
гунський роз’їзд. І 
таких ситуацій, де 
поруч чатувала не-
безпека, було без-
ліч. Руслан і досі 
пам’ятає все до 
дрібниць, у снах що-
ночі знов і знов вирушає на бойо-
ві завдання, втрачає побратимів... 
Тяжка контузія і пережите в АТО 
не дають чоловіку спокійно спати.

– На шевроні нашого під-
розділу написані гарні слова: «З 
нами Бог!», – розповідає Руслан. 
–  На цей вислів я звертав увагу 
своїх побратимів і запитував у 

ІКОНОПИСЕЦЬ

Св. Іоанн Хреститель.
Дерево, темпера

 на бойо-
ратимів... 

ите в АТО 
но спати.
ого під-

Іоанн Хреститель.
Дерево, темпера
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них: «А ви з ким?» Таким чином я 
говорив усім, що Бог має бути за-
вжди у нашому серці. Завжди!

Пізніше надійною підтрим-
кою для Руслана в донесенні сили 
молитов до побратимів і ваги Бо-
жого слова на війні став капелан 
отець Михайло Бучак з Тернополя 
та саме життя... 

Це сталося 22 серпня 2014 
року. Перед підрозділом Кашаю-
ка поставили завдання звільнити 
Хрящувате і тим самим відріза-

ти терористам до-
рогу на Сєверодо-
нецьк. У цьому бою 
взяли участь бійці 
2-ї роти «Айдару» 
– «Захід», підрозді-
лів 51-ї бригади та 
двох взводів «вісім-
десятки». Завдання 
успішно виконали. 
Проте рота Руслана 
зазнала втрат. Були 
і поранені, і вбиті. 

Самого ж Русла-
на під час артилерій-
ського обстрілу удар-

ною хвилею сильно відкинуло та 
вдарило об бетон. Контужений і 
завалений уламками будівлі чо-
ловік залишився живим. Як вва-
жає сам боєць, його врятували 
Бог і побратими.

Період лікування в Луцькій об-
ласній лікарні став для Кашаюка 
особливим, адже доля подарува-
ла знайомство з майбутньою дру-
жиною.

– Під час лікування мене за-
просили до Інституту 
мистецтвознавства, 
щоб я розповів сту-
дентам про буремні 
події на Сході держа-
ви, – пригадує боєць. 
– Там і зустрів свою 
Вікторію.

Жінка вразила 
Руслана чарівністю 
своїх очей, мелодій-

ною мовою, душевністю та спо-
рідненими поглядами на життя. 
Усе свідчило: вона – його доля! 
Він закохався і запропонував Вік-
торії свої руку і серце.

Після лікування 
Руслан повернувся на 
передову. Тим часом 
відбувалися зміни в 
організаційній струк-
турі Збройних Сил 
України. Підрозділ, у 
якому Кашаюк прохо-
див службу, перепід-
порядкували 81-й ае-
ромобільній бригаді. 

Тож ї ї кістяк 
утворили до-
бровольці з 
«Айдару», «Дон-
басу», «Київської Русі» 
та мобілізовані. Так 
сержант Кашаюк став 
десантником. Проте на 
заваді його подальшій 
службі став несподіва-
ний інсульт: у чоловіка 
відібрало мову. Попере-
ду – довгі місяці реабі-

літації, фізичного та морального 
відновлення.

У цей нелегкий період життя 
Руслана підтримала Тетяна Мял-
ковська, жінка, яка допомогла 

йому оволодіти мис-
тецтвом малювання 
та вишивання бісе-
ром. 

Відтак обдарова-
ний від природи чо-
ловік знайшов себе 
в малюванні і виши-
ванні образів святих, 
неабияк збагативши 
свою практику оздо-
блення ікон, яку по-
чав ще під час пере-
бування в монастирі. 

 Малюнки Кашаюка та 
інших бійців неодноразово де-
монструвалися на виставках об-
разотворчого мистецтва в Луцьку 
та інших містах України. Більше 
того, за підтримки української ді-
аспори роботи художників-атов-
ців, серед яких і чотири найкращі 
малюнки Руслана, були представ-
лені в Бельгії. 

Діва Марія.
Полотно

ВІЙСЬ

мелодій

Діва Марія.
Полотно

Ісус Христос. Бісер

ої Русі» 
і. Так 

юк став 
роте на 
дальшій 

і

блен
чав 
бува

 Малю
інших бійців н
монструвалися 
разотворчого ми
та інших містах
того, за підтрим

б

Ісус Христос. Бісер

Народна ікона. 
Скло
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Охоплений жагою до малю-
вання ікон Руслан закінчив у Ки-
єві курси іконопису та вступив до 
Інституту мистецтвознавства.

Нині він продовжує малювати. 
Окрім ікон, художник Кашаюк зо-
бражує людей: побратимів, дру-
зів, волонтерів. Так, захоплений 

роботою, він навіть не помітив, 
як створив серію картин «Волон-
тери». 

– І досі тяжко даються мені 
роботи, на яких хочу відобразити 
побратимів, які віддали 
своє життя за Украї-
ну, – ділиться митець. 

– Нервове збудження заважає 
зосередитися. У голові виника-
ють картини тяжких боїв і гірких 
втрат. Оголюються почуття, біль. 

Оговтатися від пережитого 
Руслану допомагає 
благочинність. Кошти 
від проданих худож-
ніх робіт чоловік пе-
реказує на лікування 
онкохворих дітей та 
бійців, котрі після по-
ранень мають тяжкі 
захворювання.

– Я не можу і не маю 
права чинити інакше, 
– говорить Руслан. – 
Адже я добре пам’ятаю 
тих, хто був зі мною 

поряд, хто творив добро, 
навіть іноді жертвуючи собою. І 
на запитання: «З нами Бог! А ви з 
ким?», яке я задавав побратимам, 
я знаю відповідь! 

І в цьому вся правда іконо-
писця Руслана, чиї роботи – це 
«роботи душі», де немає нічого 
випадкового і штучного, де лінії, 
фарби і символи  надихають на 
чистоту помислів, на молитви та 
благочестя. Недарма кажуть, що 
рукою іконописця рухає сам Бог!

Михайло БІРЧЕНКО

Молитва завжди вела 
Руслана по життю 
та була надійною 

підтримкою в лихі 
години. Особливо 
хлопець це відчув 
на Майдані під час 
Революції гідності 

та війні. Саме 
на Сході України під 

ворожими обстрілами 
молитва неодноразово 

допомагала Руслану 
залишитися живим

Бісер

Кохана дружина Вікторія, 
надихає Руслана не лише на творчість, 

а й на бажання жити!



В Ї Ї ІМЕНІ –
ПЕРЕМОГА,
НАДІЯ В РУКАХ – 

Щоразу, коли жінка 
перемикала канали 
пультом телевізора, 

і натрапляла на новини 
із зони АТО, їй перехоп-

лювало дихання, а в 
скроні стукала думка: 

«краще б я там загинула, 
ніж ці молоді чоловіки».

Все життя Вікторія 
рятувала людей, тож

просто не могла 
залишатися 

в мирному місті. 
Вона знала, що на війні 

легко не буває, 
що діяти доведеться 

в екстримальних умовах, 
та до всього була готова, 
аби тільки жили хлопці, 

які встали на захист 
рідної країни...  

ЩЩооррааззуу, коллии жінка 
ппееррееммиккалаа  кканали 
пууллььттоомм теллеевізора

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | квітень 2017 року26

ТВОЇ ДОНЬКИ, УКРАЇНО!



Тремтячою рукою вона підно-
сить білу хустинку до потьмянілих 
від пережитого очей і, витираючи 
набіглу сльозу, розповідає:

 «Це вже коли повернулася, 
можу сльозам дати волю – як зга-
даю, так і душить в серці. А  там не 
плакала, не можна було… Хлопцям  
потрібна була підтримка». 

Тоді ж – цілий день не при-
сідаючи: крапельниці, уколи, до-
помога пораненим, а вночі ще й 
підготовка систем для ранкових 
маніпуляцій. Та найстрашніше 
було, коли нічну тишу мобільного 
шпиталю розривав телефонний 
дзвінок, з трубки лунало надрив-
не: «Веземо важкопоранених, ви-
їжджайте назустріч!» Бригади ме-
диків на реанімобілях вирушали 
на допомогу. Медична сестра гос-
пітального  відділення львівсько-
го мобільного шпиталю Вікторія 
Литвиненко у такі миті знала, що  
знову буде гаряче. І так місяцями. 

– Добре, коли приїжджав по-
стійний медичний персонал із вій-
ськових шпиталів. Тоді чергувала 
добу через дві. Але так було не 
завжди. Коли привозили по 20-30 
пошматованих бійців, не доводи-
лося відпочивати, – згадує медсе-
стра. – Всі встаємо і робимо свою 
справу. 

Працювали майже на автома-
тизмі. У приймальному відділенні 
та перев’язувальній медсестри, 
не чекаючи вказівок лікаря, ро-
били все, щоб захисники вижи-
ли. Вікторія Литвиненко каже, що 
жоден боєць не помер на ї ї руках. 
Звичайно, були втрати, але вже на 
хірургічних столах і в реанімаціях.  
Вона знала, що робити і як, адже 
мала двадцятирічний стаж, допо-
могла тисячам пацієнтів.  

Покровська лікарня, у примі-
щенні якої розмістили військо-
вий шпиталь, постійно приймала 
і місцевих мешканців. У когось 
занедужала дитина, у когось сер-
йозне захворювання... Військові 
медики нікому ніколи не відмов-
ляли. Хоча іноді й бійців не було 

куди класти: по 120 у відділенні. 
Декому доводилося лежати про-
сто на ношах. Інколи пройти мож-
на було, лише притиснувшись до 
коридорної стіни. Вікторія часто 
втрачала сили, але після нетрива-
лого перепочинку вони звідкись 
знову з’являлися. На кожного ви-

стачало і турботи, і добрих слів. 
Якщо бачила, що комусь зовсім 
зле, брала за руку й казала: «Ти 
мій хороший, ти житимеш, три-
майся!»  Бійці нічого не відпові-
дали, вони просто дякували при-
вітним поглядом. І цього їй було 
достатньо. 

Здавалося б, з роками люди в білих халатах 
мають звикнути до людського болю та ставитися 

до того, що відбувається, просто як до роботи. 
Та це не про нашу героїню. Крізь ї ї серце 

проходили страждання кожного, 
хто звертався по допомогу

ТрТ емтячою рукою ю вона підно-
сиситьт  білу хустинку до о поп тьмянілих 
вівідд пережитого очейй і,і  витираючи 
нанабіглу сльозу, розппововідає:

Здавалося б, з роками люди в білих халатах 
мають звикнути до людського болю та ставитися 

до того що відбувається просто як до роботи
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Однієї ночі вона підійшла до 
тяжкопораненого хлопчини, який 
підірвався на міні, а той попро-
сив:

– Василівно, принесіть мені, 
будь ласка, папір та ручку.

Вікторія не могла відмовити. 
А на ранок він простягнув аркуш 
і сказав: 

– Це мій перший в житті вірш і 
я дарую його Вам.

З дитинства 
я не вірував у Бога,

Казали нам тоді: Його нема...
Та час настав – 
і зоряна дорога

До істини відкрилася сама...

В атаку нам іти... 
І в небо в зорях

Я задививсь крізь вікна 
биті від гранат

З молитвою...  І з висі неозорої
Спустився Бог, 

щоб нас оберігать...

Я смерті не боявсь, 
я відчував – Він поруч!
Давав Він стільки сил 

і віри, і надій –
І сльози радості блищали 

перед боєм –
І з Богом я ішов 
у грізний бій!

Вікторії, звичайно, 
було приємно. Набрав-

ши на комп’ютері ві-
ршовані рядки, роздала 
іншим медсестрам на 
згадку. 

А ще як пам’ять про ті часи 
привезла додому прапор Украї-
ни, на якому написані теплі слова 
вдячності від бійців та товаришів 
по службі. За рік і три місяці пе-
ребування в районі антитерорис-
тичної операції медсестра зажи-
ла неабияку довіру та шану, адже 
ніколи не скаржилася на життя, і 
якщо треба було щось виконати – 
виконувала без вагань. 

Так, одного разу постало пи-
тання щодо відрядження 

медика із мобільного шпи-
талю на один із об’єктів 
поблизу Авдіївки. Серед 
молодшого медичного пер-
соналу – лише медсестри, 
досвід фельдшера мала 

тільки Вікторія. Жінка на-
віть зраділа несподівано-
му повороту долі, адже із 
самого початку рвалася 
на передову. Тож хіба мо-
гла згаяти таку нагоду? Її 
не лякало те, що опинить-
ся сам-на-сам у боротьбі 
за життя воїнів.

Найстрашніше було, коли нічну тишу мобільного шпиталю розривав теле-
фонний дзвінок, а з трубки лунало надривне: «Веземо тяжкопоранених, 
виїжджайте назустріч!» Інколи привозили по 20-30 пошматованих бійців, 
тоді медикам не доводилося відпочивати

Вікторії, звичайно, 
було приємно. Набрав-

ши на комп’ютері ві-
ршовані рядки, роздала 
іншим медсестрам на 
згадку. 

А ще я
привезла
ни, на яком
вдячності 
по службі
ребування
тичної опе

б

Найстрашніше було, коли нічну тишу мобільного ш
фонний дзвінок, а з трубки лунало надривне: «Вез
виїжджайте назустріч!» Інколи привозили по 20-3
тоді медикам не доводилося відпочивати
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– Там техніки було багато, на-
боїв, снарядів, пального тощо. 
Якби туди влучив ворожий снаряд 
чи міна, живого б місця не зали-
шилось. Коли терористи розпочи-
нали вести вогонь по українських 
позиціях, і ми бачили спалахи в 
небі, щоразу завмирали, – згадує 
медсестра.

