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АКЦЕНТИ

Президент України Петро По-
рошенко у рамках офіційного 
візиту до США зустрівся зі своїм 
колегою Дональдом Трампом. 
Порядок денний зустрічі охопив 
багато питань у безпековій та 
економічній  сферах, зокрема, 
співпраці в ядерній енергетиці 
та нафтогазовидобуванні.

Окремо сторони обговорили 
військово-технічне співробітниц-
тво обох країн. Як зазначив Пре-
зидент України Петро Порошен-
ко, його американський колега 
дав чіткі доручення відповідним 
структурам для того, щоб розши-
рити цю співпрацю.

За підсумками зустрічі Петро 
Порошенко зазначив, що США 
підтвердили свою відданість 
Мінським домовленостям та на-
голосив на необхідності їх пов-
ного виконання Росією, а також 
на важливості виконання без-
пекового пакету – припинення 
вогню, відведення російської 
артилерії, танків, забезпечення 
безперешкодного доступу Спеці-
альної Моніторингової місії ОБСЄ 
на Донбасі до всієї території 
включно із кордоном.

Президент США Дональд Трамп 
заявив, що для нього була вели-
ка честь приймати українського 
лідера і що в ході переговорів 
«було досягнуто великого про-
гресу».

Також під час візиту українська 

делегація провела багато інших 
важливих зустрічей, зокрема з 
віце-президентом США Майком 
Пенсом, на якій було підкресле-
но, що позиція Сполучених Шта-
тів залишається прихильною 
підтримці зусиль Нормандсько-
го формату щодо імплементації 
Мінських угод для гарантування 
безпеки в Україні. 

На зустрічі з Державним сек-
ретарем США Рексом Тіллерсо-
ном українська та американська 
сторони скоординували позиції 
щодо припинення російської 
агресії на Донбасі та повернення 
Криму, обговорили питання звіль-
нення українських заручників і 
погодились, що воно має бути ви-
рішено максимально швидко.

На зустрічі з міністром оборо-
ни США Джеймсом Меттісом та-
кож обговорювалася ситуація на 
Донбасі та було висловлено зане-
покоєння у зв’язку з постійними 
спробами Росії та підтримуваних 
нею бойовиків підірвати процес 
мирного врегулювання.

Президент Порошенко висло-
вив вдячність за важливу допо-
могу з боку США у питанні зміц-
нення обороноздатності України, 
а також реабілітацію українських 
воїнів. 

Джеймс Меттіс висловив по-
вну підтримку Україні і виступив 
за збереження санкцій проти Росії 
як країни-агресора. 

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ

8 червня 276 голосами Верхов-
на Рада ухвалила законопроект        
№6470, який проголошує вступ 
України до НАТО пріоритетом украї-
нської зовнішньої політики.

Хоча до реального вступу до 
Альянсу Україні належить подолати 
ще довгий і нелегкий шлях, це важ-
ливе рішення парламенту свідчить 
про суттєві зрушення в напрямку 
до членства. Воно демонструє єд-
ність політичних еліт щодо курсу 
на євроатлантичну солідарність і 
зобов’язує владу змінювати стан-
дарти в оборонному, правовому, 
безпековому, екологічному секто-
рі. А суспільство – контролювати 
імплементацію цих стандартів. 

Розмови про євроатлантичну 
інтеграцію України йдуть з часів 
здобуття незалежності, співро-
бітництво з Альянсом міцнішає, 
але рішучих кроків до членства 
досі не здійснювалося.  Експерти 
та аналітики вважають, що низь-
кий рівень суспільної підтримки 
членства України у НАТО зумовле-
ний такими чинниками: 1) стійким 
сприйняттям Альянсу як ворога; 
2) наявністю російського фактора 
в інформаційному полі; 3) відсут-
ністю достатньої інформації про 
діяльність Альянсу.  

КУРС НА НАТО
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Здійснилося! З півночі 11 черв-
ня всі громадяни України, котрі 
мають біометричний паспорт, 
можуть відвідувати без віз 30 
країн Європи і перебувати там до 
90 діб протягом 180 днів!

Першими запустили безвіз 
для України Фінляндія, Естонія, 
Латвія, Литва, Румунія, Болга-
рія, Греція і Кіпр. Через годину 
скасували візи більшість євро-
пейський країн – Австрія, Бель-
гія, Данія, Іспанія, Італія, Ліх-
тенштейн, Люксембург, Мальта, 
Нідерланди, Норвегія, Польща, 
Словакія, Словенія, Угорщина, 
Франція, Хорватія, Чехія, Швейца-
рія, Швеція. Останньою країною 
на європейському континенті, 
яка приєдналася до безвізу з 
Україною, стала Португалія – о 
другій ночі. 

О третій годині аналогічний 
крок зробила Ісландія, котра не 
входить до складу ЄС, але є чле-
ном Шенгену. І останньою краї-
ною, яка надала Україні безвіз, 
стала Гренландія, котра не є чле-
ном ні ЄС, ні Шенгену. Проте цей 
острів є автономною частиною 
Данії. Таким чином безвізовий 
режим став чинним у всіх краї-
нах ЄС і Шенгенської зони, крім 
Великої Британії та Ірландії.        

Обговорення теми почалося ще 
2006 року, а формальні перегово-
ри розпочалися 2008-го на Паризь-
кому саміті Україна-ЄС. У лютому 
2010 на саміті Україна-ЄС у Брюс-
селі Україна одержала від Євросо-
юзу відповідний План дій. Він скла-
дався з 60 пунктів і передбачав або 
ухвалення нових законів, або мо-
дернізацію чинних у п’ятнадцяти 
сферах, а також розробку семи на-
ціональних стратегій. У результаті 
Україна виконала понад 140 вимог 
Євросоюзу.

 21 листопада 2013 року пре-
зидент Янукович у Вільнюсі не-
сподівано відмовився підписати 
Угоду про асоціацію з Євросоюзом, 
в якій також йшлося про безві-
зовий режим. Це стало головним 
поштовхом до подій, що призвели 
до Євромайдану і кардинальної 

БЕЗ ВІЗ

19 червня Рада Європейського 
Союзу продовжила санкції проти 
Росії за анексію Криму до 23 черв-
ня 2018 року.

Як зазначили у Міністерстві за-

кордонних справ, в Україні вдячні 
за послідовну політику ЄС щодо не-
визнання незаконної анексії Криму 
і Севастополя та ухвалення Радою 
ЄС із закордонних справ за проце-
дурою «без обговорення» рішення 
продовжити на 12 місяців термін дії 
«кримського пакету» санкцій проти 
держави-агресора.

Також у МЗС наголосили, що під-
тримка ЄС і партнерів є ключовою 
для відновлення територіальної ці-
лісності України відповідно до між-
народного права.

Міністерство закордонних справ 
України вважає, що санкційна по-
літика з боку українських між-
народних партнерів і послідовне 
засудження дій Росії є одним з ефек-
тивних інструментів міжнародного 
тиску на державу-окупанта.

У МЗС розраховують також на 
продовження терміну дії секто-
ральних і економічних санкцій ЄС 
проти Росії до повної імплементації 
нею своїх міжнародних зобов’язань 
і припинення агресії проти України 
у Криму і на Донбасі.

ПОСЛІДОВНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ

зміни влади в Україні. Згадана 
угода була підписана вже новим 
Президентом України Петром По-
рошенком 27 червня 2014 року в 
Брюсселі. Очікувалося, що укра-
їнці зможуть користуватися без-
візовим режимом вже на початку 
2015 року, але потім терміни не-
одноразово переносилися.   

Шлях до лібералізації візо-
вого режиму виявився довшим 
і складнішим, ніж уявлялося на 
старті цього процесу. Передусім 
тому, що Кремль, вражений хро-
нічною українофобією, проти-
діяв процесу на кожному кроці, 
використовуючи всі наявні ре-
сурси: гроші, пропаганду, брех-
ню, інтриги, спецслужби та групи 
впливу. Російській пропаганді 
підспівували і «скептики» всере-
дині країни.  
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Міністерство оборони України 
планує перейти на тендерну про-
цедуру закупівлі озброєння та 
військової техніки, а також послуг 
з їхнього ремонту і модернізації 
для державного оборонного за-
мовлення через систему Prozorro. 

Зараз у Міноборони визнача-
ють перелік озброєння і військо-
вої техніки, комплектів запчас-
тин, інструментів та приладдя, а 
також послуг з ремонту і модер-
нізації військової техніки, заку-
півлю яких можна буде здійсню-
вати на відкритих тендерах.

У Верховній Раді зареєстровано 
законопроект «Про внесення змін 
до деяких законів щодо переліку 
звань військовослужбовців», від-
повідно до якого в українській ар-
мії планують ввести такі звання, як 
штаб-сержант, майстер-сержант, 
старший майстер-сержант і голов-
ний майстер-сержант. Відповідно, 
буде також змінено перелік ко-
рабельних звань: штаб-старшина, 
майстер-старшина, старший май-
стер-старшина і головний майстер-
старшина.

Новий перелік звань розро-
блений на підставі міжнародного 
досвіду Збройних Сил України й у 
відповідності до стандартів НАТО.

Впровадження нової системи 
звань сержантського і старшин-
ського складу повинно забезпечити 
більш ефективне використання сер-
жантів і старшин, сприяти розвитку 
професійного сержантського кор-
пусу українського війська, а також 
ознаменувати відмову від постра-
дянських армійських стереотипів.

ОЗБРОЄННЯ – ЧЕРЕЗ PROZORRO НОВІ ВІЙСЬКОВІ 
ЗВАННЯУ сфері закупівель діють ще 

радянські військові стандарти і 
вимоги, прийняті в 70-80-х роках. 
Перехід на відкриті тендери в обо-
ронному секторі відповідає між-
народній практиці, також цього 
вимагають і стандарти НАТО.

Як вважають в оборонному 
відомстві, проведення відкритих 
тендерів у секторі оборони при-
верне до виконання Державно-
го оборонного замовлення нові 
оборонні підприємства, а також 
дозволить знизити рівень коруп-
ції в цій сфері.