У такі моменти вона більше 
хвилювалася за тих бійців, яких 
відряджала на позиції за межами 
об’єкта. Каже, що треба було вес-
ти журнал обліку, хто куди виїхав. 
І щоразу, заповнюючи вільний 
рядок із прізвищем та ініціалами 
солдата чи офіцера, благала Бога, 
щоб кожного оминула біда. На 
дорогу їм завжди казала: «Хлопці, 
хай вам Бог помагає. Повертайте-
ся живими».

– І поверталися. За ці п’ять мі-
сяців ніхто не загинув. Звичайно, 
були і травми, і ушкодження від 
мін та осколків. Але живі, –  про-
довжує жінка, і  усмішка сяє на ї ї 
обличчі, подумки вона знову там, 
на Донбасі.

До важких випробувань Вікто-
рія була готова відразу. За роки 
роботи у відділені швидкої допо-
моги їй не раз доводилося бачити 

смерть. Каже, що в селах навкру-
ги ї ї рідних Прилук траплялося 
чимало пожеж і аварій, всіх і не 
пригадати. Проте один випадок, 
коли вдалося врятувати дівчинку, 
якій не виповнилося ще й рочку, 
вона пам’ятатиме завжди. Від ви-

буху газового балона пошкодило 
сільський будинок, полум’я мит-
тєво почало розповсюджуватися 
по будівлі. Дитина отримала чи-
малі опіки. Фельдшер Литвиненко 
швидко провела потрібні маніпу-
ляції, а коли доправляли людей 
до лікарні, тримала малу на руках 
і дуже хотіла, щоб та якнайшвид-
ше одужала.  

Здавалося б, з роками люди в 
білих халатах мають звикнути до 
людського болю та ставитися до 
того, що відбувається, просто як 
до роботи. Та це не про нашу ге-
роїню. Крізь ї ї серце проходили 
страждання кожного, хто звер-
тався по допомогу. Напевне, тому 
морально виснажилася й у 45 
років вийшла на пенсію... Та коли 
Схід України охопило полум’ям 
війни, за покликом чуйного сер-
ця відправилася рятувати наших 
хлопців.  Тоді на запитання дочки, 
чи добре вона подумала, Вікторія 
відповіла ствердно, адже все своє 
життя присвятила найшляхетні-
шій справі. 

Галина ЖОЛТІКОВА 
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ПОЕТИЧНА СТОРІНКА

Рядки,
народжені
душею

ВОРОГУ
Заглянь їй в очі – подивись!

Ну в чому вона винна?!
Іще не пізно – схаменись!

Війна не беззупинна...

Агресор! Зброю поклади
До ніжок тих дитячих.

Покайся і тихенько йди –
Вона тобі пробачить.

Ти ж також батько, може, й син,
І маєш людське серце,

Прислухайся, почуй той дзвін,
Що десь із поля ллється...

То в церкві молиться за тебе 
Дружина, мати чи дитя,

А ти на нас наставив зброю,
І кров’ю полита земля...

Навіщо ти пішов війною?
Бо Путін забажав?

Йому набридне грати в ката.
Він переміг, а ти програв...

Доки не пізно – схаменись!
Заглянь їй в очі – подивись…

                                Сніжана БОЖОК
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Журнал «Військо України»   на своїх сторінках 
постійно розповідає, як школярі з усіх куточків 
нашої держави проявляють патріотизм і 
борються за те, аби якомога скоріше настав 
мир у країні, а наші воїни після перемоги 
над російським агресором живими та 
неушкодженими повернулися до рідних домівок.
Більшість з дітей стали благодійниками, 
передають речі, малюнки та обереги воїнам, 
а хтось спробував себе на поетичній ниві і 
через риму намагається достукатися до 
небайдужих сердець. Редакція знову знайомить 
читачів із творами юних поетів. 
Ці щирі рядки змушують дорослих замислитися 
над майбутнім наших дітей  і країни, 
в якій  їм зростати!

Лебідка біла у сльозах
В жалю обнялася з вітрами
І сумно дивиться на шлях…
То не лебідка – рідна мати.

До сина рідного схилилась,
Ховали сльози її втому.

На смерть син йшов – вона молилась:
«Вернися, рідний мій, додому!»

Піднялися чоловіки до бою, 
Неначе в вирій ті птахи.

Червоні плями, білі крила,
Летить лебідка у журбі.

А син загинув на Майдані,
За нас життя своє віддав,

Байдуже снайпер тис гачок,
В кого стрілять – не вибирав.

Над Україною сумні,
Зранені лебеді кружляють 

І сотні тих невинних душ 
Нам синьо-жовтим світлом сяють.

                                                 Анна Грищенко, 
                                    ЗОШ №20, м. Чернігів

Вже третій рік іде війна
На рідній нам землі...

І стогне Батьківщинонька сумна, 
І плачуть, плачуть в небі журавлі...

А ми вже наче й звикли до війни,
Вже не вражають цифри так із фронту,

Де гинуть вірнії України сини,
А матерям приходять похоронки…

Кому потрібна на землі війна?!
Нехай скінчиться, хай не гинуть тата

За Батьківщину, що у нас одна, 
Немає іншої – нам треба пам’ятати.

Я хочу жити і рости на цій землі,
Щоб квітла Батьківщина, що єдина,

Щоб радісно співали солов’ї,
Щоб мати з поля, не з війни, 

стрічала свого сина!

                                          Ілля Коваленко, 
                            ЗОШ №20, м. Чернігів

Короткий день і довга ніч,
Десь там на Сході пліч-о-пліч

Стоять і мами, й тата –
За мир стоять солдати.

Щоб ми, такі іще малі,
Зростали на своїй землі,

На милій Батьківщині,
На рідній Україні.

Щоб в мирі квітнула земля,
Степи, річки, ліси й поля,

Розквітла щоб країна,
Що зветься Україна.

                            Ілля Коваленко, 
               ЗОШ №20, м. Чернігів
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КЕРАМІКА 
ЗМІЦНЮЄ МЕТАЛ

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ: 
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Сучасна керамічна пластина 50 на 50 мм 
завтовшки лише у 8-10 мм прирівнюється 
до 6-го рівня захисту та здатна витримувати 
бронебійно-запальну кулю від СГД. 
Такими характеристиками навряд чи 
наділений навіть найміцніший металевий 
сплав. Тож щоб якісні матеріали для 
виготовлення шоломів, бронежилетів 
та техніки потрапляли у війська, їх 
ретельно випробовують у спеціалізованих 
лабораторіях. Таких в Україні лише чотири. 
Одна  із них – на базі Національного 
університету оборони України 
імені Івана Черняховського – отримала 
акредитацію в Національному агентстві 
з акредитації України, що дозволяє їй 
давати оцінку якості і за державними, 
і за міжнародними  стандартами

З початком бойових дій на Дон-
басі колективу науково-випро-
бувальної лабораторії зброї та 
спеціальних захисних матеріалів 
довелося працювати в посилено-
му режимі. Багато продукції вво-
зили з-за кордону, вітчизняний 
промисловий комплекс лише по-
чинав працювати над удоскона-
ленням засобів індивідуального 
та колективного захисту, а дехто 
вирішив запроваджувати власні 
ноу-хау. Та все мало пройти фа-
хову перевірку. Начальник під-
розділу Святослав Сєдов каже, що 

навіть приносили шматок керам-
зиту, залитий алюмінієм, щоб ви-
пробувати на міцність. 
Нажаль, цеглина не ви-
тримала удару кулі калі-
бру 12,7 мм. 

– Ми нікому 
не відмовляли, 
– каже полков-
ник Сєдов. – Зви-
чайно перевіря-
ли, але на той 
час ми не мали 
відповідних 
документів. 
Виробникам 
цього було за-
мало, адже вони 
хотіли підтвер-
дити якість 
своєї про-
дукції сертифікатами, 
щоб далі поставляти ї ї у війська.   

 Як кажуть представники лабо-
раторії, з часом Кулібіних става-

ло все менше, а якість продукції, 
яка завойовувала стале місце на 
ринку, покращувалася. За статис-

тикою, 2014 року сім із 
десяти наданих зразків  
не відповідали заявле-

ним класам захисту.  
Тобто прошивали-
ся наскрізь або 

мали більшу до-
пустиму запе-
решкоду – по-
над 25 мм. Та 
вже 2016-го 
картина кар-

д и н а л ь н о 
змінилася: із 

61 перевіреного 
зразка якість не 

підтвердили лише 
два. Лабораторії по-

чали довіряти досить 
серйозні та провідні ви-

робники та постачальники, серед 
яких «ТЕМП-3000», «КрАЗ», «РАДА». 



34

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | квітень 2017 року

ТЕСТКОНТРОЛЬ

Якщо вести мову про коліс-
ну техніку, то тут працюють над 
досить актуальним додатковим 
бронюванням. Адже більшість 
легкоброньованих автомобілів 
не витримують набоїв калібру 
12,7мм та 14,5 мм. Святослав Сє-
дов каже, що такі зразки, як «До-
зор», «Козак», БТР-3, БТР-4, також 
потребують удосконалення. Тому 
головна мета не заробити кошти 
на випробуваннях, не створити 
собі гучне ім’я, а науково-до-
слідна робота. Відбувається тісна 
співпраця із провідними заклада-
ми, серед яких Національний тех-
нічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут»,  
Інститут металофізики імені Г. В. 
Курдюмова НАН України,  Інститут 
проблем матеріалознавства іме-
ні І.М. Францевича НАН України, 
щодо пошуку потрібних матеріа-
лів та сплавів, а також можливос-
тей кріплення додаткової броні 
на виріб. 

Старший науковий співробіт-
ник лабораторії підполковник 
Володимир Бублій показує ре-
зультати своєї роботи. Відомо, що 
броня у 40 мм не є перешкодою 
для калібру 14,5. А щоб такого не 
було, на допомогу приходить ке-
раміка. Військовий науковець де-
мострує дослідний зразок плас-
тини, на якій куля залишила лише 
подряпини:

– Ум’ятини є, але метал цілий. 
При прострілюванні кераміка 
розсипається, вона бере на себе 
весь удар. При такому стані речей 
куля не здатна пробити навіть 
8-міліметрову броню. Якщо обві-
шати такою керамікою БТР, а це 
додаткові 650 кг, то машина на-
віть не втратить своєї плавучості. 
Такий момент врахували фірми 
«КрАЗ» та «Практика».

Незабаром особовий склад ла-
бораторії візьметься за удоскона-
лення бронешоломів.  Проблему 
виявили ще 2014 року (шоломи 
прошивалися будь-якою кулею 
наскрізь), а також що державних 

та військових стандартів в Україні 
щодо бронешоломів немає. Тож 
до 2018 року разом із ЦНДІ ОВТ 
мають розробити та затвердити 
стандарти для оборонного відом-
ства. 

Траса у 33 метри дозволяє про-
водити широкий спектр випробу-
вань усіх наявних у Збройних Си-
лах зразків зброї. Макети з бука 

імітують голову людини та схожі 
за щільністю, а під бронепласти-
ни підкладають прошарок із плас-
тиліну, що відповідає щільності 
людського тулуба. За вм’ятинами, 
які утворюються при стрільбі, 
можна дійти висновку, чи здатен 
виріб захистити. Так шоломи та 
бронежилети 4-го рівня захисту 
«ТЕМП-3000», які були закуплені 
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для українського війська, про-
йшли всі випробування. Єдиний 
недолік бронежилетів – вони на 
кілька кілограмів важчі за анало-
гічні іноземні зразки. 

– По пластинах стріляли па-
троном 5,45 мм та підвищеної 
пробивної дії калібром 7,62 мм. 
Витримали навіть м’які деталі 
та боковини. Перевіряли так, як 
прописано в ДСТУ: зрешетили і 
задню і передню частину.

Непогані результати отримані 
і для захисту голови. Кевларове 
покриття шолома майже не додає 
ваги, проте рятує життя. Пристрі-
люючи його із 9-мм парабеллума, 
фахівці пересвідчилися, що куля 
застрягає в покритті, майже не 
викривляючи металеву основу.    

Полковник Сєдов додає, що 
практично всі вироби, які є на 
озброєнні українського війська,  
витримують постріли зброї. Тіль-
ки тут потрібно розрізняти клас 
бронювання та його призначен-
ня. Адже дехто виходить із не-
компетентними пропозиціями, 
накшталт розробити бронежилет, 
який би витримав набої від куле-
мета. 

– Це недоцільно з однієї при-
чини: енергія удару від кулі 12,7 мм 
становить від 22 до 32 тонн на 
квадратний сантиметр. Навіть 
якщо броню не проб’є, то людину 
відкине мінімум на 15 метрів та 
потрощить усі нутрощі, – гово-
рить Володимир Бублій. 

Та як виявилося, зброя не за-
вжди являє таку небезпеку, як, 
скажімо, ніж та шило. Підполков-
ник показує пластину, яка витри-
мала кулі з пістолета Стєчкіна, а 
от від холодної зброї залишилися 
колоті дірки. Здавалося б, нон-
сенс, проте факт: питома площа 
ножа для удару менша ніж у кулі, 
але енергії на квадратний мілі-
метр у нього більше. 

Для безпеки фахівців лабора-
торії передбачений відповідний 
захист: ширми при випробуван-
ні зброї з дрібного калібру, і по-

вністю дистанційне керування 
процесом при веденні вогню із 
більш потужної зброї. Весь про-
цес знімається на камеру і в су-
сідньому приміщенні виводиться 
на комп’ютерний монітор. 

– В Україні немає жодної ла-
бораторії, яка б проводила ви-
пробування у відповідності до 
стандартів Північноатлантичного 
альянсу. Адже українські стан-
дарти орієнтовані на стійкість 
броні проти кулі, а стандарти 
НАТО більше спрямовані на за-
хист від уламків. Дві різні концеп-
ції. Щоб відповідати визначеному 
рівню, потрібно вдосконалюва-
тися. Тому ми поставили собі за 
мету до кінця поточного року об-
ладнати лабораторію для прове-
дення балістичних випробувань 
конкретно за натовськими стан-
дартами, – говорить начальник 

лабораторії.   
Перші кроки вже зроблені. 

Пройшли відповідні випробуван-
ня 32 елементи однієї із новітніх 
моделей легкоброньованого ав-
томобіля. Замість кулі в патрон 
вставляли контейнер із уламком, 
досипали пороху і вели вогонь. 
Офіцери кажуть: пропалює на-
скрізь. Працювати над цим ак-
туальним аспектом доводиться 
швидкими темпами.  Адже укра-
їнським бійцям потрібен висо-
кокласний захист і впевненість у 
власній безпеці. Тому випробу-
вати зразок і видати виробнику 
сертифікат якості – це лише час-
тина питання, головне – рухатися 
вперед у вдосконаленні тих засо-
бів, які рятуватимуть найцінніше 
– життя. 

  
Михайло БІРЧЕНКО
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АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ

На засіданні 16 березня була 
ухвалена Резолюція, відповідно до 
якої ЄС планує створити спільну єв-
ропейську армію.

Багато експертів вважають, що 
в основу цього рішення покладе-
но своєрідну і симетричну відпо-
відь новообраному Президенту 
США Дональду Трампу, який нео-
дноразово заявляв, що буде доби-
ватися зниження витрат США на фі-

нансування Північноатлантичного 
альянсу з паралельними вимогами 
до країн-членів збільшити їхню 
частку в загальному бюджетному 
«казані» НАТО. Як відомо, США є і 
допоки залишаються головним 
джерелом фінансування Альянсу. 
В середньому щороку ця країна 
витрачає на утримання НАТО по-
над 3% від власного ВВП, тоді як 
інші члени не поспішають внести 

до «загальної скарбнички» навіть 
обов’язкові 2% від ВВП. Напри-
клад, 2016 року витрати США ста-
новили 3,6%, а більшість інших 
членів обмежилися внесками 
в середньому по 1,5% від ВВП. І 
тільки чотири європейські члени 
НАТО – Естонія, Греція, Польща і 
Велика Британія – поповнили на-
товський бюджет обумовленими 
2% від ВВП.

У лютому 2017 року Європарламент проголосував за кілька дуже 
важливих рішень, що покликані укріпити єдність спільноти, в якій 
після виходу зі складу ЄС Великої Британії збільшується кількість 
сил, що скептично ставляться до подальших перспектив існування 
Європейського Союзу як такого

АРМІЯ 
ЄВРОСОЮЗУ
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Створення ж загальноєвропей-
ської армії, як вважають в ЄС, до-
зволить не просто знизити військо-
ві витрати, а істотно підвищити 
рівень національної безпеки євро-
пейських країн. На думку прихиль-
ників єдиної європейської армії, ї ї 
головне завдання полягатиме в за-
безпеченні безпеки на континенті 
за умов, коли геополітична позиція 
США як одного з головних політич-
них та фінансових донорів НАТО, не 
буде співпадати з поточними інтер-
есами союзників у Європі. Причому 
в Брюсселі вважають, що створен-
ня європейської армії в жодно-
му разі не має на меті підірвати 
авторитет НАТО або конкуренцію 
зі США, а, навпаки, є додатковими 
гарантіями загальноєвропейської 
безпеки. З урахуванням сучасних 
викликів – міграційна криза на Єв-
ропейському континенті, загрози 
ісламського тероризму, агресивна 
політика Кремля – у Брюсселі ак-
тивно шукають варіанти посилен-
ня власної безпеки.

До речі, ідея створення загаль-
ноєвропейської армії має довгу 
історію, що сягає корінням в 50-ті 
роки минулого століття. У жовтні 
1950 року французький прем’єр-
міністр Р. Плевен виступив з про-
позицією сформувати спільну ар-
мію шести європейських держав 
– Франції, ФРН, Італії, Бельгії, Ні-
дерландів та Люксембургу. Але ця 
пропозиція так й не була підтри-
мана французьким парламентом.

Однак ідея створення спільних 
збройних сил завжди витала в Єв-
ропейському Союзі й насамперед 

була спрямована на проведення 
дієвої політики безпеки.

Проте до її реалізації щільно 
наблизилися лише після конфлікту 
в колишній Югославії. Події на Бал-
канах засвідчили, що роль Європей-
ського Союзу як воєнно-політичної 
організації в урегулюванні конфлік-
ту виявилася незмірно меншою 
порівняно з НАТО. І це при тому, що 
європейські країни мали збройні 
сили, загальна кількість яких стано-
вила майже 2 млн солдатів.

З огляду на цю ситуацію, у 
грудні 1998 року на франко-бри-
танському саміті дійшли спільної 
думки щодо формування політи-
ки безпеки й оборони в Європей-
ському Союзі. Тоді укотре прозву-
чала ідея про те, що ЄС належить 

мати ефективні збройні сили та 
виробити механізми й алгоритми 
використання і застосування ар-
мії.

Улітку 1999 року на саміті ЄС у 
Кельні був ухвалений документ, що 
визначив основи спільної Європей-
ської політики безпеки й оборони. 
А в основу військової компоненти 
ЄС було покладено здатність Союзу 
до проведення операцій з управ-
ління кризами.

Також досвід югославського кон-
флікту показав, що після приборкан-
ня збройного протистояння військові 
миротворчі контингенти стикаються 
з нехарактерними для них завдан-
нями. Це і боротьба зі злочинністю, 
і забезпечення адміністративних 
функцій, і розв’язання соціальних 
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АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ

і гуманітарних проблем місцевого 
населення. Тож в Євросоюзі були 
створені спеціальні громадянські 
антикризові структури, головним 
завданням яких стало поперед-
ження й урегулювання конфліктів 
невоєнними методами.

А у військовому аспекті Єв-
ропейської політики безпеки й 
оборони Брюссель поставив за-
вдання до 2003 року забезпе-
чити розгортання й утримання 
збройних сил чисельністю до 60 
тис. осіб. Однак цей проект так і 
не був остаточно реалізований. 
Натомість Євросоюз вирішив зо-
середитися на формуванні мо-
більних збройних сил, здатних 
оперативно реагувати на загрозу 
безпеці. Дана концепція перед-
бачала відмову від великомасш-
табних військових формувань, а 
замість цього робився акцент на 

створенні високомобільних вій-
ськових частин, які й отримали 
назву «бойові групи ЄС». Ці вій-
ськові частини чисельністю до 
1500 військовослужбовців могли 
комплектуватися за рахунок або 
одного члена Євросоюзу, або в їх-
ньому формуванні брали участь 
кілька країн товариства.

У більшості випадків бойова 
група являє собою підрозділ су-
хопутних військ, який здатний 
оперативно розгорнутися протя-
гом 10 днів для ведення бойових 
дій у будь-якому регіоні Європи і 
світу. Концепція бойової групи пе-
редбачає, що цей військовий під-
розділ не просто укомплектовано 
підготовленим особовим складом 
і бойовою технікою, а й має від-
повідне тилове забезпечення, що 
дозволяє вести самостійні та авто-
номні бойові дії до 120 діб.

Спільні для всіх 
країн-членів Євросоюзу 

збройні сили дали б 
чіткий сигнал Росії 

про серйозність 
європейських намірів 

захищати 
власні цінності

До речі, українські Збройні 
Сили з 2010 року залучаються до 
чергувань у складі бойових груп 
ЄС. А у червні 2016 року Міністер-
ство оборони України підписало 
угоду з країнами «Вишеградської 
четвірки» (Польща, Словаччи-
на, Угорщина і Чехія) щодо при-
єднання до створення бойової 
тактичної групи Євросоюзу. Тим 
самим українська армія розви-
ватиме свої оперативні можли-
вості й покращуватиме військові 
стандарти відповідно до крите-
ріїв НАТО. Україна стала першою 
державою, яка, не будучи членом 
ЄС, бере участь у створенні бойо-
вої тактичної групи. І це істотно 
сприяє практичному відпрацю-
ванню питань сумісності з армі-
ями країн Євросоюзу в контексті 
врегулювання криз і поглиблення 
партнерства у сфері безпеки й 
оборони.

До речі, у Брюсселі вважають, 
що саме бойові тактичні групи 
здатні забезпечити не тільки єв-
ропейську безпеку, а й безпеку 
інших держав континенту.

Як заявила Верховний пред-
ставник Європейського Союзу з 
питань закордонних справ і полі-
тики безпеки Федеріка Могеріні, 
ЄС вивчає можливості задіяння 
бойових груп у межах реалізації 
європейської політики безпеки й 
оборони.

«Цей інструмент може бути 
задіяний. До цього часу через 
брак політичної волі протягом 
останніх 10 років він ніколи не 
застосовувався. Можливо, заді-
яння бойових груп може стати 
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внеском не тільки в європейську 
безпеку, а й у безпеку низки на-
ших сусідів», – наголосила Моге-
ріні.

Експерти вважають, що ство-
рення бойових груп істотно впли-
нуло на посилення військового 
потенціалу Європейського Союзу. 
У принципі, вони можуть стати 
тим базисом, на якому в подаль-
шому стане можлива побудова 
загальноєвропейської армії.

Цю ідею завжди підтримували 
країни, які грають «першу скрип-
ку» в Євросоюзі – Німеччина, 
Франція, Італія. Однак Велика Бри-
танія як головний союзник США в 
Європі протягом багатьох років  
негативно ставилася до створен-
ня єдиної армії. Тепер, після Брек-
зіту і остаточного законодавчого 
рішення Лондона про вихід з ЄС, 
перед прихильниками єдиних єв-
ропейських збройних сил відкри-
ваються нові горизонти.

Про те, що Європа «дозріла» до 
створення єдиної армії, свідчить і 
те, що в новій Глобальній стратегії 
Євросоюзу із зовнішньої політики 
безпеки чітко визначена страте-
гічна роль ЄС на світовій арені. А 
у сфері оборони головною метою 
є поглиблення взаємодії країн-

членів товариства задля ефек-
тивного використання військових 
ресурсів з одночасним збільшен-
ням армійських бюджетів і асиг-
нувань на нові системи озброєнь 
через загальноєвропейські фон-
ди. Реалізація цих пунктів дозво-
лить істотно вирішити проблему 
недостатньої сумісності збройних 
сил держав-членів Європейсько-
го Союзу.

Саме тому голова Єврокомі-
сії Жан-Клод Юнкер наполягає на 
необхідності поглиблення співро-
бітництва європейських країн у 
галузі безпеки, що в довготрива-
лій перспективі має призвести до 
створення загальної європейської 
армії.

«Ми повинні здійснити нову 
спробу організації Європейського 
оборонного союзу з метою ство-
рення в майбутньому європей-
ської армії», – стверджував Юн-
кер наприкінці минулого року.

Також, на думку Жан-Клод Юн-
кера, спільні для всіх країн-членів 
Євросоюзу збройні сили дали б 
чіткий сигнал Росії про серйоз-
ність європейських намірів захи-
щати власні цінності.

Євгеній СИДОРОВ
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переінакшувати на «А в нас вся 
спина синя!» Кожна з цих по-
дій заслуговує на окрему по-
ему, але поєднує їх дивна ре-
акція тамтешніх мешканців. У 

За останні кілька тижнів Росія 
отримала стільки «ударів 
у спину», що класичний 
першоквітневий жарт 
росіяни можуть сміливо 

нормальних людей знайомство з 
логікою населення, котре встало 
з колін рачки, викликає стійке пе-
реконання, що День дурня «за по-
ребриком» — національне свято, 
яке триває весь рік. З одного боку, 
що б у Росії не сталося, винувата, 
ясна річ, Україна. З другого — саме 
до України росіяни в пікових си-
туаціях прагнуть співчуття і дуже 
ображаються, одержуючи замість 
нього фігуру з трьох пальців. От 
не розплакалися українці після 
вибуху в пітерському метро, не 
побігли запалювати свічки до ро-
сійського посольства, як це бувало 
раніше! Відбулися співчуттями від 
Міністра закордонних справ Павла 
Клімкіна. Отже, ату їх, бандерівців 
бездуховних! До речі, того дня, 3 
квітня, коли невідомо хто підірвав 
у Санкт-Петербурзі вагон метро, 
на Донбасі загинуло двоє україн-
ських військовослужбовців, ще 

СМІЄМОСЯ, БО СМІЄМО
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двоє отримали поранення. Проте 
натовпу співчуваючих біля по-
сольства України в Москві чомусь 
помітно не було. Хоча всім добре 
відомо, на чиїх багнетах в ОРДЛО 
тримається «русский мир». 

Але росіянам такі «дрібни-
ці» абсолютно не заважають 
нав’язуватися зі своїм «братер-
ством і дружбою». Ні, вони, зви-
чайно ж, проти війни. Особливо 
– на своїй території. І в душі май-
же європейці, яким демократич-
ні цінності також іноді до впо-
доби. Вони навіть мітингувати 
проти корупційних «закидонів» 
свого прем'єр-міністра Дімона 
Медведєва ходили, он як! А потім 
у соціальних мережах учили нас 
жити, оповідаючи про свою не-
ймовірну мужність:

— Уявляєте, один хлопчик заліз 
на стовп, а поліцейський із кийком 
почав його стягувати. То ми на ньо-
го крикнули: «Фашист!»