31 травня Арбітражний інсти-
тут Торгової палати Стокгольма 
(Швеція) ухвалив перше рішення 
у спорі між НАК «Нафтогаз Украї-
ни» і російським «Газпромом» 
щодо справедливості умов 10-річ-
них контрактів купівлі-продажу та 
транзиту газу, укладених компа-
ніями в січні 2009 року. Рішення 
Стокгольмського арбітражу за-
свідчило закінчення 25-річної ери 
шантажу України з боку Росії сто-
совно ціни на газ. 

Позиція арбітрів виявила-
ся такою: 1) грабіжницька умо-
ва «Газпрому» «бери або плати» 

скасована повністю, отже за пові-
тря не платитимемо, 2) заборона 
реекспорту скасована повністю, 
отже кожен покупець після при-
дбання стає повним хазяїном ку-
пленого газу незалежно від його 

походження, 3) формула ціни пе-
реглянута: з 2014 року має діяти 
європейська, тобто ринкова ціна, 
яка залежить від собівартості ви-
добутку газу та вартості його тран-
зиту. Слухання справи тривали два 
тижні, арбітрами були заслухані 
юридичні радники, свідки, експер-
ти, адвокати. Аргументи нашої сто-
рони були переконливі.

Нагадаємо, що потягом трьох 
років споживання газу в Україні 
було скорочено на 30 %. Це мільяр-
ди доларів, які пішли б на користь 
«Газпрому», російській владі, а 
отже, й російській армії.

СТОКГОЛЬМСЬКА ХОДА ДО ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ
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У Збройних Силах проведе-
но командно-штабні навчання 
«Блакитний тризуб-2017». У них 
були задіяні сили та засоби всіх 
родів авіації, підрозділів зеніт-
них ракетних та радіотехніч-
них військ Повітряних Сил. За 
підсумками навчань було зро-
блено висновок, що льотчики 
продемонстрували високу зла-
годженість дій і високий рівень 
володіння бойовими літаками, 
здатність відбиття повітряного 
нападу противника за різних 
умов повітряної обстановки.

Зокрема льотчики викона-
ли льотно-тактичні завдання, 
серед яких подолання проти-
дії наземним засобам проти-
повітряної оборони, провели 
повітряні бої у складі пари зі 
знищення повітряних засобів 
нападу противника.

«Укотре наочно переконав-
ся в боєздатності авіації та ї ї 
здатності захистити повітряні 
кордони країни від ворогів. Та-
кож свою майстерність, про-
фесіоналізм і пильність проде-
монстрували підрозділи ППО», 
– зазначив начальник Гене-
рального штабу – Головноко-
мандувач Збройних Сил України 
генерал армії України Віктор 
Муженко, коментуючи хід нав-
чань.

«БЛАКИТНИЙ 
ТРИЗУБ-2017»

З відвідання авіакосмічного са-
лону Ле Бурже розпочалася поїздка 
Міністра оборони України генера-
ла армії України Степана Полтора-
ка до Франції. Там він ознайомив-
ся з новітніми зразками авіаційної 
техніки, зокрема, представлени-
ми на експозиціях вітчизняних 
державних підприємств «Укробо-
ронпром» та «Антонов».

Офіційна частина робочого ві-
зиту розпочалася із зустрічі очіль-
ника вітчизняного військового 
відомства з міністром національ-
ної оборони Турецької Республіки 
Фікрі Ішиком. Посадовці обгово-
рили питання подальшого розви-
тку військово-технічного співро-
бітництва та організацію спільних 
проектів між військово-промис-
ловими комплексами України та 
Туреччини.

Зважаючи на сучасні вимоги 
до забезпечення національної 
безпеки, Міністр оборони України 
наголосив на необхідності розви-
вати двостороннє співробітництво 
між Україною і Туреччиною в по-
дальшому.

Також він висловив вдячність 
за допомогу в реабілітації вій-
ськовослужбовців Збройних Сил 
України та членів їх сімей. Загалом 
реабілітацію в Анталії пройшли 
315 осіб.

Пан Фікрі Ішик, своєю чергою, 
пообіцяв підтримувати Україну 
і в подальшому. Зокрема, він на-
голосив, що Туреччина засуджує 
анексію Криму та підтримує по-

зицію України щодо територіаль-
ної цілісності.

Також у рамках робочого візиту 
до Франції Міністр оборони Украї-
ни Степан Полторак зустрівся з Мі-
ністром оборони Французької рес-
публіки пані Сільві Гулар. Сторони 
обговорили безпекову ситуацію 
в Україні та довкола ї ї кордонів, а 
також питання поглиблення обо-
ронної співпраці між двома краї-
нами. 

– Співробітництво між нашими 
країнами має дуже важливе зна-
чення, особливо у сфері оборон-
ного співробітництва. Тому маємо 
можливість значно активізувати 
роботу між нашими відомствами, – 
зауважив Степан Полторак і додав, 
що для України важлива система 
інтегрування Збройних Сил в НАТО 
через спільні навчання та робота 
у сфері військово-промислового 
комплексу, яка вже успішно ве-
деться.

У той же час міністр оборони 
Франції наголосила, що ї ї країна 
готова поглиблювати співробіт-
ництво та обговорювати подальші 
перспективи співпраці.

– Ми без сумніву підтримуємо 
Україну, бо ваші героїчні воїни у 
ХХІ столітті мусять виборювати 
незалежність країни зі зброєю в 
руках, і це дуже важливо, – під-
креслила міністр оборони Франції 
пані Сільві Гулар.

За підсумками візиту посадовці 
домовилися про подальшу співп-
рацю по багатьом напрямкам.

ЗМІЦНЮВАТИ СПІВРОБІТНИЦТВО
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– Війна війною, а життя – за 
розкладом, – жартують наші 
військовики. 

Жоден статут не може заборо-
нити на передньому краї звичай-
них людських почуттів. Того ж таки 
кохання, яке тут, під постійними 
обстрілами, коли особливо гостро 
відчуваєш, що «до смерті – чо-
тири кроки», перестає бути про-
сто емоцією, а стає сенсом усього 
буття. Про це чудово знає Богдан 
(«Бахмат») – командир «шаленої 
роти», котра сьогодні захищає 
Авдіївку. 

– Після одного випадку я по-
вністю змінив свої погляди на жит-
тя, – згадує він, – 12 вересня 2014 
року поблизу Волновахи я лежав у 
чистому полі без бронежилета, без 
нічого, під сильним обстрілом і ду-
мав, що зараз – кінець. Я сам себе 
поховав уже. Усе життя пролетіло 
в пам’яті, мов у кінофільмі. Я зро-
зумів, що те, чому я радів, вважав, 
що це класно, круто: поїздки за 
кордон, якісь розваги, гарні речі 
– це абсолютний нуль, не вартий 
уваги. Найголовніше в житті – це 
сім’я. Ось я зараз відійду у вічність, 

а в мене – ні дружини, ні дітей. І 
мій рід на мені закінчиться. Це дій-
сно страшно.

Війна допомогла хлопцеві усві-
домити, чого іноді не дано зрозу-
міти деяким «мачо» номінально 
чоловічої статі. Незабаром вона 
ж подарувала «Бахмату» і його 
долю – наречену Ольгу, волонтер-
ку з Кіровоградщини, з якою він 
познайомився на церемонії від-
значення загиблого комбата Івана 
Писаренка орденом «Народний 
Герой України». Упродовж півро-
ку закохані телефонували одне 

КРУТІШІ ЗА НИХ
ВИЩЕ НИХ –

НА ЛІНІЇ ВОГНЮ
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одному, листувалися, потім поча-
ли зустрічатися, аж поки Богдан не 
заявив рішуче, що побачення – це 
забави молодих, а їм треба одру-
житися. Так і сказав: «молодих», 
хоча самому не виповнилося 
ще й тридцяти. Та на війні до-
рослішають швидко, а Богдан 
воює з 29 червня 2014  року, 
потрапивши в зону АТО одра-
зу ж по закінченні Академії 
сухопутних військ імені геть-
мана Петра Сагайдачного. І 
підлеглі, серед яких багато 
старших за нього мало не 

вдвічі, ставляться до ротного не 
як до «синка», а як до досвідченого 
командира – тямущого, грамотно-
го і справедливого. Недарма ж чи-
мало хлопців, які з ним служили 
раніше, після демобілізації про-
сяться назад саме до «Бахмата».

Турбота про особовий склад 
для нього – одне з найголовніших 

правил. Рота славиться налаго-
дженим побутом. Тут навіть лаз-
ня  з такою «ядерною» парною, 
якою може похвалитися не кожен 

комунальний заклад.
– Людина, яка себе поважає, 

залишиться людиною будь-де, 
– переконаний «Бахмат». – Де 

б ми не стояли – у степу, 

ТІЛЬКИ ЗОРІ,
ЛИШЕ ГОРИ

потім поча-
ки Богдан не
ачення – це

треба одру-
«молодих»,
повнилося

війні до-
а Богдан
4  року,
О одра-
кадемії 
ні геть-
ного. І
багато 
ло не 

вдвічі, ставляться до ротного не
як до «синка», а як до досвідченого
командира – тямущого, грамотно-
го і справедливого. Недарма ж чи-
мало хлопців, які з ним служили
раніше, після демобілізації про-
сяться назад саме до «Бахмата».

Турбота про особовий склад
для нього – одне з найголовніших

правил. Рота славиться налаго-
дженим побутом. Тут навіть лаз-
ня  з такою «ядерною» парною,
якою може похвалитися не кожен

комунальний заклад.
– Людина, яка себе поважає,

залишиться людиною будь-де,
– переконаний «Бахмат». – Де

б б ми не стояли – у степу,
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лісосмугах – з ящиків, з будь-чого 
облаштовували кухню, лазню, 
створювали для себе комфортний 
побут. Так і має бути! Звичайно, 
можна ледарювати, спати в пилю-
ці, багнюці, їсти з бляшанок, але 
про який моральний стан і бойо-
вий дух тоді можна говорити?