Це вони нам розповідають! 
Ох, обійняти й плакати. Ну як по-
яснити людям, у яких в головах 
суцільне 1 квітня, що українцям 
на їхні ігрища плювати з такого ж 
високого стовпа. Адже вони навіть 
не проти свого плішивого карлика 
протестували, а проти прем'єра, в 

якого тільки й радості, що кросівки 
на платформі й гумова качечка в 
басейні. І для України призначений 
Кремлем «опозиціонер» Олексій 
Навальний, котрий влаштував ці 
«народні гуляння» з прицілом на 
президентські вибори, аж ніяк не 
солодший за всю іншу кремлівську 
камарилью. Якщо «опозиціонер» 
заявляє відкритим текстом, що 
Крим — не бутерброд, тому повер-
нути його неможливо, то яка нам 
різниця, кому «ла-ла-ла» співати? 
Що пнем сову, що совою об пень 
— сові однаково. І що накажете ро-
бити з 86% росіян, які підтримують 
анексію Криму, і 67%, які виступа-
ють за окупацію України?

 А вже які «братні прояви» по-
чалися після досить таки дрібної у 
світових масштабах події — забо-
рони СБУ російській співачці Юлії 
Самойловій на в'їзд в Україну для 
участі в «Євробаченні». Дійсно, чи 
важливо що тендітна «дівчина» та 
ще й інвалід, порушила українські 
закони, поспівала у Криму. Що тут 
такого? От тільки «дівчинці» вже 
28 років, і відразу ж після анек-
сії Криму вона не посоромилася 
писати в соціальних мережах: 
«Американські військові кораблі 

пливуть у бік України… Україна по-
трібна ЄС для встановлення воро-
жого західного кордону Росії, для 
базування НАТО й систем ППО і ПРО 
й перекидання сухопутних військ. 
Якщо Росія не відстоїть Україну, 
то наступний удар буде по Росії. І 
піде брат на брата».

Відчуваєте розмах інтелекту? А 
які гіганти думки встали грудьми 
на захист «безневинно постраж-
далої» панянки! Схиблений на 
«Новоросії» нацист Іван Охлобис-
тін накатав цілу статтю, в якій до-
водив, що українців треба «брати 
й знищувати»: «І мали рацію наші 
попередники: не стріляти — віша-
ти, вішати, вішати. Щоб, як і сімде-
сят років тому, вони на шляху до 
шибениці плакали й блювали».

Відзначився й «ліберальний де-
мократ» Воло димир Жириновсь-
кий, котрий заради такого діла 
змінив арену Державної Думи на 
майданчик телеканалу «Росія-1». 
У програмі «Вечір» Володимира 
Соловйова обговорювали пла-
ни помсти Україні, й «син юрис-
та» закликав: «У наступ! Взяли 
Маріуполь! Кіровоград! Рухаємося 
до Києва! Зараз, коли США в роз-
губленності, саме час сказати, що 
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Україна — зона наших інтересів. 
США зараз не будуть заперечува-
ти. Брати треба зараз! Учора було 
рано, завтра буде пізно! Брати тре-
ба 9 травня! Вдарити по Україні 
всім, що ми маємо!»

Вольфович, звичайно, стра-
тег відомий, шапка Наполеона 
по ньому давно плаче, але тут він 
явно брякнув, не подумавши. Від 

того, що Росія має, їй самій краще 
триматися подалі — з метою осо-
бистої безпеки. «Армату» хвале-
ну після параду ще від кіптяви не 
відмили. Ну а ракета, яка рік тому 
на торжествах з приводу «повер-
нення Криму в рідну гавань» за 
Володимиром Путіним ганялася, 
перекидаючись від радості, що ї ї 
вперше за п’ятдесят років на свіже 

повітря випустили, ця взагалі фан-
тастична зброя, якою тільки в «ро-
сійську рулетку» грати. От бліх під-
ковувати росіяни майстри, тут не 
заперечиш. Схоже, що й у космос 
їх будуть скоро запускати. Тому 
що на початку року «Роскосмос» 
повернув на завод-виробник у 
Воронежі усі двигуни ракет-носіїв 
«Протон». У них, виявляється, вико-
ристовувався припій без дорого-
цінних металів, що не відповідало 
технічній документації. Поцюпили 
дорогоцінні метали народні уміль-
ці, звичайна історія. Яке вже там 
«вдарити».

Невідомо, чи чув Дональд 
Трамп повідомлення «підкорю-
вача Кіровограда» про «США в 
розгубленості», але якщо чув, 
то, мабуть, дуже реготав. А коли 
американські президенти смі-
ються — «Іскандери» стають ти-
хіше води, нижче трави. Спочатку 
у Кремлі отетеріли від рішення 
Білого дому ввести додаткові 
санкції проти деяких російських 

СМІЄМОСЯ, БО СМІЄМО
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організацій, зо-
крема пов'язаних 
з авіабудуван-
ням і підготовкою 
льотних фахівців, 
помічених у над-
мірній «дружбі» 
з Іраном, КНДР і 
Сирією. У пред-
ставниці МЗС Росії 
Марії Захарової, 
знаменитої сво-
їм специфічним 
почуттям гумо-
ру, навіть інших 
слів, крім «викли-
кає здивування й 
розчарування» та 
«послідовне руй-
нування ро  сій сь-
ко-американського 
співробітництва», 
не знайшлося. А 
потім Вашингтон 
остаточно показав 

здійснено газову атаку на насе-
лений пункт Хан-Шейхун, у ре-
зультаті якої загинуло понад 100 
мирних жителів, постраждало ще 

Вашингтона. Офіційний Лондон 
назвав їх «адекватною відпо-
віддю на варварський напад, 
влаштований сирійським режи-
мом». Міністр закордонних справ 
Німеччини Зігмар Габриель за-
явив, що це «зрозуміла реакція 
на нездатність Радбезу ООН ви-
ступити з рішучою позицією». Та 
й офійний Київ не перейнявся 
«душевними муками» ображеної 
Росії й повністю підтримав дії 
США.

А що стосується докорів у «бай-
дужості»… Так є ж у кого вчити-
ся! На заходи, присвячені пам'яті 
жертв теракту в метрополітені 
Санкт-Петербурга заманювали ма-
теріальною винагородою в 500 ру-
блів кожному «співчутливому». А 
після хімічної атаки на Хан-Шейхун 
«балакаюча голова» російського 
МЗС Марія Захарова заявила, що 
відео з убитими й страждаючими 
від болю отруєними сирійцями — 
«постановка».  Тому по співчуття — 
це не до нас.

Олег ЯНОВСЬКИЙ

500 людей, головним 
чином діти. І хвале-
на російська проти-
повітряна оборона 
навіть не пискнула. 
А господаря Кремля 
вистачило тільки на 
те, щоб через сво-
го прес-сек ре таря 
Дмитра Пєскова пе-
редати, що він, бач-
те, вважає, що ці 
ракетні удари «по-
рушують норми між-
народного права і є 
агресією проти суве-
ренної держави». Ну 
й, знову ж таки, «за-
шкодять російсько-
американським від-
носинам». Треба ж, 
яка неприємність. А 
ось Велика Британія 
й Німеччина заяви-
ли про підтримку дій 

Москві, хто в домі хазяїн, майже 
шістьма десятками «Томагавків» 
роздовбавши авіабазу сірійських 
урядових військ, з якої була  
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Коли почалася третя хвиля мобілізації, у Іллі 
Шполянського народилася третя дитина. На 
війну він міг і не йти, заспокоївши власне 
сумління тим, що чимало сил і статків на 
той час вкладав у волонтерську діяльність. 
Але залишатися осторонь  буремних подій 
в Україні було не за його правилами. Своє 
бажання служити пояснив працівникам 
військового комісаріату, і вже незабаром у 
складі гаубичного дивізіону 3-го батальйону 
79-ї окремої аеромобільної бригади відбув 
у зону проведення антитерористичної 
операції.

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
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За рік служби волонтер і де-
сантник вкотре переконався в 
тому, що світ тримається на  не-
байдужих людях. Тому після звіль-
нення зібрав однодумців, аби 
допомагати колишнім воїнам та 
переселенцям з Донбасу звикати 
до життя без війни, як то кажуть, 
набувати друге дихання…

Батько Іллі – Михайло – за 

життя був священиком, вихову-
вав понад десять дітей, створивши 
дитячий будинок сімейного типу. 
За його прикладом син також спо-
відує віру, тож на війні понад усе 
мріяв, аби не довелося застосову-
вати зброю. Про це і благав Бога. 
Але війна завжди ставить людину 
перед складним вибором. 2015-
го підрозділ Іллі обороняв рубежі 

поблизу Волновахи, стріляти там 
доводилося регулярно.

Проте вже тоді він розумів, що 
війна рано чи пізно закінчиться і 
йому та його побратимам необхід-
но буде прокладати шлях до мир-
ного життя. Ще під час служби, у 
серпні 2015 року, Ілля створив гро-
мадську організацію «Асоціація 
ветеранів та інвалідів АТО». А після 
демобілізації продовжував їздити 
на фронт, вже як волонтер. 

– До мене дуже часто зверта-
ються чоловіки із запитанням, як 
їм розпочати нове життя, – роз-
повідає заступник голови гро-
мадської організації «Асоціація 
ветеранів та інвалідів АТО» Ілля 
Шполянський. – Їхні переживання 
передбачувані, адже часто-густо 
колишнім бійцям морально важко ДРУГЕ

ДИХАННЯ
повертатися у звичне середовище. 
Я відповідаю, що хорошим стиму-
лом може бути, приміром, нова 
професія.

Саме це стало лейтмотивом 
створення у Миколаєві бізнес-
інкубатора для демобілізованих 
учасників антитерористичної опе-
рації. Спочатку він був задуманий 
як пілотний проект і своєрідний 
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майданчик для спілкування ко-
лишніх воїнів. Насамперед необ-
хідно було перевірити попит на 
таке починання в регіоні. Адже тоді 
організатори ще не знали, чи стане 
ця ідея у пригоді колишнім бійцям 

та їхнім родинам. Розповідали 
про неї друзям, знайомим… Ілля 
Шполянський у власній  друкарні 
виготовляв плакати, буклети, іншу 
рекламну продукцію.

Презентація задуму відбу-
лася в місцевому бізнес-центрі 
«Олександрівський». Навчатися за-
прошували всіх охочих – без кон-
курсу та будь-яких іспитів. Загалом 
відібрали 40 осіб, серед яких не 
лише учасники антитерористич-
ної операції, а й члени їхніх родин, 
волонтери…

Одна із них – Світлана Швидя, 
приватний підприємець. Жінка 
каже, що до 2013 року в громад-
ському житті вважала себе не дуже 
активною людиною. Та з початком 
Майдану зрозуміла, що у країні 
відбуваються доленосні події. У 
той складний період місто кора-
белів приємно вразило уродженку 
Західної України патріотичною на-
лаштованістю. Адже раніше була 
переконана, що тут переважають 
проросійські настрої. 

Тепер в активі Світлани, окрім 
багаторічного досвіду приватного 
підприємництва, ще й кілька років 
волонтерства. Посилки на передо-
ву, форма, теплий одяг і білизна, 
продукти… Вона дуже перейма-
лася долею наших бійців, тож на 

фронт віддавала майже весь свій 
заробіток. 

– Напевне, за ці заслуги мене й 
запросили стати слухачем першо-
го бізнес-інкубатору, – розповідає 
жінка. – Цей досвід виявився для 
мене дуже доречним, навіть попри 
те, що у приватному бізнесі я пра-
цюю з 2009 року.

Заняття проводилися в різ-
них приміщеннях. Якщо плата 
не була високою – орендували. 
Часом свої фонди надавали не-
байдужі миколаївські підприєм-
ці. Наприклад, в одному із віль-
них залів ресторану. Фінансово 
проект підтримав благодійний 
фонд «Відродження», виділивши 
на потреби бізнес-інкубатору 125 
тис. грн.

До випуску дійшли не всі, але 
п’ятірка найуспішніших слухачів 
отримала гранти на початок влас-
ного бізнесу. За перше місце – 25 
тис. грн, друге – 15, третє – 10, чет-
верте – 7 і п’яте – 5.

Найголовнішу нагороду отри-
мав десантник 79-ї окремої аеро-
мобільної бригади Роман Боярин. 
У його планах – відкрити ферму з 
вирощування морепродуктів. Такі 
господарства в Миколаївській та 
Херсонській областях функціону-
вали ще за радянських часів. Нині 

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
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всі вони занедбані, натомість про-
дукцію постачають з-за кордону. 
Отже, ця ніша для розвитку спра-
ви залишається вільною. Роман 
досконало вивчив цей ринок, спе-
цифіку регіону, воду, клімат тощо. 
Отриманий грант використав на 
оплату рахунків за купівлю катера 
і човна.

Під час навчання в бізнес-ін-
ку баторі познайомилися Сергій 
Теслюк і Денис Жуковський. По то-
варишували, розпочали спільний 
бізнес. Їхній проект посів друге 
місце. Чоловіки виготовляють різ-
номанітні металоконструкції: пан-
дуси для інвалідів, душові кабіни, 
словом, усе те, що у промислових 
масштабах не випускається, але є 
вкрай затребуваним.