А з бойовим духом у «шаленої 
роти» все гаразд. До речі, «шале-
ними» хлопців назвали терористи, 
відчувши на собі всю їхню «гаря-
чу любов» до «руского міра», що, 
мов ракова пухлина, намагався 
розповзтися територією суверен-
ної України. Своїм девізом рота 
обрала слова: «Вище нас – тільки 
зорі, крутіші за нас – лише гори!» 
І це не просто гучна фраза. Втім, 
суворо дотримуючись Мінських 

домовленостей, хлопці дають від-
коша «сепарам» тільки тоді, коли 
ті починають нахабніти, що нази-
вається, «по бєзпрєдєлу». Та й цьо-
го досить, щоб на деякий час «бу-
рятський воєнторг» закривався на 
«переоблік».

– Нас обстрілюють мало не що-
дня. Нещодавно 20 «градів» приле-
тіло, – розповідає ротний. – Тобто 
люди постійно ризикують. І коли 
не стрельнути у відповідь, ворог 
нахабнітиме ще більше. Пам’ятаю, 
потрапили під танковий обстріл. 
Ми – у траншеї, а наш Дмитро 
(«Турист») вискочив і відповів з 
ПТУРа. Отримав поранення, але 
танк відігнав. А якщо б він цього не 
зробив, усі 28 снарядів ворожий 
панцерник відстріляв би по нас. А 
наших ПТУРів вони бояться – тіка-
ють галасвіта, аж гай гуде. Зайвих 
людей у нас немає, кожен знає і ви-
конує свої обов’язки. І випадкових 
людей також немає. Ті, які не розу-
міли, що ми побратими, і їхні життя 
залежать від нас так само, як і наші 
від них, давно вже пішли. Такі дов-
го на передовій не тримаються.

Про своїх «шалених» ротний 
розповідає з неприхованою гор-
дістю. Але ж будемо щирі: військо-
вий підрозділ – це не пансіон бла-
городних дівиць, тут усіляке може 
бути. Як же «Бахмату» вдається 
підтримувати дисципліну?

– По-різному, – посміхається 
Богдан. – З початку попереджаю 
порушника, що зателефоную його 
дружині і розповім про його «ху-
дожества». Діє на сто відсотків! 
Другого разу зазвичай не буває. 

Знаєте, що для мене як ко-
мандира роти найважче на війні? 
Зберегти життя і здоров’я людей. 

Отець Олександр Шмуригiн та ко-
мандир «шаленої роти» «Бахмат»

НА ЛІНІЇ ВОГНЮ
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Адже йде звикання до небезпеки, 
відчуття страху притуплюється. 
У новачків є інстинкт самозбе-
реження, а коли біля тебе 20 мін 
впало, а тобі нічого, то на 21-шу 
вже можеш не звернути уваги – і 
поплатишся. Захисний механізм 
дає збій, тому дехто дозволяє собі 
нехтувати елементарними прави-
лами, розгулювати на «нулі» без 
бронежилета, шолома. Я спочатку 
пояснюю. Коли ж не допомагає, то, 
вибачайте, дискусій не буде...

Нашу розмову з «Бахматом» 
увесь час переривають телефон-
ні дзвінки, доповіді молодших 

командирів: «Треба вирішити пи-
тання з транспортуванням важе-
лезних колод для нових блінда-
жів…», «Приїхав капелан…», хтось 
хоче у відпустку, а хтось не хоче 
на ротацію... Усе вирішується 
швидко, по-діловому – і Богдан 
знову повертається до розмови, 
терпляче відповідаючи на мої 
запитання і не забуваючи при 
цьому пригощати чаєм. Йому б 
керувати якоюсь престижною 
фірмою, носити солідний кос-
тюм, а вечори просиджувати в 
ресторанах. Але все те – в яко-
мусь паралельному світі, що тут, 

Головне не те, з ким ми зараз 
конкретно воюємо: з професіо-
нальними «бурятами-тракто рис-
та ми», російськими найманцями 
чи сепаратистами. Головне – за що 
ми воюємо. За свою землю, своїх 
рідних, коханих. Все дуже просто.

Та війна несе не лише смерть. 
Ще один ї ї негатив, про який 
нині багато говорять психологи, 
– імовірна озлобленість, зачер-
ствілість людських душ. Зникає 
взаєморозуміння між близькими, 
розпадаються сім’ї... Але це, зда-
ється, не про «Бахмата». Неначе 
відчувши, що розмова – про неї, 

зателефонувала Ольга. І засту-
джений, хриплий голос Богдана 
став ніжно-бархатистим, коли 
він відповідав коханій: «Так, моє 
сонечко... У мене все гаразд. Ти 
моя господарочка... Я за тобою 
скучив...»

Звичні слова, які в мирному 
житті кожен з нас говорив сотні 
разів, з уст бойового ротного на 
тлі віддаленої канонади лунали 
на диво по-новому, мов щойно 
написана щира пісня...

У серпні Богдан та Оля збира-
ються відгуляти весілля. Скромно і 
швидко, бо часу мало, а справи на 
фронті не чекатимуть... Тож побажа-
ємо їм щастя та довгих років життя!

Олег ЯНОВСЬКИЙ

Суворо дотримуючись Мінських 
домовленостей, хлопці дають 
відкоша ворогу тільки тоді, коли 
той починає надмірно нахабніти. 
Та й цього досить, щоб на деякий 
час «бурятський військторг» за-
чинявся на «переоблік».

на лінії розмежування, здається 
нереальним і вигаданим. Чи не 
бісить його така «роздвоєність» 
суспільства?

– Я особисто до цього ставлюся 
спокійно, ніякої роздвоєності не-
має, – не погоджується ротний. – 
Це добре. Якщо там люди живуть і 
не думають про війну, отже, ми тут 
недаремно стоїмо. Я не хочу, щоб 
на моїй рідній Білоцерківщині у 
підвалах, погребах люди ховалися, 
як доводиться робити донеччанам. 
Принаймні на цьому напрямку ми 
свою роботу виконуємо. І це задо-
вольняє. Мені шкода цих людей. 
Вони вже звикли жити з війною за 
вікном, але ж страх нікуди не поді-
неш. Це дуже велике горе. 
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ДЕБАЛЬЦІВСЬКІ КІЛОМЕТРИ
ПЕТРА ДУБОВИКА:

ЗІ СМЕРТЮ
НАВВИПЕРЕДКИ

ДОРОГАМИ ВІЙНИ
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піхотної бригади із Закарпаття. 
Дві механізовані роти зі складу 
30-ї механізованої, в якій слу-
жив Дубовик, рушили в напрям-
ку Дебальцевого. Усе складалося 
добре, допоки «Гради» окупантів 
не почали повне знищення села, 
на околицях якого стійко три-
мали оборону українські захис-
ники. Бойовики кинули всі сили 
на захоплення цього важливого 

червень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

«Він що з глузду з’їхав – у те пекло 
прориватися? Сам лишився живий, нас вивіз, 
другого такого шансу може й не бути!» – 
перемовлялися бійці, чорні й обморожені 
обличчя яких вказували на важкий марш. 
Та в той момент механік-водій БМП Петро 
Дубовик, про якого йшла мова, думав 
лише про те, що в знищеному російською 
артилерією селищі Рідкодуб, що неподалік 
Дебальцевого, залишилися бійці, які також 
чекають на порятунок. Тож він не став слухати 
продовження тієї розмови, сів у БМП і знову 
вирушив по своїх. Наказ витягнути побратимів 
з оточення Петру віддало його серце…

Під час активної фази ведення 
бойових дій у січні-лютому 2015 
року на Дебальцівському напрям-
ку підрозділ Петра знаходився в 
оперативному резерві, що озна-
чало: у будь-який час доби вийти 
на вказаний маршрут та виконати 
поставлений вищим командуван-
ням наказ. 

І ось завдання – підтрима-
ти бійців 128-ї окремої гірсько-

залізничного вузла на Донеччині. 
У наших військових закінчувалися 
набої, шляхи підвезення боєпри-
пасів були майже перекриті. Тож 
командування прийняло рішен-
ня залишити позицію. З оточених 
терористами навколишніх сіл по-
близу Дебальцевого українські 
військові виходили організовано. 
У той важкий час багатьом на-
шим захисникам допомагав саме 
Петро. Ці дні для нього особливо 
пам’ятні…

За перший рейд Петро Дубовик 
вивіз у безпечну місцину, куди не 
могла дістати ворожа артилерія 
25 бійців. Потім знову рушив по 
хлопців, які залишалися в тому 
пеклі. Обстріли не припинялися 
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ні на хвилину, а морозне повітря 
посилювало звук розривів мін у 
рази. Дорога, якою їхав відчайдух, 
легко прострілювалася ворогом, 
тому кілька снарядів лягло поруч. 
Червоно-чорний сніг пригнічував 
та наганяв страх, але бажання вря-
тувати життя побратимам перева-
жало все, навіть імовірну власну 
смерть. 

Назад у село він прорвався без 
ускладнень. Складалося вражен-
ня, що противник не очікував на 
повернення сміливця. А хлопці, 
побачивши рідну «беху», не по-
вірили власним очам, зраділи, 
почали обнімати Петра. Та часу 
на привітання-емоції не було.  
Дубовик наказав їм вантажити-
ся на машину без сумок та інших 
речей, окрім зброї. Деякі бійці 
прив’язувалися мотузкою, адже 
добре розуміли, що будуть «леті-
ти» по пересічній місцевості навви-
передки зі смертю. Кілька хвилин 
– і більше двох десятків зморених 
воїнів були готові до маршу. Ніхто 
не скиглив і не рвався на броню, 
хоча в погляді кожного водій про-
читав бажання жити. Ті, які зали-
шалися під обстрілами, вірили, що 
Петро повернеться. І той запев-
нив їх: «Скоро буду!» Звернувшись 
до Всевишнього, він вирушив на 
захід. 

Тільки-но БМП виїхала на ді-
лянку місцевості, що добре про-
глядалася з усіх боків, як відразу 
окупанти почали шалено обстрі-
лювати ї ї з мінометів та артилерії. 
Попри майстерну маневреність 
і шалену швидкість, з якою ле-
тів Петро, ворожі снаряди лягали 
зовсім близько, а гарячі осколки 
смертельними жалами нівечили 
тіла хлопців. Живими та неушко-
дженими, на превеликий жаль, 
цього разу доїхали не всі: одно-
му бійцю відірвало руку і він 

загинув від втрати крові, друго-
му – голову. Жах на обличчях не 
зміг приховати навіть мазут, який 
«випльовувала» машина під час 
несамовитих перегонів зі смертю. 
Прибувши на місце, бійці швидко 
десантувалися, а їхній рятівник, 
не гаючи часу, приготувався до 
третього, не менш небезпечного, 
заїзду. Машина заревіла, немов 
звір, і рвонула просто в епіцентр 
бойових дій, перетворюючись 
на маленьку цяточку, яка хутко 
зникла з поля зору проводжаю-
чих ї ї бійців. І слова побратимів: 
«Борони тебе Бог!» повітря по-
несло над згорьованою землею 
навздогін мужньому водію. Коли 
Петро наблизився до Рідкодуба, 
побачив черговий залп ворожої 
артилерії. Cнаряди влучали прямі-
сінько в село. «Тільки б було кого 
забрати!» – промайнула в голові 
водія думка, схожа на благання.

– Влітаю в селище, а наші з 
притаманною українцям зухва-
лістю відбивають наступ ворожої 
піхоти, яка пішла після артиле-
рійської підготовки. Боєприпаси 
закінчуються. Відірвана башта 
танка, який підтримував захисни-
ків, лежить за десять метрів від 
самого панцерника. Їдкий дим 
спаленої техніки та людських тіл 
забиває дихальні шляхи. Поранені 

ДОРОГАМИ ВІЙНИ
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Кілька осколків вдарило в нижню 
частину броні, але, дякувати Богу, 
нікого не зачепило, лише колихну-
ло машину. 

«Беха» Петра так намуляла очі 
ворожим коректувальникам, що ті 
почали на неї справжнє полюван-
ня. Варто їй було з’явитися в зоні 
досяжності, як одразу починали 
летіти міни й артилерійські сна-
ряди. Та Петро Дубовик настільки 
вправно долав кілометри, що ро-
сійські окупанти та їхні посіпаки 
вкотре ловили облизня. Тож третя 
та четверта поїздки були, на щас-
тя, без втрат. 

Тоді в боях під Дебальцевим 
за Україну полягло чимало укра-
їнських героїв. Втратив бойового 
друга й старший солдат Дубовик. 

допомагають пораненим. А ті, хто 
відбиває наступ, гучними крика-
ми супроводжують власні куле-
метні черги. Розриви боєкомплек-
ту з наших БМП глушать канонаду 
ворожої та своєї арти, – згадує 
Петро. 

Попри лютий мороз, гарячі 
гільзи та кров розтоплювали сніг і 
промерзлу землю, перетворюючи 
їх на багнюку багряно-чорного ко-
льору. Побачивши машину із чер-
воними і ще теплими калюжами 
крові, хлопці не запитували зайво-
го, а просто мовчки вилазили на 
броню та чіплялися, хто за що міг. 
І лише один запитав: «Хто?» На що 
Петро сухо відповів: «Прізвищ тих 
бійців я не знаю, та й дізнаватися, 
якщо чесно, не було часу». 

– Хлопці, швидко на машину! – 
вигукнув він їм.

– Ви їдьте, ми вас прикриємо! – 
прокричали ті у відповідь. 

Ворог був надто близько. 
Хатинка, за якою стояла машина, 
ледь трималася через незліченну 
кількість кульових та осколкових 
влучань. Петро до упору натис на 
педаль газу. Та в тих стовпах смо-
гу, яким кілька днів дихали хлопці, 
чорний дим від БМП фактично не 
був помітний. 

– Усіх пацанів забрати так і не 
зміг, – із сумом згадує Петро. – Що 
сталося з тими гранатометниками 
– досі ніхто не знає…

Запеклі бої під Дебальцевим 
узимку 2014-2015 років привер-
нули увагу людськості до цієї най-
масштабнішої злочинної операції 
російсько-терористичних військ на 
Донбасі. Історія героїчної оборони 
Дебальцівського плацдарму явила 
світові чимало прикладів справж-
ньої сили, стійкості духу та витрим-
ки наших воїнів. Старшого солдата 
Петра Дубовика за особисту муж-
ність та героїзм, виявлені в захисті 
державного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, на-
городили орденом «За мужність» III 
ступеня. Та не менш важливою на-
городою для нього є слова подяки 
врятованих ним бойових побрати-
мів та їхніх рідних. Хлопці завжди 
згадуватимуть і ту бойову машину 
піхоти, і того бойового водія, який 
був «і серцем, і двигуном тієї БМП», 
яка наввипередки зі смертю виво-
зила їх дебальцівськими кіломе-
трами до життя...    

Іван БУРДЮГ

Машина рушила з місця. 
Наблизившись до найнебезпечні-
шої ділянки шляху, водій зупинив 
її, щоб перехреститися. І тільки-
но БМП зупинилась, як перед 
нею раптом розірвався снаряд. 
Він влучив би по центру маши-
ни, якщо б та не припинила рух. 

Тож коли Петро вп’яте прорвався 
крізь артобстріл до Рідкодуба, то 
першими наказав вантажити за-
гиблих. Бійці теж схвалили таке 
рішення. Завантажившись і мерт-
вими, і живими, Дубовик приготу-
вався стартувати. Аж раптом по-
бачив двох гранатометників.    
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ГЕРОЇ АТО

– Батьку, виручай! Гинемо, 
нас накривають! –

з надривом лунав голос 
з мобільного, благав 

про допомогу. Хлопців 
на передовій потрібно було 

підтримати артилерією, 
та без команди 

Валентин Денисенко 
не мав права.  Ті хвилини, 

допоки чекав наказу 
комбата  відкрити 

вогонь по противнику,  
здавалися йому вічністю. 
У голові крутилася єдина 
думка: тільки б встигнути, 

зволікати не  можна

НЕ ХИЛИТЬСЯ 
КОЗАЦЬКА   ПОТИЛИЦЯ 
перед московитами 
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– Коли отримав команду:  «Ква-
драт накрити!», моя батарея спра-
цювала миттєво. За півгодини  
зробили свою справу. І тут знову 
дзвінок: «Валіку, спасибі, врятував!  
Ви – молодці!» Розумієте, оце най-
більше щастя! – в голосі офіцера 
звучить гордість за себе та свою 
команду. 

Роботу артилеристів називає 
«братерською підтримкою». Він 
завжди знав, що в який би час не 
приїхав до побратимів із 30-ї окре-
мої механізованої бригади, йому 
завжди там безмежно раді.  Тоді, 
влітку 2015 року, Донецький напря-
мок бійці цієї бригади тримали на 
лінії Гранітне – Старогнатівка. Його 
дивізіон прикривав піхоту, яка вела 
постійні бої із російсько-терорис-
тичними військами. Рідко трапля-
лися  дні, а точніше – ночі, коли ар-
тилеристи залишалися без діла. На 
них сподівалися, і вони не підводи-
ли. Адже за їхніми плечима вже був 
чималий досвід, зокрема боїв біля 
Дебальцевого. Тому дати ворогові 
відсіч стало буденною справою. 

– Моя батарея до того часу була 
вже так навчена, що влучала, як 
то кажуть, у сірникову коробку, – 
усміхається Валентин. 

Та так було не відразу. Коли його 
призначали на посаду заступника, 
а потім командира дивізіону, він 
вагався: чи подужає? Лякали не 
труднощі, а специфіка служби. Але 
війна не давала шансів на відступ. 
Талановиті старші командири й за-
взяті підлеглі стали надійним ко-
лективом для Валентина Денисен-
ка. А він своєю чергою робив усе, 
щоб виправдати їхню довіру, не 
розчарувати.  Вчився в боях, пізна-
вав ази артилерійської справи й ні 
на мить не відходив від телефона. 
Секунди могли бути вирішальними. 

Позиції для ведення вогню Ва-
лентин вибирав сам і сам вирішу-
вав, на яку висуватимуться. Навіть 
дорогою бійці не здогадувалися, 
де буде кінцева зупинка. Вони про-
сто їхали і знали: командир зро-
бить все, як має бути. 

– Коли ми стояли під Волнова-
хою, то до позицій потрібно було 
виїжджати за 10–15 км. Вдень не 
можна – літають ворожі безпі-
лотники. Доводилося рушати о 22 
годині, ніч працюємо і з першими 
променями сонця мчимо назад. 
Тільки починаєш наступного вечо-
ра засинати, а тут по рації лунає: 
«До бою»! Вилітаю і кричу: «Бата-
рея до бою!» І так щоночі. Без ви-
хідних і перепочинку, – зазначає 
офіцер.

Ще дорогою командир мірку-
вав, чи долетять снаряди до во-
рога, а здійснивши кілька залпів, 
давав команду миттєво міняти 
місце дислокації бойових машин. 
Валентин каже, що не було жодно-
го завдання, яке б його підрозділ 
не виконав.  Під час другої ротації 
в зону АТО 16 серпня 2016 року в 
районі Старогнатівки зав’язався 
потужний бій. Бійці випустили два 
боєкомплекти. Другого дня в теро-
ристів були забиті госпіталі й мор-
ги. Минув тиждень, і ворог знову 
отримав від батареї Денисенка 
«на горіхи»:

– 24 серпня – День незалеж-
ності. Ми ввечері виїхали у ква-
драт, по якому вели вогонь. У нас 
перед очима все палало: горіли 
лісосмуги та житні поля, рвалися 
набої, було враження, що це день. 