Наприклад, нещодавно Міні-
стерство оборони замовило ду-
шові кабіни. Їх встановили на по-
лігоні «Широкий Лан». Прикметно, 
що це було не останнє замовлення 
від оборонного відомства, спів-
праця триває і нині. А коли справа 
налагодилася, колишні воїни АТО 
працевлаштували на підприєм-
стві трьох бойових побратимів та 
інваліда-переселенця з Донбасу.

Грант на започаткування біз-
несу отримав також Іван Бож-
ньов. Його ідея – нанесення 
на одяг кольорових зображень 

військово-патріотичного спряму-
вання. Наступне призове місце 
і, відповідно, стартовий капітал 
на започаткування власної спра-
ви, дісталися Леоніду Шкільнюку 
за проект «Магазин будматері-
алів». Ще були відзначені ідеї 
Володимира Щербана та Олени 
Кучер (переробка морської солі), а 
також Євгена Охманцева (магазин 
молочної продукції).

Премудростям ведення влас-

ного бізнесу слухачів навчали не 
лише теоретично, а й організову-
вали екскурсії до найбільш успіш-
них господарів Миколаєва та об-
ласті. Переважно тих, які починали 
власну справу без залучення ве-
ликих коштів, практично з «нуля». 
За мету мали показати колишнім 
бійцям, що створити фірму і на-
лагодити виробництво абсолют-
но реально навіть без значних 
інвестицій.

– Розмови про роботу пер-
шого бізнес-інкубатору швидко 
поширилися містом, – пригадує 
Світлана Швидя. – Тож коли ми 
оголосили про початок набо-
ру до другого, отримали дуже 
багато заявок. Створили від-
бірну комісію, до якої увійшли 
бізнесмени, місцеві депутати, 
волонтери і просто патріотич-
но налаштовані громадяни. 
Претенденти запов нювали роз-
логу інформаційну анкету, в 
якій вказували рід діяльності, 
мету навчання, подальші плани 
тощо.  Анкетування мало на меті 
визначити мотивацію кандида-
тів. Загалом із майже півтори 
сотні осіб відібрали 50.

Наступний етап проекту 
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отримав назву «Друге дихання» 
і розпочався наприкінці жовтня 
2016 року. Його масштаби охо-
пили і місто Миколаїв, і  область. 
Ілля Шполянський запропонував 
Світлані стати координатором 
нової справи. Цього разу реклам-
на підтримка була більш потуж-
ною. Частину коштів за неї вне-
сли спонсори. Листівки та буклети 
розповсюджували через службу 
зайнятості Миколаївської області, 
органи соціального забезпечення 
та військові комісаріати – ті уста-
нови, до яких учасники антитеро-
ристичної операції звертаються 
найчастіше.

Набутий під час першого про-
екту досвід додав організато-
рам впевненості, тож цього разу, 
окрім учасників АТО, в бізнес-ін-
ку ба то  рі навчаються переселенці 
з Донбасу та люди з обмеженими 
можливостями, яким зазвичай 
складно знайти роботу. Їх готу-
ють досвідчені тренери з різних 
регіонів України.

Напередодні Ілля Шполянський 
та Світлана Швидя об’їздили чи-
мало міст, де відвідували тренін-
гові агенції, проводили зустрічі із 
тренерами, відбираючи найбільш 
досвідчених, соціально активних 
і позитивно налаштованих. Таких, 
які б не просто гарно викладали те-
орію, переказуючи вміст підручни-
ків, а й ділилися власним досвідом 

– зазначає координатор проекту 
«Друге дихання» Світлана Швидя. 
– Але використовуючи спеціаль-
ні прикладні техніки, викладачі 
розкривали їхні здібності. Відтак 
допомагали точніше обрати сфе-
ру діяльності. Тепер вони стали 
більш впевненими, організовують 
виставки, на яких демонструють 
колегам власні проекти, діляться 
думками, попереднім досвідом, 
планами тощо. На випускному ве-
чорі відбудеться конкурс бізнес-
планів, де визначатимуть кращих 
слухачів. 

Серед них, до речі, є чимало лю-
дей із цікавими і часом непростими 
життєвими історіями. Такими, як у 
Геннадія Влачиги – колишнього 
бійця спеціального підрозділу. До 
війни він очолював підприємство, 
яке займалося встановленням та 
обслуговуванням промислового 
електрообладнання. Під час бойо-
вих дій він та його побратими вико-
нували небезпечні завдання в най-
гарячіших точках біля Донецька 
– населених пунктах Олексіївка, 
Новоселівка, а також у новому тер-
міналі донецького аеропорту. Він 
став героєм однієї із книг про ці 
трагічні події.

Поки солдат Влачига воював на 
передовій, недоброзичливці підро-
били його підписи та за допомогою 

ведення бізнесу. Отже, географію 
викладацького складу порівняно 
із першими курсами значно роз-
ширено. Знаннями та досвідом з 
миколаївцями діляться тренери з 
Києва, Львова, Одеси та інших міст.

На перших заняттях навчали 
долати власні психологічні комп-
лекси й страхи, мотивувати себе 
до досягнення мети. Згодом – вес-
ти переговори, поводитися з підле-
глими, розробляти і впроваджува-
ти рекламу тощо. Загалом нинішня 
програма значно розширилася.

– Насправді на початку курсу 
чимало наших слухачів не зовсім 
мали уяву про те, чим би хотіли 
займатися в подальшому житті, 

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
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нечесного нотаріуса переофор-
мили право власності на підпри-
ємство, а згодом розікрали його. 
Однак спецпризначенець не склав 
рук, не зневірився. Йому вдалося 
повернути фірму, щоправда, не-
дієздатну. Згодом почав шукати 
інші шляхи поновлення власної 
справи.

Дізнавшись про набір до друго-
го бізнес-інкубатору, Геннадій за-
повнив анкету, успішно пройшов 
відбір та став одним із його учас-
ників. Старанно вчиться й втілює 

міні-проект електромонтажу під-
приємств «під ключ». Та на цьо-
му вирішив не зупинятися. Тепер 
опановує ще й індукційне кування 
металу, аби навчитися виготовля-
ти з нього популярні витончені ви-
роби: старовинні брами, альтанки, 
огорожу тощо.

Деякі слухачі вирішили продо-
вжити навчатись. Серед таких – 
Роман Бойко. До війни він 18 років 
працював IT-спеціалістом у стра-
ховій компанії. Після мобілізації 
проходив службу в легендарній 
79-й окремій аеромобільній бри-
гаді. Забезпечував зв’язок між ко-
мандуванням і підрозділами, які 
обороняли, зокрема, донецький 
аеропорт. За останні роки чоловік 
дуже змінився: став активним гро-
мадським діячем, небайдужим до 
долі рідного краю та держави.

Каже, що до першого бізнес-
інкубатору завітав переважно 
через цікавість: хотів отримати 
нагоду поспілкуватися з побрати-
мами. Але коли стартував наступ-
ний проект – «Друге дихання» – 
Роман прийшов вчитися свідомо. 
Нині він є одним із найстаранні-
ших учнів, не пропускає жодного 
заняття, виконує всі домашні за-
вдання, ставить багато запитань 
викладачам, аби отримати більш 
глибокі знання. Найближчим ча-
сом Роман готується презентувати 
свій проект «Утеплення багатопо-
верхових будинків з можливістю 
повернення коштів».

Нещодавно майбутні бізнесме-
ни провели попередню презента-
цію своїх проектів. А вже на квітень 
запланували форум, аби залучити 
інвесторів, які б допомогли ви-
пускникам бізнес-інкубатору у 
подальшій діяльності. Як бачимо, 
«Друге дихання» – це місце, де зі-
бралися різні люди, з різними ха-
рактерами, долями. Але їх об’єднує 
прагнення якнайшвидше забути 
війну і перелаштуватися на мирне 
життя. Вони на це заслуговують.

Сергій БАСАРАБ

Ілля Шполянський активно бере 
участь у житті міста – учасник пер-
шого напівмарафону в Миколаєві
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Гортаючи  документи Галузевого державного архіву 
Міноборони України, можна натрапити на досить 

цікаві факти. Буває, архівним працівникам 
самотужки вдається пролити 

світло на заплутані історії

СЛОВА ВІДЛІТАЮТЬ – 

ЗАЛИШАЄТЬСЯ

СХОВИЩЕ ПАМ’ЯТІ У ЄДНОСТІ – СИЛА!
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Директор Галузевого державно-
го архіву МО України Василь Турчик  
згадує історію із двома рідними 
братами, в яких і прізвище і ініціа-
ли співпадали. Василь Володимиро-
вич та Володимир Володимирович 
мешкали в одному селі. Старшому 
брату було за 30 років, він встиг 
пройти строкову службу в армії. 
Настав час і молодшому виконати 
свій громадянський обов’язок. Він 
пройшов лікарську комісію і чекав 
на повістку. Та коли поштарка при-
несла довгоочікуваний документ, 
ніхто навіть не запідозрив, що це 
був виклик старшого брата до за-
гону ліквідаторів вибуху. Помилку 
виявили лише тоді, коли молодший 
Василь Володимирович потрапив у 
зону аварії на електростанції. Про-
те в документах багато років під 
ініціалами «В.В.» мали на увазі Во-
лодимира Володимировича.

Тисячі архівних справ містять 
історію, а працівники закладу на-
віть за кольором паперу можуть 
чітко визначити, до якого періоду 
належить той чи інший документ. 
За кожним розпорядженням, на-
казом або довідкою стоять долі 
та події. Вони розповідають про 
настрої у суспільстві й про стан 
у державі.  Так, у лютому 1919 
року за наказом №5 Київського 
губернського комісара  всі чо-
ловіки віком до 55 років мали 
з’явитися протягом чотирьох днів 
на реєстрацію в мобілізаційний 
відділ Київського повітового вій-
ськового комісаріату: «Особи, які 
ухиляються від виконання дано-
го наказу, підлягають розстрілу, 
до такого ж покарання підляга-
ють Голови та Секретарі Домових 
комітетів, якщо в їхніх будинках 
будуть виявлені незареєстровані 
офіцери…» 

А з набуттям Україною неза-
лежності можна відслідкувати такі 
моменти становлення війська, як 
повернення понад 30 тисяч стро-
ковиків із «гарячих» точок СНД, у 
переліку яких РФ, Молдова, Таджи-
кистан; перехід у стислий термін 

з радянської на військову 
символіку української армії і 
навіть наказ Міністра обо-
рони про запроваджен-
ня вивчення української 
мови у військових 
колективах. 

Архівні справи ретельно збе-
рігають події давнини, аби не за-
булася жодна мить із загального 
надбання народу. На жаль, не все 
вдалося отримати чи зберегти. На-
приклад, особові справи військо-
вослужбовців, які воювали у роки 
Другої світової війни, тривалий пе-
ріод перебували у військкоматах. І 
немає гарантії, що їх стовідсотково 
вдалося вилучити. Багато докумен-
тів не надійшло на зберігання і з 
зони Чорнобильської АЕС. Вціліли 
лише акти про знищення паперів із 
зрозумілої причини: рівень радіації 
перевищував допустимий.  

До військових відеохронік, ві-
деофільмів, фото- та друкованих 
матеріалів працівники київського 
архіву збираються додати ще один 
напрямок роботи: накопичувати 
документи особового походжен-
ня. Це можуть бути описи, грамоти, 
подяки, нагороди видатних діячів 
та воїнів українського війська.  На-
чальник відділу комплектування 

Алла Деркач зазначає, що це лише 
нововведення, тож тільки з часом  
люди звикнуть передавати осо-
бисті речі до фонду, які потім ста-
нуть історичним надбанням. Одна з 
перших спроб долучити документи 
двічі Героя Радянського Союзу, ко-
лишнього заступника командувача 
Ракетних військ і артилерії Голов-
ного командування Сухопутних 
військ ЗС України генерал-полков-
ника Василя Петрова до загальної 
колекції не мала успіху. Нащадок 
відомого воєначальника відмовив-
ся співпрацювати. Та колектив не 
розчаровується. Тут розуміють: це 
лише питання часу. 

А от така діяльність архіву, як 
відкриття фондів під назвою «Штаб 
антитерористичної операції на те-
риторії Донецької та Луганської 
областей» й «Колекція документів, 
які пропагують службу в Збройних 
Силах України», продиктована ча-
сом і є вкрай потрібною. Тут збе-
рігатимуться плакати та портрети 
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СХОВИЩЕ ПАМ’ЯТІ

героїв АТО, військовослужбовців, 
нагороджених орденом «Золота 
Зірка», загиблих бійців, які отри-
мали звання та нагороди посмерт-
но. Документи за 2014-2015 роки, 
які відображають всю діяльність 
військових підрозділів на охопле-
ному вогнем Донбасі в архів над-
ходять у величезній кількості. На-
віть довелося вводити чотири нові 
штатні посади для роботи із ними. 
Адже не завжди папери в належ-
ному стані. І щоб не втратити цін-
ну інформацію, їх щодень упоряд-
ковують. 

На сьогодні цей архів налічує 
10 тисяч окремих справ та 27 тисяч 
окремих документів. Сюди входять 
навіть зведені розвіддані за добу, 
бойові розпорядження та накази 
командирів. Містяться і документи 
із анексованого Росією Криму. Що-
правда, не всі вдалося вивезти на 
материк. Начальник архіву Василь  
Турчик каже, що навіть дружини 
військовослужбовців та небайдужі 
люди ховали документи під одяг та 
виносили із територій заблокова-
них підрозділів. 