У душі Валентина боролися два 
почуття: гордість за виконане бо-
йове завдання  і біль за рідну зем-
лю. Він, син свого народу, який не 
звик відступати, твердо вирішив – 
стоятиме до останнього. Адже 10 
років тому вступив у козацтво і не-
ймовірними зусиллями поновився 
на офіцерській службі, тому для 
нього боронити державу від воро-
жих зазіхань –  справа честі. Він з 
тих, хто  не дозволить загарбникам 
плюндрувати все, що пов’язано з 
Україною. 

– Коли з позицій так званого 
батальйону «Восток» волали: «Хо-
холь пришел на мою землю», в 
мене всередині все перевертало-
ся. Це я прийшов на його землю? 
Та хай хоч себе поважають! 

Валентин з презирством згадує 
такі зустрічі з окупантами. Враження 
від побаченого сформували в його 
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ГЕРОЇ АТО

уяві образ «неотесаного ворога». 
Він розповідає, з якою ненавистю 
посипав українського полковника 
лайливими словами полонений ка-
пітан російської армії. Вислухавши 
образи, наш офіцер поставив одне 
запитання, яке змусило диверсан-
та заклякнути: «За що саме ти мене 
ненавидиш?» Той нічого не відпо-
вів, лишень опустив голову та за-
мовк.  

– То що ж це за люди до нас 
прийшли, хіба вони з добрими на-
мірами? – обурюється старший 
лейтенант Денисенко. 

А на Донбасі він відростив собі 
козацькі вуса та оселедця. Так 
йому було комфортніше. Навіть 
відмовився їх голити, коли заступ-
ник командира бригади застеріг: 
«Дмитровичу, а ви знаєте, що за 
такий вигляд вони можуть і скальп 
зняти?» Валентин про це знав, та 
поступатися своїми принципами 
не збирався. Тільки вирішив для 
себе, що в полон не здасться. А 
одного разу, їдучи на чергове за-
вдання, зупинив машину на півдо-
розі і сказав водієві Олександро-
ві Дужаку: «Я живим у полон не 
здамся. Ти про це знаєш. Коли що 
– добий мене». 

У зоні АТО підлеглі поважали 
Валентина, адже він не давав по-
пуску нікому і робив так, щоб його 
підрозділ був згуртованим ко-
лективом. Одного разу, почувши 
сварку бійця з кухарем, який заки-
дав останньому, мовляв, я на пе-
редовій, а ти тут сидиш серед їжі 
та казанів, командир не обминув 
конфлікт увагою. Вишикувавши 
батарею, пояснив підлеглим: «Ми 
– один кулак. Та якщо відірвати 
один чи два пальці – сили в ньо-
му не буде. Так і ми робимо одну 
справу. І тут немає тих, хто робить 
щось корисніше за іншого». Біль-
ше такого не було. 

Батарея працювала, як злаго-
джений механізм. Навіть серед те-
рористів пішли чутки, що підрозділ 
Денисенка – один із кращих. А в 
інтернет-мережу час від часу вки-
дали інформацію: «Винагорода за 
знищення – 1 мільйон 200 тисяч». 
Цим «залякування» не обмежува-
лося. Дзвонили бійцям додому із 
погрозами, що вони його знищать.   

Воїни не надавали цьому ба-
гато значення і брали приклад з 
командира, який завжди тримав 
себе достойно. І якось взимку під 
Світлодарськом до них приїхали 

представники спостережної місії 
ОБСЄ. Серед них був один росіянин, 
який не міг не помітити колоритної 
зовнішності українського козака та 
почав розпитувати: 

– А ви козак?
– Козак, - відповів Валентин.
– То де ж ваша шабля?
– А зараз покажу. 
Підвівши його до гармати, випа-

лив: ось моя шабля. Більше прово-
кативних питань не було.

Валентинові Денисенку двічі 
довелося побувати в гарячих точ-
ках Донбасу. Він дуже пишається 
цими життєвими сторінками. А 
коли говорить: «Я ж офіцер», ро-
зумієш – для нього це святе. Він 
пише книжку, складає про коза-
цтво вірші й навіть не замислюєть-
ся, що йому самому вже судилося 
стати частиною історії українсько-
го війська:   

Встаньмо, козаки, лава до лави
Щільно зімкнемо ряди.
Встаньмо, панове, за Україну,
Хай затремтять вороги.
За Україну – вільну, єдину
Віру і честь борони!
    

                      Галина ЖОЛТІКОВА
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Неподалік селища Водяне 
розташувалися російські 
окупанти. Свій «опорник», 
який має стратегічно 
важливе значення для 
прикриття флангу оборони 
підрозділів 9-го окремого 
полку морської піхоти 
«ДНР», вони назвали 
«Волгою». Зовсім поруч – 
загарбане ними селище 
Пікузи. За 20 кілометрів 
на південь уже Маріуполь. 
Бойовикам дуже зручно 
обстрілювати позиції 
українців на ділянці 
Павлопіль-Широкине, чим 
вони постійно і займаються. 

Свої міномети й артилерію російські загарбники розмістили 
безпосередньо серед житлових будинків, щоб, як у них заведено, 
неначе живим щитом, прикриватися мирними мешканцями. 

Напроти цього «опорника» тримають оборону українські морські 
піхотинці. Від ворога їх відділяють якісь 300 метрів, тож за бажання 
можна голосом передавати красномовні «привіти» одне одному.

ЯК УКРАЇНСЬКІ МОРПІХИ 
«ВОЛГУ» У ЗВОРОТНИЙ 

БІК ПОВЕРНУЛИ

СПОГАДИ З ПЕРЕДОВОЇ
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За умовами Мінських угод ця 
територія мала б перебувати під 
контролем української сторони,  
аж ніяк не російських терористів. 
Та доки «Мінськ» у цьому сенсі 
«гальмує», вирішити це питання 
спромоглись українські військові. 
При цьому не з власної ініціативи, 
а через провокаційні дії незакон-
них збройних формувань.

– Рішення про початок контр-
атаки в цьому напрямку виникло 
вже безпосередньо в ході бою, що 
зав’язався в один з березневих 
днів поточного року, – розповідає 
командир батальйону із позивним 
«Барсук». – Група бойовиків під 
прикриттям мінометів здійснила 
спробу вийти у стик наших опор-
них пунктів вздовж невеликої бал-
ки, маскуючись у густій лісосмузі. 
Вони просувалися приховано, ор-
ганізовано, прикриваючи один од-
ного. За характером дій ворожої 
диверсійно-розвідувальної групи 
було зрозуміло, що це не шахта-
рі, а справжні військові фахівці. 
Пильні очі наших спостерігачів 
вчасно помітили російських на-
йманців. Тож коли по них відкри-
ли вогонь, такий перебіг подій для 

бойовиків став неприємною не-
сподіванкою – вони почали поспі-
хом та безладно відходити на свої 
колишні позиції, на ходу позбав-
ляючись власного боєкомплекту 

та спорядження. Тієї миті їхні мі-
номети замовкли, бо побоювали-
ся зачепити своїх. З «опорника», 
розташованого поруч, також ніхто 
не відповідав. Чи це не сприятли-
ва ситуація для того, щоб шляхом 
переслідування цієї групи здій-
снити спробу «вибити» російських 
найманців з їхньої позиції? І наші 
бійці вирішили скористатися та-
кою нагодою.

Ще напередодні цього зіткнен-
ня українці поміж собою неодно-
разово обговорювали сценарій дій 
у разі атаки бойовиків з «Волги». 
Тож заздалегідь визначили во-
рожі вогневі точки, розвідали, де 
розташовуються їхні великока-
ліберні кулемети, СПГ та АГС. Тож 
коли настав час йти в контратаку, 
кожен український морпіх добре 
знав, що йому робити та в якому 
напрямку вести вогонь.

Сусідні взводні опорні пункти 
щільним вогнем з флангів під-
тримали контратаку побрати-
мів. Дві БМП, рухаючись уступом, 
бронею прикривали морпіхів від 

СПОГАДИ З ПЕРЕДОВОЇ
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кулеметного вогню. П’ятнадцять 
відчайдухів стрімко наближали-
ся до ворожого опорника, безпе-
рервно стріляючи по групі відсту-
паючих бойовиків. Буквально на 
їхніх «плечах» українці увірвались 
у ворожі траншеї. Така блискавич-
на поява морпіхів для «орків» ста-
ла цілковитою несподіванкою.  

– Сепари були неабияк приго-
ломшені такою зустріччю, – зга-
дує ті події український морпіх 
Віталій Лучка. – Коли наша група 
просувалася «нічийною» смугою, 
бойові побратими добре «нава-
ляли» російським харцизякам. Ті, 
вочевидь, трошечки оглухли та не 
очікували нас побачити просто 
ніс до носа. Поки бойовики прихо-
дили до тями, ми «зрізали» трьох 
з них і швидко почали просувати-
ся їхніми окопами до краю пози-
ції, одночасно закидаючи ворожі 
бліндажі гранатами. 

Кулеметник сепарів біля 
«дашки» так і не зрозумів, як там 
опинились українські морпіхи. 
Автоматна черга змусила його 

впасти на українську землю, яку 
він ще донедавна паплюжив. Його 
бойову позицію наші оборонці за-
йняли не тільки швидко, але й як 
виявилося, вчасно. Адже вже за 
кілька хвилин з сусідньої позиції 
в бік українців посунули ще троє 
терористів. Один з них, вдягнений 
у найсучаснішу амуніцію «шах-
таря», голосно лаявся: «Какого 
чорта, ви тут стрєльбу устрої-
ли?» Бойовик і уявити не міг, що 
їхня позиція зі звучною назвою 
«Волга» вже стала «Дніпром».

– Саме завдяки тому, що ми 
діяли не за шаблоном, а суто ви-
ходячи з обстановки, роблячи на-
голос на раптовості, нам вдало-
ся досягти успіху в цій операції, 
– упевнений військовослужбо-
вець. – Результат не забарився: 
дев’ять «орків» знищено у ближ-
ньому бою, ще близько десяти – 
при спробі повернути втрачену 
позицію. З моргу Новоазовська 
до Росії декілька днів відправля-
ли автомобілі з вантажем «200». 
Причому, за інформацією нашої 

розвідки, серед загиблих були ка-
дрові російські військові однієї з 
частин, дислокованої в Чечні.  

Три години українські морпі-
хи утримували цей стратегічно 
важливий опорник, успішно від-
биваючи ворожі атаки. По відваж-
них захисниках нещадно гатила 
важка артилерія, їх «накривали» 
122-мм гаубиці та міномети ка-
лібру 120 та 82 мм. Для ведення 
вогню прямою наводкою виїхали 
чотири ворожі танки. Триматися 
далі на цьому палаючому ВОПі 
морпіхам сенсу вже не було. Вони 
своє завдання виконали і вкотре 
довели, що навіть за кількісної 
переваги противника спроможні 
перемагати.

Відтепер на цій ділянці ворог 
не веде жодних активних бойо-
вих дій. А наші «чорні берети» 
віднині, розмовляючи між собою, 
часто згадують: «А пам’ятаєш, як 
ми їхню «Волгу» у зворотний бік 
повернули?» 

Олександр КІНДСФАТЕР
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Мій дім – море
...Замість різнобарвного дитин-

ства  – похмурі стіни інтернатів. 
І не тому, що Сергійко сирота. І не 
через те, що хлопчина був зай-
вим і непотрібним у родині. Тут 
доля сама розставила всі крапки: 
жорстоко, трагічно, безжально. У 
його матері під час пологів  пара-
лізувало ноги, і вона на все життя 
лишилася інвалідом. Тому, попри 
материнську любов, жінка була 
змушена залишити сина, бо фізич-
но не могла виховувати новона-
роджену дитину. А ким був батько 
хлопчика – цю таємницю забрала 
із собою в могилу. 

Нині вже дорослий чоловік 
пригадує, як тоді не вистачало 
поруч рідної людини – реальної, 
а не персонажа з книги, яка б до-
вела, що мріяти треба і дуже важ-
ливо, якщо працювати над собою, 
то ці мрії обов’язково стануть 
реальністю. 

Мрії хлопця почали здійсню-
ватися дещо пізніше, коли під час 
служби на флоті він закохався 

Сергій Дроб’язко ніколи 
в житті не шукав легких 
шляхів. Здається, інколи 
доля сама випробовувала 
чоловіка на міцність, 
витривалість, незламність... 
Він часто опинявся там, 
де важко. І це – не лише 
фронт. Це там, де є слабкі 
й беззахисні, де марно 
сподіватися на державну 
машину і незрозуміло, в кого 
просити допомоги. В цьому і 
є його сила - відчувати, де ти 
потрібен та віддавати себе 
цілком і повністю

З бойовим побратимом Сергієм Винником на фоні власного панно про 
військові будні

ЗБРОЄЮ І ПЕНЗЛЕМ
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теж малював, але був перекона-
ний, що то лише дитячі забавки. 
На кораблі мене почали називати 
мариністом (художник, що малює 
море. – Авт.)».

Морські простори були викона-
ні настільки майстерно, що членам 
екіпажу корабля мимоволі  зда-
валося, що вода ось-ось вихлюп-
неться за раму і затопить все на-
вколо. Крім живописних полотен, 
Сергій захоплювався різьбленням. 
Вирізав кораблі, портрети військо-
вих. Закоханий у велич природи, 
мічман і подумати тоді не міг, що 
згодом він малюватиме... війну, в 
якій братиме участь.

На службу – за 24 
кілометри...

З розпадом Радянського Союзу 
Сергій повернувся на рідні про-
стори. Оселився на Чернігівщині в 
Острі – невеличкому містечку над 
Десною.

«Тут жили мої мама і сестра 
Ніла. Мати після Чорнобильської 
катастрофи почала хворіти. Мені 
хотілося бути поряд з нею. Я за-
вдячую їй своїм життям. Моє на-
родження зробило з неї інваліда, 
- опускає очі мій співбесідник. - У 
мене була можливість перевести-
ся до Чорного моря, але я твердо 
вирішив, що маю бути поруч із 
рідними».

Сергій Леонідович був призна-
чений начальником клубу 300-
го навчального полку у військо-
вій частині Сухопутних військ ЗС 
України «Десна». Підйом на роботу 
– о п’ятій ранку, а до служби – 12 
кілометрів.

«Від Остра до Десни й назад 
я щодня долав по 24 кілометри 

ЯКІЙ ДИВИВСЯ В ОЧІ
в море. Час від часу в нього ці-
кавилися, де його дім, і Сергій із 
юнацьким запалом відповідав: 
«Море!» Ходив у далекі плавання 
на великому кораблі. Повертався 
засмаглий, обвітрений, загарто-
ваний потужними штормами... І 
не з порожніми руками – приво-
зив неймовірні картини, які аб-
солютно точно відтворювали всі 
настрої моря. 

«Служив на Далекому Сході, - 
розповідає Сергій. - Спочатку був 
звичайним матросом. Згодом став 
старшиною команди корабля ІІІ 
рангу. Отримав військове звання 
мічмана. Саме там я зрозумів, що 
маю хист художника. В інтернаті 

Сергій 
Дроб’язко 
з друзями 
по більярду
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пішки. О восьмій годині треба було 
стояти у строю. Два запізнення – і 
шукай нову роботу. Якось коман-
дир частини їхав у справах до Остра 
і на мосту побачив, як я щодуху мчу 
на роботу, – усміхається чоловік. 
– Наступного дня викликав мене і 
сказав: «Якщо приходитимеш не-
вчасно на роботу в межах розумно-
го  – заплющуватиму на це очі». Але 
мені все одно не дозволяла совість 
так робити. Який я приклад показую 
солдатам, якщо сам запізнююсь». 

У військовій частині знали, що 
Сергій Дроб’язко гарно малює, і 
запропонували зайнятися музеєм, 
розташованим на території на-
вчального центру. 
Копітка була робо-
та – стенди, експо-
нати, архіви...

«Я їздив на 
Андріївський узвіз, 
продавав картини, 
аби заробити якусь 
копійчину, щоб на-
вести лад у музеї. 
Там познайомився 
з цікавими людьми. 
Мені запропону-
вали організувати 
мою особисту виставку. Після того 

картини почали продаватися значно 
швидшими темпами, –  пригадує ху-
дожник. –  Найважчим був час, коли 
армію почали гнобити. За прези-
дентства Януковича нашу військову 
частину взагалі хотіли скоротити». 

За словами Сергія Леонідовича, 
центр знищували повним ходом. 
Його навіть хотіли порізати на метал 
і розпродати. Заробітної плати не 
виплачували місяцями. Втім за часів 
Майдану тут почалося друге життя. 
Своїми силами військові відновили 
не лише будівлі й техніку, а й музей, 
в якому нарешті з'явився стенд із су-
часною історією України. Військовий 
запевняє, що для цього довелося по-
вністю переробити стенди і прибра-
ти деякі музейні експонати періоду 
«колективізації».

Війна в картинах 
і у віршах

Багатьом військовим вкрай 
складно повертатися до мирного 
життя: болісні спогади про втрату 
побратимів на війні, посттравма-
тичний синдром і безліч інших чин-
ників протидіють реінтеграції вете-
ранів назад у соціум. Але є люди, які 
збирають волю в кулак і починають 
жити далі. Всім своїм єством нама-
гаються повернутися до звичного 
життя. Та навіть незламне бажання 
не може змінити реальності.  Це на 
собі  відчув і наш герой. До війни 
картини Сергія дихали свободою: 
нескінченні простори, незрівнянні 

краєвиди наймальовничішої у світі 
країни. Тепер полотна митця кри-
чать про пекло війни. Вдивляєшся 
у картини художника і ненароком 
прогулюєшся розбитим і розтро-
щеним Донбасом. 

«Не люблю говорити про ті мі-
сяці, що я провів в АТО. Про це 
розповідають мої картини, а для 
більш повного розуміння – моє 
поетичне слово, - констатує Сергій 
Леонідович. - Майдан у мене все-
ляв надію. Я постійно туди їздив. 
Участі в гострих сутичках, правда, 
не брав, та допомагав чим міг. У 
мене була місія завгоспа. Їздили з 
Женею Лоскотом – легендарним 
капітаном-розвідником, який од-
разу після Революції гідності пішов 
добровольцем на Схід. Він  – за-
хисник луганського аеропорту, був 
безстрашним і мужньо йшов у тил 
ворога. Цілий рік його вважали 
безвісти зниклим, аж поки пошу-
ковці не знайшли його могилу під 
Веселою Горою. Перепоховали у 
Десні. Як потім з’ясувалося, Євгена 
намагалися захопити в полон. Але 
він, відстрілявши всі набої, підірвав 
себе гранатою... Ну от як можна си-
діти і чекати, коли у наші рідні міс-
та й села, в військову частину одна 
за одною йдуть похоронки, коли 
гинуть наші побратими, батьки й 
сини?!»

У березні 2015-го став добро-
вольцем і Сергій. Дружина блага-
ла не робити цього, але він не міг 
більше чекати. Воював у ротній 

За улюбленою справою

Робота під назвою «Спломенілий 
цвіт» присвячена полеглим військо-
вим з смт Десна

Малюнок на прапорі – ноу-хау ху-
дожника. Виконано акрилом.

ЗБРОЄЮ І ПЕНЗЛЕМ
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тактичній групі 169-го навчального 
центру. 