Вже на сьогодні виникають про-
блемні питання, які потребують 
негайного реагування. І в багатьох 

випадках саме архів може стати 
у пригоді. Вже тривають розслі-
дування щодо оточень під Іло-
вайськом та Дебальцевим. Тож за 
ухвалами суду Генеральна проку-
ратура вилучила із архівних фон-
дів близько 380 справ. Є й особисті 
прохання. 

– Наприклад, просять підтвер-
дження, чи відбувалися в конкрет-
ний день у конкретному населено-
му пункті обстріли, бойові дії. Це 
пов’язано із тим, що багатьом пе-

реселенцям відмовляють у видачі 
допомоги. Їм треба апелювати до 
того, що саме в зазначений день їм 
загрожувала небезпека, тому вони 
змушені були залишити місце по-
стійного проживання. З усіх запи-
тів, які приходять щоденно, 5-10% 
– це ті, які стосуються саме зони 
проведення АТО, – говорить Василь 
Турчик.

Не відхрещуються працівники 
архіву від допомоги тим, хто за-
лишився у Криму. Єдина перешко-
да: поштові відправлення туди не 
доходять. А якщо довідку можна 
переслати в населений пункт за 
межами півострова, то такі запити 
задовольняються. Виняток станов-
лять військові комісаріати та діючі 
військовослужбовці РФ.  

Загалом пошук може затягнути-
ся на кілька тижнів. Часто робота 
ускладнюється відсутністю точних 
даних, або неможливістю прочи-
тати текст. Василь Турчик дістає 
рукопис, в якому занотовані пріз-
вища учасників ліквідації аварії 
на Чорнобильській атомній стан-
ції. Розібрати деякі нашвидкуруч 
написані літери не вдається, тож 
і визначити достеменні прізвища 
немає можливості. Але досвідчені 
фахівці знають, як вирішити ту чи 
іншу проблему. Наприклад, тра-
пляються ситуації, коли потрібна 

У районі бойових дій практично неможливо 
комплектувати справи та робити опис матеріалів. 

Тому отримавши їх, працівники архіву беруться 
за цю роботу, щоб у належному вигляді 

віддати на зберігання

Начальник Одеського територіального 
архівного відділу ГДА МОУ 

старший прапорщик Сергій Іванов 
та його заступник Аліна Гладка
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довідка про заробітну плату або ж 
підтвердження про місце колиш-
ньої роботи, а минуло вже багато 
часу. Адже часто-густо на тих міс-
цях, де були розташовані радянські 
військові частини, нині в кращому 
випадку покинуті будівлі. Дізнати-
ся достеменну інформацію щодо 
затребуваних документів важко. 

– Інколи підказує інтуїція, де 
можна знайти, а інколи беру довід-
ники різних періодів часу і шукаю, 
– ділиться досвідом провідний ар-
хівіст відділу обробки запитів Лідія 
Бойко. – Наприклад, приходить лю-
дина і каже, що не пам’ятає назву 
частини, але пам’ятає, що це була 
база тилу. Я знаю, що дана база в 

тому місці була лише під час існу-
вання певної військової частини, 
тож переглянувши відповідні до-
кументи, можна знайти потрібну 
інформацію. Нині в мене лежить 
запит на людину, де вказано лише 
таке: 91-й ВСО. Я піднімаю наявні 
списки, це могло бути і КДБ, і спец-
будівництво. Це різні варіанти. По-
трібно шукати всюди. Було й таке, 
що в радянські часи військові час-
тини передислоковувалися, відпо-
відно забирали і документи. Тут 
можна спробувати дізнатися, куди 
веде слід.

Важлива складова діяльності 
архіву – наукова. Незабаром ко-
лектив установи святкуватиме своє 
25-річчя, і за цей час завдяки його 
фондам написано чимало дисерта-
цій, кандидатських робіт, проведе-
ні численні дослідження. У дороб-
ку п’ять книг, серед яких і 6-томна 
монументальна праця колишнього 
начальника Київського військового 
шпиталю Михайла Бойчака «Історія 
Київського військового госпіталю». 
Адже тут є всі дані, навіть найста-
ріші документи, датовані 1830-м 
роком. Наукові та пошукові дослі-
дження на базі архіву здійснюють 
і іноземці. Так, Департамент пошу-
ку військовополонених 

США шукав під-
твердження загибелі військових 
льотчиків у Кореї та В’єтнамі.    

– У нас зберігаються всі доку-
менти про дислокацію багатьох 
військових підрозділів у В’єтнамі,  
Кореї, країнах Африки тощо. Ми 
шукали адреси тих людей, які по-
тенційно в той час могли б пере-
бувати в зоні проведення бойо-
вих дій. У такий спосіб можливо 
знайти свідків, які підтвердять чи 
спростують факт збиття літака. 
Якщо випадок зафіксовано, мож-
на дізнатися і точне місце ката-

строфи, і що сталося з екіпажем, 
– говорить директор архіву.

Наразі до Київського сховища 
надійшло кілька прохань від до-
слідників з Польщі та Угорщини. 
У першому випадку дисертація 
на тему підготовки офіцерів-іно-
земців у ЗС колишнього Радян-
ського Союзу, у другому – розбу-
дова Збройних Сил України з 1995 
по 2005 роки. Українських на-
уковців цікавить широкий спектр 
питань: бойові шляхи військових 
частин, голодомор, єврейські по-
громи, боротьба з повстанськими 
загонами тощо.  

– Хоча ті документи не є таєм-
ними, але я їх пересічним людям 

не даю. Бо там містяться відо-
мості про те, хто і на кого 

доносив, хто на кого 
написав. А якщо живуть 

в одному селі і скажуть: 
твій дід написав, а мого 

забрали і розстріляли? Це 
нікому не потрібно, – пере-

конує Василь Іванович. 
Київський архів, а та-

кож і його філіали в Оде-
сі та Львові з кожним 
роком стають більш 
потужними й висо-

к о п р о ф е с і й н и м и 
колективами. Адже 
за роки існування 
незалежної України 
лише у столичному 
сховищі міститься 
понад 680 тисяч оди-
ниць зберігання (це 

може бути один аркуш паперу, 
фотографія, а може бути спра-
ва, в якій 250 документів), якщо 
говорити про документи, то тут 
лік йде на мільйони. У них – іс-
тина, події давнини, важлива ін-
формація. А їхню справжню ціну 
знають ті, для кого гасло «Слова 
відлітають – написане залиша-
ється» стало невід’ємною части-
ною життя.

Галина ХАВЧЕНКО,                         
фото Валерія ВОРОНЧУКА

У Галузевому державному архіві 
МО України документам дають 

друге життя: реставрують справи, 
підшивають у нові палітурки, 

підклеюють пошкоджені сторінки
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Тридцять один рік тому сталася Чорнобильська 
катастрофа, наслідки якої й досі позначаються на житті 

та здоров’ї десятків мільйонів людей. І скільки б не 
минало часу, людство завжди пам’ятатиме Героїв, 

які віддали свої життя, рятуючи світ
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Будівництво Чорнобильської 
атомної станції, яку тоді називали 
об'єктом №1 у народному госпо-
дарстві Радянської України, розпо-
чалося на початку 70-х. На те, що її 
зводять за якісь 100 кілометрів від 
багатомільйонного Києва, партій-
но-радянська номенклатура, яка 
давала «зелене світло» на спору-
дження, не звернула уваги. Були, 
правда, окремі вчені, які виступали 
проти, але їх «не почули». Навіть 
президента академії наук Украї-
ни Бориса Патона, який у своїх за-
писках, адресованих Володимиру 
Щербицькому, обґрунтовано дово-
див «недоцільність появи під Киє-
вом такого небезпечного об’єкта».

Четвертий енергоблок почав 
працювати в листопаді 1983 року. 
А  в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року 
– о 1год. 23 хв. 50 сек. – на 
ньому пролунав вибух. 
Першою жертвою став 
Валерій Ходимчук – опе-
ратор енергоблоку, тіло 
якого так і не знайшли. В  
навколишнє середовище 
потрапили ізотопи урану, 
плутонію, йоду-131, а та-
кож цезію, стронцію, тер-
мін розпаду яких – від 8 до 
30 років.

Радіоактивна хмара,  що утво-
рилася після вибуху, накрила не 
лише Україну, Білорусію і частину 
Росії, а й інші країни. Зокрема під-
вищений рівень радіації в ті дні 
зафіксували в республіках При-
балтики, Німеччині, Італії, Бельгії, 
Нідерландах, Франції, Великій Бри-
танії та інших країнах. Про це від-
разу ж повідомили їхні мас-медіа, 
а також «Голос Америки».

За офіційними даними, радіо-
активне опромінення дістали по-
над вісім мільйонів людей,  було 
забруднено близько 155 тисяч 
квадратних кілометрів території, з 
яких більше 52 тисяч «квадратів» – 
сільськогосподарські угіддя.

Понад 400 тисяч осіб пересе-
лили в екологічно чистіші регіони, 
проте мільйони українців і досі 

відчувають згубний вплив радіації.
27 квітня розпочалася евакуа-

ція жителів Прип’яті. 
Ось як згадував ті події ака-

демік Валерій Легасов: «Коли ми 
під’їжджали до станції, вразило 
небо. Вже за 8-10 км до неї видні-
лася малинова заграва. До приїз-
ду урядової комісії 26 квітня о 8 
годині вечора, осмисленого плану 
не було. Все це довелося робити 
комісії. Фізики передчували, що 
динаміка подій змінюватиметь-
ся не на краще, і наполягали на 

обов’язковій евакуації. Медики 
підтримали фізиків і о 10-й годині 
вечора Борис Щербина, повірив-
ши нашим прогнозам, ухвалив рі-
шення про евакуацію. Вона мала 
відбутися наступного дня. Об 11-й 
годині ранку оголошено офіцій-
но, що все місто підлягає евакуа-
ції. До 14-ї години повністю зібра-
ний весь необхідний транспорт, 
визначені маршрути прямування. 
Евакуація відбувалася швидко і 
точно, але були деякі помилки. 
Наприклад, велика група грома-
дян звернулася з проханням ева-
куюватися на власних автомобі-
лях. Такий дозвіл був даний, хоча 
всі автомобілі були забруднені, а 
дозиметричні пости, які визнача-
ли рівень радіації, були організо-
вані трохи пізніше».

За рішенням урядовців розпо-
чалося відселення людей з 10-кі-
лометрової зони, де дозиметри 
зашкалювали, а також і з 30-кіло-
метрової. Люди не хотіли залишати 
свої домівки, нажитий десятиліття-
ми скарб, худобу. Але іншого вихо-
ду в них не було. Після того, як хати 
опустіли, всю живність – корів, 
свиней і кіз – відвезли на Дарниць-
кий м’ясокомбінат. А за кілька днів 
жителі України вже споживали ви-
готовлену з них ковбасу…

Загалом протягом 1986-1987 
років жителі 110 сіл Поліського, 
Чорнобильського районів, які на-
крило чорним крилом Чорнобиля, 
були евакуйовані до інших об-
ластей і районів. Але перебування 
в зоні найбільшого радіаційного 
ураження не минуло для них без-
слідно: частка відносно здорових 
людей серед них з кожним роком 
зменшується.

Сьогодні в 10-кілометровій 
зоні, більш відомій як зона відчу-
ження, ніхто не живе, окрім пра-
цівників Чорнобильської станції 
та кількох сотень так званих само-
селів – людей, які з різних причин 
не прижилися на чужині й повер-
нулись до рідних домівок. Правда, 
останнім часом зону облюбували і 
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деякі безхатьки: адже тут чимало 
порожніх хат…

Відразу після вибуху над зруй-
нованим реактором розпочалися 
роботи  зі спорудження саркофага 
– укриття, яке б мінімізувало вики-
ди з нього у повітря радіоактивних 
речовин. У процесі будівництва  
було укладено понад 400 тисяч ку-
бометрів бетону, змонтовано сім 
тисяч тонн металоконструкцій. 30 
листопада 1986 року він був зда-
ний в експлуатацію. 

Левову частку робіт виконували 
військовослужбовці. У більшості 
випадків – без засобів захисту: їх, 
як згадував пізніше один з генера-
лів, «у перші дні через паніку забу-
ли видати…».

Після аварії була порушена кри-
мінальна справа. А 7 липня 1987 
року судова колегія у криміналь-
них справах Верховного суду Сою-
зу РСР завершила її розгляд. Звину-
вачення були висунуті керівництву 
станції. 

Суд тривав понад три тижні. 
Одним із головних  винуватців 
того, що сталося, він визнав ди-
ректора АЕС Віктора Брюханова. 
У звинуваченні йшлося про те, що 
він, як керівник станції не забез-
печив ї ї безпечної експлуатації. А 
коли сталася аварія, то, «виявив-
ши розгубленість і боягузтво, … 
не вжив заходів до обмеження ї ї 

масштабів, у поданій інформації 
навмисне занизив рівень радіа-
ції».

Директора станції В. Брюханова,  
головного інженера М. Фоміна та 
його заступника А. Дятлова засу-
дили до 10 років позбавлення волі. 
Це було максимальне покарання, 
передбачене Кримінальним кодек-
сом за такі злочини. Колишній на-

чальник реакторного цеху О. Кова-
ленко отримав три роки, начальник 
зміни Б. Рогожкін – три, а держав-
ний інспектор Держатоменергона-
гляду СРСР Ю. Лаушкін – два роки  
за те, що «не виявив принциповості 
й наполегливості в реалізації ви-
мог правил безпеки АЕС...»  