«Загалом перебували в 
Донецькій області, були й виїзди 
до Попасної, Зайцевого – за потре-
би. Різні траплялися ситуації. Всі 
ми там зі зброєю в руках не тому, 
що нам це подобається. Ми захи-
щаємо свою землю від агресора. 
Найголовніше – постійно трима-
ти ввімкненим мозок. Хто б коли-
небудь міг подумати, що ми вою-
ватимемо з Росією. Цього ніхто не 
міг навіть припустити. У багатьох 
чоловіки й сини воюють по той бік. 
Бо родинні зв'язки все одно ближчі 
за державні. У нас в Україні роками 

розумієте – не за зароблені гроші... 
Коли місцеве населення поповнює 
лави сепаратистів – слів не виста-
чає. Вся Україна боронить Схід, а 
вони по той бік гроші заробляють, 
а по цей – гуманітарну допомогу 
беруть...».  

Під час бойових дій від успішної 
роботи Сергія Дроб’язка інколи за-
лежала доля всього підрозділу. Та 
він про це воліє не говорити, мов-
ляв, не прийнято у військових бага-
то теревенити про війну. Пригадує, 
як у години затишшя змінював 
зброю на пензель. Та не часто таке 
траплялося, бо фізично не вистача-
ло сил. 

службу. Днями приступатиму до 
роботи над меморіалом, – ді-
литься своїми планами митець. - 
Робитимемо його за моїм ескізом. 
Прообраз – мій товариш Євгеній 
Лоскот».

Сергій Леонідович не відкидає 
можливості, що повернеться на 
АТО. Нині ж він активно займаєть-
ся волонтерством. Контролює, щоб 
допомога була насамперед адрес-
ною. Якщо це колеса для машин – 
то колеса. 

«Сьогодні армія стала значно 
багатшою завдяки волонтерам. 
Добре, що є бізнесмени, які не при-
множують свої статки, а діляться. 

Коли нарешті скінчиться війна?
Коли ми вже повернемось до миру?
Тоді, коли полюбимо сповна
ми свою рідну неньку-Україну.
Тоді, коли не буде холуїв
І тих, хто зневажає цю країну:
Запроданців і засланих щурів,
Які здають її в лиху годину.
Тоді, коли не будемо чекать,
Що хтось за нас щось зробить, і здолає

знищували озброєння. Скільки 
порізали танків, бойових машин 
піхоти, систем артилерійських і 
протиповітряної оборони... Неначе 
готувалися заздалегідь у такому 
собі антиукраїнському руслі. Та з 
цим якось розібралися завдяки 
волонтерам, небайдужим людям, 
підтримці Заходу. Засмучують 
псевдопатріоти. Ну як можна на-
живатися під час війни? Коли люди 
гинуть. Коли діти стають сиротами. 
Коли 20-річні хлопці втрачають 
ноги, руки... А комусь ці трагічні 
обставини не заважають зміню-
вати «Жигулі» на іномарку. Ви ж 

У цивільному житті малює бага-
то. Як каже Сергій, інколи доходи-
ло до двадцяти картин за місяць. 
Кожен сюжет полотна художника 
має свою передісторію у реально-
му житті. У своїх картинах він нена-
че оспівує кожну подію, побачену 
на цій війні. Та час від часу повер-
тається до улюблених пейзажів, 
святинь...

«Нещодавно закінчив вели-
ке панно в сквері нашої Десни на 
військову тематику – дев’яносто 
квадратних метрів. Фарби й пен-
злі допомагають створити щось 
для людей, які несуть свою нелегку 

Серед моїх знайомих таких чима-
ло. Тому, коли вони дають гроші на 
військові потреби, я завжди роблю 
фотофіксацію того, що ми придба-
ли, бо знаю людей, які наживають-
ся у такий спосіб».

Коло справ, якими займається 
Сергій Леонідович, дуже широке.  
Він – директор музею, художник, 
трішки поет і музикант. А ще він 
затятий шанувальник більярду. 
Неодноразовий чемпіон. Та най-
головніше – він патріот, проте цим 
ніколи не хизується. За нього значно 
більше розповідають його вірші…

Сніжана БОЖОК

Ворожу антиукраїнську рать,
Яку підступний ворог посилає. 
Нестерпно туга серце розрива
за всіх полеглих в ім’я України,
але ж ми знаєм, що то недарма –

Здобувши незалежність їй і силу.
Хай вовком завивають вороги 
І задихнуться в люті і у гніві –
Ми їх втрамбуєм на своїй землі.
Героям слава, слава Україні!
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Події на Донбасі, як і кілька останніх років нашої історії загалом, 
засвідчили, що Українське військо нині є доволі потужною силою, 
здатною переломити її хід. Захищаючи український народ та 
територію держави від зазіхань північного сусіда, армія в прямому 
сенсі завоювала непідробну довіру людей. Це означає, що в 
майбутньому їхній інтерес до військової організації держави лише 
посилюватиметься. Отже, демократичний цивільний контроль, 
який є невід’ємною рисою будь-якого розвиненого суспільства, із 
незрозумілого більшості пересічних громадян словосполучення 
перетвориться на дієвий інструмент управління

АРМІЯАРМІЯ

СТАЄ БЛИЖЧОЮ

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ
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Сила громади
Коли на Сході України розпо-

чалася війна, небайдужі співвіт-
чизники відразу активно заходи-
лися допомагати Збройним Силам 
України. Добровольці поповнили 
лави війська та батальйонів те-
риторіальної оборони, волонтери 
опікувалися поставками на пе-
редову одностроїв, екіпірування, 
засобів захисту, харчування тощо. 
Згодом у Міністерстві оборони 
запрацювала Рада волонтерів, 
Проектний офіс реформ тощо.

Ці кроки засвідчили, що старі 
пострадянські інструменти управ-
ління армією поступово змінюють-
ся новими, поширеними в усьому 
цивілізованому світі, коли відпо-
відальність за більшість рішень у 
військовій сфері лежить на демо-
кратично обраній політичній владі 
та громадянському суспільстві, а 
не на військовому командуванні.

Будемо відверті, відголоски за-
коренілого минулого залишилися 
навіть через чверть століття на-
шої незалежності. Про це свідчить 
хоча б те, що переважна більшість 
громадян досі не усвідомлюють, 
що військовий податок – це не 
примусове навантаження на їх-
ній гаманець, а безпосередня 
участь кожного в нашій загальній 

безпеці. Отже, потрібно поясни-
ти: якщо ми хочемо жити в мирі, 
Збройні Сили України мають отри-
мувати необхідне фінансування. 
Як це зробити?

Єдиного загальноприйнятого 
стандарту побудови відносин армії 
і населення до сьогодні не вироби-
ла жодна країна. Адже це залежить 
від ментальності народу, його куль-
тури, історії і, зрештою, поточної 

політичної ситуації. Ска жіть, чи 
комусь із нас ще кілька років тому 
спало б на думку, що Російська 
Федерація зі зброєю порушить 
наші кордони? Напевне, що ні.

Саме тому нині українське 
суспільство має бути обізнаним 
принаймні у трьох речах: вну-
трішніх процесах, які відбува-
ються у Міністерстві оборони та 
Генеральному штабі, як будується 
взаємодія Верховної Ради, засо-
бів масової інформації та громад-
ських організацій зі Збройними 
Силами і як дотримуються права 
військовослужбовців у цей непро-
стий час. Адже люди в погонах – 
це наші співвітчизники, і хоч як це 
не банально звучить, але від їхньо-
го благополуччя безпека держави 
залежить також.

 

Мета одна, засоби різні
Отже, Міністерство оборони і 

Генеральний штаб. Стратегічний 
оборонний бюлетень, введений в 
дію минулоріч Указом Президента 
України, фактично став пла-
ном дій, якого відтепер мають 
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дотримуватися ці структури у сво-
їй діяльності. Він передбачає чи-
мало реформ, серед яких цивіль-
на посада очільника військового 
відомства та розподіл повнова-
жень між Міністерством оборони і 
Генеральним штабом. Цілком імо-
вірно, що чимало людей, також і вій-
ськових, задаються питанням: для 
чого передбачені ці нововведення, 
якщо в Україні триває війна? Яку 
користь це принесе суспільству?

Причину можна пояснити на 
прикладі війни за контроль над 
Фолклендськими (Мальвінськими) 
островами між Великою Британією 
і Аргентиною 1982 року. Обидві кра-
їни не оголошували ї ї. Коли стало 
зрозуміло, що назріває конфлікт, 
тодішній прем’єр-міністр Великої 
Британії Маргарет Тетчер виклика-
ла до себе міністра оборони – ци-
вільного посадовця та начальника 
Генерального штабу – військового. 
На запитання, як розв’язати про-
блему, кожен з них запропонував 
свій варіант. Міністр оборони вва-
жав за необхідне вести політичні 
переговори, а головний військово-
посадовець порадив готуватися до 
війни. І поки цивільні політики на-
магалися владнати конфлікт полі-
тичним шляхом, армія готувалася 
застосувати зброю.

Війна завершилася рішучою 
перемогою Великої Британії з мі-
німальними втратами. Ця подія 
неабияк вплинула на патріотичний 
дух серед англійців і значно по-
силила авторитет уряду Маргарет 
Тетчер. Для Аргентини поразка ста-
ла болючим ударом по національ-
ній гордості. Ця історична ситуація 
красномовно доводить, що успіх 
завжди на боці того, хто вміло по-
єднує гнучку політику і демокра-
тичний контроль над армією.

Коли пріоритети 
очевидні

Взаємодія Збройних Сил з 
Верховною Радою України. Саме 
через законодавчі акти, ухва-
лення бюджету тощо парламент 
безпосередньо впливає на жит-
тєдіяльність армії. Така практи-
ка поширена в більшості провід-
них країн світу. Але в Україні ми 
маємо парадоксальну ситуацію. 
Соціологічні опитування останніх 
років свідчать, що рівень довіри 
українського суспільства до армії 
сягає близько 70 відсотків. А до 
парламенту лише 7-9%. Цей дисба-
ланс свідчить насамперед про те, 
що люди дуже тонко відчувають 
відсутність необхідної уваги на-
родних обранців до важливих про-
цесів, які відбуваються в Україні.