Жоден із засуджених не відбув 
призначеного терміну ув’язнення 
до кінця. Після розпаду СРСР їхні 
справи переглянули і вони вийшли 
на волю…

Втім ще до винесення вироку 
Віктора Брюханова викликали до 
Москви на засідання Політбюро 
ЦК КПРС. Воно тривало вісім годин  
без перерви. Тодішній голова ра-
дянського уряду Микола Рижков 
сказав:

– Ми всі йшли до цієї катастро-
фи…

І мав рацію: в архівах СБУ до 
цього часу збереглися доповіді 
оперативних співробітників КДБ 
Української РСР про виявлені під 
час будівництва станції порушен-
ня. Але на них не звертали уваги.

Новий конфайнмент почали будувати у квітні 2012 року. 
Кошти (1,5 млрд євро) на будівництво були зібрані країна-
ми-донорами Чорнобильського фонду «Укриття-2». 
За задумом, цю пересувну арку мають засипати землею і 
засіяти травою, перетворивши колишній енергоблок
на екологічний холм

Прип’ять – колись 16-тисячне місто, 
розташоване за кілька километрів 

від ЧАЕС, стоїть жахливою 
порожньою руїною
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А Єгор Лігачов, секретар ЦК, обу-
рювався, що «Чорнобильську стан-
цію побудували неподалік Києва і 
зробили це без відома Політбюро».

Але він лукавив: у ті часи без 
таких дозволів на теренах Радян-
ського Союзу не зводився жоден 
об'єкт. На тому засіданні слово 
надали і Брюханову. Ось як згодом  
він згадував ту ситуацію:

«Присутній Михайло Горбачов 
запитав, чи я чув про аварію на 
американській АЕС «Тримайл Ай-
ленд». Я відповів, що так, чув. Біль-

ше генсек нічого не питав. Міністру 
енергетики оголосили догану, го-
лову Держкомітету з нагляду за 
атомною енергетикою звільнили 
з роботи. Мене тоді виключили з 
партії, про що того ж дня повідоми-
ли у вечірній телепрограмі «Час».

Однією з причин катастрофи 
і досі вважається проведення 
експерименту, в результаті чого 
реактор вийшов з-під контролю. 
Але  Брюханов категорично від-
кидає цю версію. Ось що він про 
це каже:

«Я ніколи не погоджусь на сло-
во «експеримент» навіть у лапках. 
Ніякого експерименту не було! 
Відбувалась звичайна планова ро-
бота, передбачена регламентом. 
На будь-якій станції – атомній чи 
тепловій, коли блок зупиняється на 
ремонт, перевіряють роботу всіх 
систем. Зокрема і системи захисту 
– щоб визначити, що відремонту-
вали.

Такі роботи були передбачені 
і проектом реактора. І вони за рік 
до цього були успішно проведені 
на 3-му енергоблоці – перед тим, 
як приступати до його планового 
ремонту».

Під час судового засідання, за 
словами керівництва ЧАЕС, його ко-
леги, які були там присутні, співчу-
вали йому. Але чим могли заради-
ти? На їхню думку, яку він цілком 
поділяє, до катастрофи призвели 
дефекти енергоблоку, закладені 
в нього ще під час проектування 
і будівництва. Але ж треба було 
когось покарати. Тому офірними 
цапами стали директор, головний 
інженер та його заступник. Закор-
донні ж експерти стверджують, що 
тієї фатальної квітневої ночі в один 
клубок сплелися і дефекти самого 
реактора, і людський фактор – дії 
персоналу. При цьому не відки-
дають і певної вини адміністрації 
Чорнобильської станції.

Від того дня, як сталася най-
більша у світі техногенна ката-
строфа, нас відділяють понад 30 
років. Немає вже тієї держави, 
яка ухвалювала рішення про бу-
дівництво ЧАЕС, немає і головних 
проектантів станції. Натомість є 
незалежна Українська держава, є 
люди, які ціною власного здоров’я 
приборкували «мирний атом». І 
ми завжди пам’ятатимемо тих, 
хто загинув, рятуючи світ від 
страшної біди. Подвиг, який  здій-
снили герої-ліквідатори у ті вкрай 
тривожні й небезпечні дні, не 
можна забути!

Сергій ЗЯТЬЄВ

На території ЧАЕС споруджується сховище відпрацьваного ядерного пали-
ва «сухого типу» ХОЯТ-2, яке умовно складається з двох блоків: установка
з підготовки відпрацьованого палива до зберігання; зона зберігання 
відпрацьованого палива. Термін експлуатації сховища – 100 років
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Історія України часів російсько-більшовицького режиму – це історія 
заслань до Сибіру, Крайньої Півночі сотень тисяч українців, масових 
страт людей. Ця кривава вакханалія тривала десятиліття. Вона була б 
неможливою, коли б ми, українці, мали власну державу і почувалися 
в ній господарями.
З перших днів свого панування в Україні комуністична влада 
методично знищувала українців. А в серпні 1937-го почався так 
званий «Великий терор», інструменти тоталітарної системи – суди-
трійки виносили смертні вироки протягом кількох хвилин

РОЗСТРІЛ –

ЗА ВИШИВАНКУ

ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ
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9 лютого 1918 року червоноар-
мійська орда захопила Київ. Вже 
наступного дня, за свідченнями 
очевидців, місто кишіло «п’яними 
солдатами, які демонстрували 
свою зверхність, розмахуючи 
зброєю». 

Ось як згадував ті по-
дії київський юрист Олексій 
Гольденвейзер: «Коли стихла ка-
нонада і до міста увійшли біль-
шовики, нам було не до спокійних 
спостережень. Вони систематично 
били всіх, хто мав будь-яке від-
ношення до української армії. 
Солдати й матроси, увішані ку-
леметними стрічками і ручними 
гранатами, ходили від будинку до 
будинку, проводили обшуки і за-
бирали людей. В палаці, де роз-
ташувався їхній штаб, відбувався 
короткий суд і відразу – розправа. 
Будь-якого киянина могли роз-
стріляти навіть за вишиванку».

Від початку 20-х років, коли 
більшовицька Росія остаточ-
но окупувала Україну, репре-
сії стали звичайним явищем. 
Застосовувалися вони насамперед 
до колишніх вояків Української 
Народної Республіки, селян, які 
чинили спротив грабежам, творчої 

інтелігенції та й загалом усіх укра-
їнців. Мета – залякати людей, зму-
сивши їх бути покірними перед 
окупантами.

Під час так званого розкурку-
лення постраждали сотні тисяч 
українських селян. Тих, кого оголо-
шували куркулями, виганяли з до-
мівок, саджали у товарні вагони й 
вивозили до Сибіру. Чимало з них 
загинуло. Загалом лише в межах 
«куркульської операції» так зва-
ні трійки засудили понад 300 ти-
сяч осіб, з них близько 100 тисяч 
розстріляли.

Захопивши владу, компартій-
ний режим відразу приступив до 
створення таборів для утриман-
ня «ворогів народу» у віддалених 
районах СРСР. Умови перебування 
там були жахливі. 

Збереглися свідчення людей, 
яким дивом пощастило тоді ви-
жити. Зокрема Ярослав Вакуленко, 
селянин з Полтавщини згадував: 
«Я перебував в одному з таборів 
Сибіру. Так ось, при виконанні ро-
бочого плану кожен з нас отри-
мував на добу 300 грамів хліба, 
вранці – гарячу воду та іноді 10 
грамів цукру, а на обід і вечерю 
– баланду. Невиконання норми 

призводило до зниження пай-
ки хліба до 200 грамів. Часто по-
збавляли й баланди, вишукуючи 
вигадані причини. Багато в’язнів 
не витримували таких умов існу-
вання і вмирали. Ніхто з нас не був 
впевнений у тому що повернеться 
коли-небудь додому».

«Наш концтабір у Магадані 
являв собою ділянку на березі 
Охотського моря, обнесену колю-
чим дротом. На ній не було жодних 
бараків. В’язні лежали просто неба 
на холодній землі. Тут я надивив-
ся на страшні людські муки, коли 
щодня вмирало багато в’язнів. На 
місце померлих відразу привози-
ли нових», – записав у своєму що-
деннику вчитель з Києва Андрій 
Федорів.

«Просимо збільшити 
ліміти на розстріли…»  

1933 року Українську РСР очо-
лив Павло Постишев – один з най-
ближчих поплічників Сталіна. І від-
разу розгорнув кампанію проти 
«українського буржуазного наці-
оналізму», намагаючись звинува-
тити в голодоморі «клятих петлю-
рівців». Для полегшення боротьби 
з ними та іншими «ворогами на-
роду» було ухвалено постанову 
про «спрощений порядок ведення 
кримінальних справ». Зокрема цей 
документ передбачав виконання 
смертних вироків протягом 24 го-
дин. Але й цього більшовицьким 
виродкам здалося замало, тож у 
серпні 1937 року тодішній нарком 
НКВС Єжов підписав наказ №00447 
«Про операції з репресування ко-
лишніх куркулів, кримінальників й 
інших антирадянських елементів». 
У ньому, зокрема, йшлося:

«Більша частина колишніх кур-
кулів і кримінальників, висланих 
у північні й, сибірські райони, по-
вернулася у свої області. Вони є 
головними винуватцями антира-
дянських злочинів як у колгоспах 
і радгоспах, так і на транспорті й 
у деяких галузях промисловості. 

Будинок Михайла Грушевського в Києві було показово розстріляно 
російськими більшовиками з гармат під час першої окупації
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ЦК ВКП(б) пропонує всім… облас-
ним, крайовим і республіканським 
представникам НКВС узяти на облік 
всіх куркулів, що повернулися… для 
того, щоб найбільш ворожі з них 
були негайно арештовані й розстрі-
ляні, а менш активні, але все-таки 
ворожі елементи були переписа-
ні й вислані. ЦК ВКП(б) пропонує в 
п’ятиденний строк представити в 
ЦК склад трійок, а також кількість 
тих, що підлягають розстрілу, так 
само як і кількість тих, що підляга-
ють засланню». 

Ще не висохло чорнило на до-
кументі, як працівники НКВС, ви-
конуючи «волю партії і особисто 
товариша Сталіна», як писали тоді 
газети, приступили до його реалі-
зації. Спочатку були винищені всі 
опозиціонери – провели кілька по-
казових процесів проти троцькістів 
і правих ухильників. А потім взяли-
ся за пересічних громадян, викону-
ючи плани щодо знищення «воро-
гів народу». До складу судів-трійок 
входили представники обкому пар-
тії, НКВС і прокуратури. Перед тим, 
як розпочати масове винищення 
людей, московські вожді відправи-
ли керівникам усіх регіонів плани, 
які визначали кількість майбут-
ніх жертв! Їхній пошук і бажання 

відрапотувати про виконання і 
перевиконання планів зайшли так 
далеко, що партійні керівники ре-
гіонів і їхніх управлінь НКВС про-
сили Москву… збільшити кількість 
жертв!.. Документи свідчать: най-
більший ліміт передбачався для 
України. Але місцевий НКВС все ж 
просив збільшити його … у 5 разів!..

«Людей забирали серед ночі, 
не давши навіть попрощатися з 
рідними і близькими», – згадував 

Макар Федорченко – пересічний 
селянин з Чернігівщини, якого 
звинуватили в «контрреволюцій-
но-петлюрівській» діяльності і 
відправили до одного з таборів у 
Вологодській області. 

У 1937-му Сталін наказав про-
вести відкриті процеси «над шкід-
никами в сільському господарстві», 
стимулювавши пошук «ворогів на-
роду» на селі. Тоді ж, у 1937-му, ЦК 
ВКП(б) дозволив застосовувати фі-
зичний вплив на тих, кого підозрю-
вали у ворожих діях.

Родичів «ворогів народу» теж 
репресували. Їхніх дітей, що зали-
шилися без батьків, відправляли 
до спеціальних установ. Сьогодні, 
маючи доступ до архівів, які збе-
рігають гірку правду про ті часи, 
історики, які досліджують ці події, 
схиляються до думки, що рахунок 
жертв компартійного режиму йде 
на сотні тисяч, а то й понад міль-
йон. І це без жертв голодомору 
1932-1933 років!..

Хвиля репресій чи не най-
більше зачепила представників 
творчої інтелігенції, яких тодішня 
влада теж побоювалася: було зни-
щено сотні письменників і поетів. 
Їм теж ніхто не пояснював, чим 
вони завинили.

Мешканці Львова шукають своїх родичів серед розстріляних у дворі 
в’язниці. Липень 1941 року

ЦК ВКП(б) пропонує всім… обла
ним, крайовим і республіканськи
представникам НКВС узяти на обл
всіх куркулів, що повернулися… дл
того, щоб найбільш ворожі з ни
були негайно арештовані й розстр

Мешканці Львова шукають своїх ро
в’язниці. Липень 1941 року

ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ



61

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

квітень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

Павло Филипович. Поет і літе-
ратор. З 1920 року був професо-
ром Київського університету з іс-
торії нової української літератури, 
видав кілька збірок поезій. До під-
валів НКВС потрапив 1937 року. І 
не вийшов з них.

Володимир Ярошенко. Поет-
символіст, прозаїк. Належав до 
літературних організацій «Ланка» 
і «Марс». Спочатку писав росій-
ською, потім перейшов на укра-
їнську. Автор багатьох оповідань 
і віршів. Проте і його не пощадив 
режим: 1937 року заарештований 
і розстріляний.

Олекса Слісаренко. Поет і про-
заїк. З першими віршами виступив 
ще у студентські роки. З 1924 року 
працював у жанрі прози й видав 
понад 20 книг. 1927 року відмо-
вився видати роман М. Горького 
«Мати» українською мовою. Цього 
йому не вибачили, заарештували 
1935 року і вислали на Соловки. 
Там і розстріляли.