– Нещодавно я перебувала на 
засіданні комітету з безпеки і обо-
рони Верховної Ради, де розглядав-
ся законопроект щодо проведення 
розмінування, підготовлений вій-
ськовими фахівцями, – пояснює 
Наталія Зейналова, координатор 
напрямку демократичного цивіль-
ного контролю над Збройними 
Силами України Проектного офі-
су реформ Міністерства оборони 

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ



27

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

червень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

України. – Ним передбачена мож-
ливість проведення розмінування 
територій недержавними устано-
вами та організаціями під повним 
контролем військового відомства. 
Підготовка цього законопроекту 
тривала півтора року. Лише узго-
джень було з півсотні. На жаль, 
його розгляд народними обранця-
ми тривав близько трьох хвилин. 
Документ так і не ухвалили, не по-
бачивши в ньому нічого корисно-
го для армії і суспільства загалом. 
Причина проста: ті, хто «з кров’ю» 
готував цей документ, просто не 
мали можливості довести його по-
трібність. Знаєте про що я жалкую 
найбільше? Про змарнований час. 
Утім світова практика свідчить, що 
один рік війни – це десятиліття 
розмінування. Тож ця проблема 
для держави залишається вкрай 
актуальною.

Таких випадків, на жаль, тра-
пляється сила-силенна, і завдання 
цивільних фахівців, які долуча-
ються до життєдіяльності війська, 
контролювати, щоб їх було якомо-
га менше. Необхідно організову-
вати все так, аби народні обранці 
знайомилися з документом ще на 
стадії його підготовки, а не в остан-
ню мить, безпосередньо перед го-
лосуванням. Закони, які гаранту-
ють безпеку 46-мільйонній країні, 
мають готуватися і розглядатися 
за певним алгоритмом. Не разом 
із економічним блоком чи пере-
йменуванням вулиць, а окремо. 

Важливу роль у демократич-
ному цивільному контролі над 
ЗС України могла б відігравати 
і Громадська рада Міністерства 
оборони. До цього дорадчого ор-
гану вже давно мали б увійти 
представники нових громадських 
організацій. Але 2015 року, коли 
відбувалися вибори до ї ї лав, ніх-
то із волонтерів і прогресивних ді-
ячів туди не потрапив, адже вони 
в той час займалися іншими на-
гальними справами – відновлю-
вали боєздатність армії. Те ж саме 
з гучним скандалом відбулося і на 

виборах в Громадську раду ниніш-
нього року.

Насправді сенс не в тому, аби 
критикувати цей орган. Адже там 
працюють грамотні і віддані люди. 
А непорозуміння виникають через 
непрозору і незрозумілу пере-
січному платнику податків систе-
му його діяльності. Його роль та 
вплив не співпадають з очікуван-
нями суспільства та потребами 
сьогодення.

Отже, важелі для здійснення 
контролю над армією ми ніби й 
мали. Але вони не діяли. Саме це і 
стало передумовою появи в ї ї ла-
вах представників післямайданів-
ських громадських організацій, які 
взялися за реалізацію своїх ідей 
в межах Збройних Сил України. 
Серед них – фахівці Проектного 
офісу реформ Міністерства обо-
рони України – незалежної 

перше, це закрило б проблеми 
так званого неякісного волонтер-
ства, тобто тих нечистих на руку 
людей, які прикриваючись добро-
чинністю, відверто наживаються 
на війні. По друге, дозволило б на 
законних підставах за необхідної 
фінансової допомоги здійснювати 
свою діяльність.

 

Не в «смажених» 
новинах щастя

Окремої уваги варті взаємовід-
носини Збройних Сил України та 
вітчизняних мас-медіа. Річ у тому, 
що останнім часом в інформацій-
ному просторі спостерігається 
стійка тенденція до висвітлен-
ня армійської життєдіяльності у 
двох протилежних площинах: або 
виключно #зрада, або #перемо-
га. Об’єктивний баланс відсутній. 

організації нового формату, по-
кликаної впровадити реформи за 
багатьма напрямками, також і в 
площині демократичного цивіль-
ного контролю.

Сильні волонтерські організа-
ції і представники волонтерсько-
го руху, котрі продемонстрували 
свою спроможність працювати, 
стали б хорошою основою для 
майбутньої Громадської ради. По 

Причиною цього найчастіше стає 
звичайне бажання віднайти сма-
жену новину і продемонструвати 
таким чином власну принципо-
вість і неупередженість.

Водночас планові брифін ги, 
на яких представники військо-
вого відомства розкривають на-
гальні проблеми реформування 
ЗС України, такі, як антикоруп-
ційна діяльність, кібербезпека, 
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впровадження демократичного 
цивільного контролю тощо, жур-
налістів цікавлять дуже мало. 
Саме це часто-густо стає причи-
ною нерозуміння суспільством 
того, що ж насправді відбувається 
у війську. Напевно досі мало хто із 
пересічних громадян знає, що МО і 
ГШ регулярно підписують мемо-
рандуми щодо здійснення важ-
ливих проектів із вітчизняними 
та закордонними партнерами. 
Наприклад, антикорупційні, які 

реалізовуються під проводом 
США, Великобританії, Норвегії 
тощо, гендерні та багато інших.

 

В очікуванні 
військового 
омбудсмена

Зобов’язання держави і пра-
ва військовослужбовців. З по-
чатком війни на Донбасі вимоги 
до військовослужбовців істотно 

підвищилися. Відповідно й дер-
жава намагається віддячити своїм 
захисникам належним чином. Але 
будемо відверті, до європейських 
стандартів ще потрібно подолати 
певний шлях. Зокрема, у питанні 
дотримання прав військовослуж-
бовців. Вони та члени їхніх родин 
повинні мати змогу відстоювати 
свої права без побоювання за по-
дальшу кар’єру.

Досвід таких країн, як Канада, 
Німеччина, Ірландія і Сполучене 
Королівство, Данія, Швеція, Поль-
ща тощо свідчить, що гарантом 
дотримання прав представників 
силових відомств є демократич-
не суспільство і, зокрема, інститут 
омбудсмена з військових питань. 
Саме до його повноважень нале-
жить гармонійне поєднання прав 
людини та функціонування секто-
ру безпеки.

В нашій державі до сьогодні 
поширена інша практика. Якщо 
порушені права військовослуж-
бовця, він звертається до суду. 
Але іноді рішення можна чекати 
роками. І не факт, що воно буде 
на користь позивача. В такому разі 
єдиним способом відстояти свої 
права залишається звернення до 
Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини. Але реалії свідчать, 
що цього шляху люди у погонах 
уникають. Так, у звіті про роботу 
Уповноваженого за 2016 рік про 
військовослужбовців немає жод-
ного слова.

Саме тому нині Проектний офіс 
реформ Міністерства оборони 
України спільно з представниками 
Верховної Ради працює над впро-
вадженням інституту уповнова-
женого з прав військовослужбов-
ців – військового омбудсмена. 
Такі посадовці успішно працюють 
у 62-х країнах світу. У Канаді, на-
приклад, відповідна структура 
опікується і військовослужбов-
цями, і ветеранами. До її складу 
входять добре підготовлені юрис-
ти, експерти тощо. У такий спосіб 
держава демонструє свою опіку 

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ
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над військовиками і в цивільному 
житті.

– Над законопроектом ми 
працюємо понад рік, – гово-
рить Наталія Зейналова, коор-
динатор напрямку демокра-
тичного цивільного контролю 
над Збройними Силами України 
Проектного офісу реформ 
Міністерства оборони Украї-
ни. – Необхідність його запрова-
дження, як елементу Концепції 
демократичного цивільного-
контролю, що розробляється 
спільно з ОБСЄ, обговорювати-
меться у шести найбільших міс-
тах України: Маріуполі, Дніпрі, 
Харкові, Львові, Одесі, Києві. Ми 
маємо на меті з’ясувати його 
затребуваність у військово-
службовців, членів їхніх родин, 

діяльність не суперечила чинному 
законодавству. По-друге, потріб-
но чітко визначити повноважен-
ня і функції цієї посадової особи. 
І найголовніше – визначитися із 
кандидатом на посаду. В нинішніх 
українських реаліях це має бути 
людина, яка користуватиметься 
неабиякою довірою суспільства 
і військовослужбовців. Чи є така 
нині?

– Загалом проблематика демо-
кратичного цивільного контролю 
над Збройними Силами має безліч 
взаємопов’язаних процедур, – ре-
зюмує Наталія Зейналова. – Тому 
Проектний офіс реформ пропо-
нуватиме Міністерству оборони 
більше інформувати суспільство 
і військовослужбовців про їхнє 
впровадження. Ми наполягатиме-
мо, аби парламент змінив формат 
підготовки і розгляду законопро-
ектів. Має запрацювати й нова 
відкрита процедура вибору скла-
ду Громадської ради. Приміром, 
через інтернет-голосування. А 
регулярні виступи керівного скла-
ду Міністерства оборони перед 
представниками засобів масової 
інформації, мабуть, мають зміни-
тися на формат живої розмови. 
Лише в такий спосіб армія стане 
ближчою до суспільства, а ке-
рівництво військового відомства 
зможе донести суть впроваджува-
них реформ.

Сергій БАСАРАБ

представників громадських ор-
ганізацій та експертів. Адже іно-
ді в нашій державі з’являються 
певні новоутворення, які в май-
бутньому жодних функцій, окрім 
освоєння державних коштів, не 
виконують.

У багатьох країнах світу важли-
вою рисою інституту омбудсмена 
з військових питань є його неза-
лежність від установ, за якими 
здій снюється контроль. Цей орган 
приймає та розслідує звернення і 
скарги від представників зброй них 
сил, громадян. Як показує досвід, 
у більшості випадків конфліктні 
ситуації краще вирішуються саме 

Конституції. Так, як це зроблено 
у Румунії, Польщі, Німеччині та 
Албанії. 

Стрімке зростання кількості цих 
посадовців у різних країнах спо-
стерігається протягом останніх 
25 років. Це свідчить насамперед 
про їхню ефективність і