У червні 1941 року тюрми 
Української РСР були переповне-
ні «антирадянськими елемента-
ми». Особливо на Західній Україні. 
Зважаючи на стрімке просування 
вермахту, керівництво НКВС боя-
лося, що вони потраплять до рук 
німців і воюватимуть проти СРСР, 
тож наказало знищувати цих лю-
дей! За неповними даними, лише 
у Львові кати розстріляли понад 
чотири тисячі осіб, загалом на те-
ренах Західної України – понад 
30 тисяч.

Масове знищення вязнів від-
бувалося й у пересильних тюр-
мах Умані, Києва та Харкова. На 
Тернопільщині з початком війни 
було зруйновано залізничний 
міст через Дністер. У цей час до 
місцевого управління НКВС на-
дійшли два ешелони з в’язнями. 
Кати вирішили проблему швидко: 
обливши вагони бензином, підпа-
лили їх і скинули в річку. По закін-
ченні війни злочини у львівській 
та інших тюрмах радянська влада 
приписала гітлерівцям…

Більшовицька «весна»
Вожді компартійного режиму 

не забували і про армію. Так, ще  
1929 року в Червоній армії роз-
почалися так звані чистки серед 
командного складу. Виконуючи 
волю господаря Кремля і його най-
ближчого оточення, працівники 
каральних органів викрили низку 
«контрреволюційних організацій 
та угруповань серед молодшого, 
середнього і навіть старшого ко-
мандного складу». 

Після цього упродовж року, як 
звітували керівники ДПУ (попере-
дник НКВС), було звільнено 16 тисяч 
695 військовослужбовців, ліквідо-
вані 594 контрреволюційні органі-
зації та угруповання, заарештовано 
2 тисячі 603 особи. У лютому 1930 
року арештували 105 червоноар-
мійців у гарнізонах Українського 
військового округу, які погано ви-
словлювалися на адресу керівників 
держави в листах. Ліквідували та-
кож 19 антирадянських угруповань. 

У 1930-1931 роках відбулися 
арешти серед військових у Києві 
та Харкові, більшість з яких були 
колишніми офіцерами царської 
армії. Ця чекістська операція уві-
йшла в історію під назвою «Весна», 
оскільки «змовники» нібито 

очікували навесні 1931 року на   
інтервенцію країн Антанти.

Протягом 1937-1938 років з ар-
мії усунули майже 45 тисяч коман-
дирів різного рівня. З 408 пред-
ставників вищого командування 
401 був розстріляний. Найбільше 
репресували в Київському особли-
вому окрузі.

Сьогодні Кремль вкотре намага-
ється перетворити нас на «молод-
ших братів», встановити на тере-
нах України горезвісний «русский 
мир». З усіма відповідними на-
слідками. Саме за те, щоб його тут 
вже ніколи не було, щоб ми, онуки 
і правнуки знищених катами НКВС 
українців, жили у вільній країні, і 
воюють сьогодні на Донбасі кращі 
сини Українського народу.

Аби гідно вшанувати пам’ять 
невинно убієнних, донести до 
українського суспільства та світо-
вої спільноти об’єктивну інфор-
мацію про злочини, вчинені у XX 
столітті комуністичним тоталі-
тарним режимом на території 
України, Президент України Петро 
Порошенко підписав Указ «Про за-
ходи у зв’язку з 80-ми роковинами 
Великого терору – масових полі-
тичних репресій 1937-1938 років». 

Сергій ВАСИЛЬЧУК

«Велика чистка» в партії і армії в міру наближення запланованого Кремлем 
Великого визвольного походу на Захід виглядала неминучою
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Влітку 1941-го сержант Василь 
Марко проходив службу неподалік 
радянсько-польського кордону. 

 – У неділю, 22 червня, мала 
приїхати наречена, і я не міг до-
чекатися ранку, – згадує події 
76-річної давнини Олександр 
Васильович. – Але замість Оксани 
з’явилися німецька танки…

Під натиском переважаючого 
у живій силі і краще озброєного 
ворога червоноармійцям довело-
ся залишити свої позиції, відсту-
пати вглиб країни. У вересні полк, 
вірніше – його рештки, опинився 
в оточенні. Сталося це в районі 
Фастова. І майже всі бійці, серед 
них і Василь, потрапили в полон…

Кремлівські вожді навіть після 
невдалої фінської кампанії, під 
час якої втрати Червоної армії 

становили десятки тисяч убитими, 
переконували народ: Радянський 
Союз воюватиме лише на чужій 
території і лише малою кров’ю. 
Думки про те, що радянські бій-
ці можуть потрапляти в полон, 
взагалі не допускали! Тому, ма-
буть, й не приєдналися до під-
писантів Женевської конвенції 
від 1929 року, яка зобов’язувала 
воюючі сторони не лише зберіга-
ти життя полоненим, а й гідно їх 
утримувати. 

З початком німецької навали за 
таку злочинну недалекоглядність 
розплачуватись довелося черво-
ноармійцям. Адже влітку-восени 
1941-го в районі Умані були оточе-
ні 6-та і 12-та армії, а під Києвом 
така ж доля спіткала офіцерів 
та рядових бійців 21-ї, 26-ї і 37-ї 

«Радянських «Радянських 
військовополонених військовополонених 
не існує…»не існує…»

Під час Другої 
Світової війни 
в німецьких 
концтаборах 
опинилися понад 
5 мільйонів 
радянських солдатів 
і офіцерів. Таких 
прецедентів історія 
воєн доти не знала. 
Усіх їх Сталін вважав 
зрадниками
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армій. Тож понад 700 тисяч черво-
ноармійців опинилися в полоні.

З повідомлень Радінформбюро 
радянські люди знали, що наші 
війська відступають, залишаючи 
на поталу ворогу міста і села. Але в 
цих повідомленнях полонені жод-
ним словом не згадувалися. Наче 
їх не існувало.

– Радянське керівництво і сам 
Сталін добре знали про те, що в по-
лон потрапляють цілими дивізіями, 
– говорить голова Українського ін-
ституту національної пам’яті, кан-
дидат історичних наук Володимир 
В’ятрович. – Але гірка правда про 
їхню долю могла не лише спрово-
кувати паніку серед цивільного 
населення, але й стати для влади 
вироком.

Історики, які досліджують 

«темні» сторінки Другої світової ві-
йни, кажуть, що Сталін жодним чи-
ном не намагався полегшити долю 
бранців. Навпаки, він вважав їх 
боягузами і запроданцями. Більш 
того, у наказі № 270, виданому 16 
серпня 1941 року, зазначалося, що 
«Тих, хто зриває під час бою зна-
ки розрізнення і здається в полон, 
вважати злісними дезертирами, 
їхні родини заарештовувати як 
сім’ї порушників присяги і зрад-
ників Батьківщини. Таких утікачів 
розстрілювати на місті. Тим, хто 
потрапив в оточення, битися до 
останньої можливості, пробивати-
ся до своїх. А тих, хто віддасть пере-
вагу полону, знищувати всіма засо-
бами, сім’ї таких червоноармійців 
позбавляти державної допомоги. 

12 вересня 1941-го, напере-
додні здачі Києва, Верховний го-
ловнокомандувач видав директи-
ву про боротьбу з панікерством. 
Вказуючи на наявність у стрі-
лецьких дивізіях чималої кіль-
кості «панічних і відверто воро-
жих елементів», він пропонував 
створити в п’ятиденний строк при 
кожній стрілецькій дивізії загоро-
джувальний батальйон, призна-
чений для встановлення жорсткої 
дисципліни та припинення втечі 
військ. 

Радянські генерали також ді-
яли по-сталінськи. Як стало відомо 
з розсекречених документів, ко-
мандувач Ленінградського фронту 
генерал армії Георгій Жуков у ве-
ресні 1941 року надіслав у війська 
фронту та на Балтійський флот 
шифрограму, в якій пропонував 
розстрілювати не лише тих, хто 
здався в полон, а й їхні сім’ї!..

Найближче оточення Гітлера ра-
дило йому полегшити радянським 
солдатам умови перебування в по-
лоні, вважаючи, що цим «можна 
переконати їх у добрих намірах і 
отримати сотні тисяч вірних во-
яків». Проте Гітлер не погодився, 
вважаючи, що «доблесна німецька 
армія і так переможе більшовиків». 
Лише після поразок під Москвою і 
Сталінградом він змінив свою дум-
ку щодо непереможності і дозво-
лив залучати військовополонених 
«до спільної боротьби з комуніз-
мом». Ось що писав у своїх мемуа-
рах Вальтер Шелленберг:

«В таборах для військовопо-
лонених відбиралися тисячі ро-
сіян, які після навчання закида-
лися вглиб СРСР. Їхнім основним 
завданням були політичний роз-
клад населення і диверсії. Інші 
групи призначалися для боротьби 
з партизанами».

Російська визвольна армія генерала Власова
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«Це дуже мужні 
солдати…»

Голова Міжнародного Червоно-
го Хреста Марсель Юнод запро-
понував урядам СРСР, Німеччини, 
Фінляндії і Румунії обмінятись 
списками військовополонених, 
вбитих і поранених. Та Москва гор-
довито відмовилася від цієї пропо-
зиції, висунувши свої неприйнятні 
умови. І якщо Сталін вважав своїх 
солдатів панікерами і зрадника-
ми, то ворог стосовно цього мав 
іншу думку. Наприклад, началь-
ник генерального штабу вермахту 
Йодль доповідав Гітлеру:

«Захоплені в полон радянські 
солдати фанатично чинили опір, 
знаходячись 10 днів без про-
довольства. Вижити пощастило 
лише тим, хто їв кору дерев і ко-
ріння. Вони потрапили до наших 
рук у такому стані, що навряд чи 
виживуть».

Перебування у фашистських 
концтаборах інакше як пеклом 
важко назвати. Досить красно-
мовним свідченням ставлення гіт-
лерівців до полонених може слу-
гувати інформаційний бюлетень 
№112, розповсюджений серед 
вермахту. У ньому, зокрема, було 
сказано:

«Необхідно ліквідовувати 
червоних нелюдей разом з їхні-
ми кремлівськими диктатора-
ми. Більшовицький солдат втра-
тив право на поводження з ним 
як з істинним солдатом згідно з 
Женевською угодою».

Тож 6 серпня 1941 року німець-
ке командування визначило для 
радянських полонених добовий 
раціон харчування у 2040 кало-
рій. Але за місяць його знизили 
до 1400 калорій. Але й цих норм, 
звичайно, ніхто не дотримувався. 
А ось ставлення до полонених ан-
глійців, французів, американців 
було дещо іншим. Не через гума-
нізм гітлерівців: Міжнародний 
Червоний Хрест мав їхні спис-
ки, постійно перевіряв умови 

утримання, вимагаючи від німців 
дотримання вимог Женевської 
конвенції. І ті змушені були це 
робити. Принаймні є багато доку-
ментальних підтверджень цього, а 
також свідчень самих бранців.

Гітлер і його оточення не споді-
валися, що до їхніх рук потрапить 
стільки червоноармійців. На одній 
з нарад фюрер сказав:

«Раніше ми вимагали брати по-
лонених, а тепер не знаємо, що з 
ними робити».

До кінця 1941 року близько 
1500 тисяч військовополонених 
загинули через нелюдські умови 
утримання…

З німецьких таборів – 
до радянських

Голова Червоного Хреста Юнод 
запропонував вождям Німеччини 
і СРСР обмінятись списками вій-
ськовополонених, щоб через тре-
ті країни надсилати їм посилки з 
продуктами харчування, надавати 
іншу допомогу. Гітлер пообіцяв 
подумати, а ось Сталін відразу від-
повів: «Радянських військово-поло-
нених не існує. Радянські солдати 
воють насмерть. Якщо ж вони оби-
рають долю військовополонених, 
то автоматично виключаються з 
радянського суспільства». І все ж 
кремлівська кліка зацікавилася 
цими людьми: за наполяганням 
Сталіна до підписаної керівника-
ми СРСР, США і Великобританії у 
Ялті спільної заяви включили та-
кий пункт:

«Ми зобов’язуємося надавати 
всебічну допомогу… з метою за-
безпечення швидкої репатріації 
всіх військовополонених і цивіль-
них осіб». Це означало, що всіх 
«боягузів і зрадників», які опи-
няться в їхніх руках, американці і 
англійці видадуть СРСР, що й від-
булося. Чи знали вони, яка доля 
чекає цих людей на рідній землі? 

Згідно з наказом Державного 
комітету оборони № 270 від 8 серп-
ня, здача в полон розглядалася 

як «злісне дезертирство» і зрада. 
Тому звільнені з німецького по-
лону червоноармійці піддавалися  
новим переслідуванням і репресі-
ям від радянської влади. Із понад 
836 тисяч полонених, які вижили й 
повернулися на Батьківщину, май-
же 250 тисяч були засуджені й від-
бували покарання в радянських 
концтаборах. А понад 600 тисяч 
примусово працювали у так зва-
них трудових батальйонах.

Як згадували деякі з колишніх 
полонених, що «перевиховували-
ся» в радянських таборах, умови 
перебування в них мало чим від-
різнялися від німецьких, а інколи 
були ще гіршими». З цієї причини 
до рідних домівок повернулися 
далеко не всі з них.

Василю Марку пощастило: його 
звільнили радянські війська. І не 
відправили як «ворога народу» на 
Колиму. Правда, після перевірки 
на благонадійність, яку проводи-
ли офіцери СМЕРШу, додому по-
вернувся з п’ятьма зламаними ре-
брами, переламаною рукою і без 
трьох  вибитих зубів…

 
Сергій ВАСИЛЬЄВ

ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ








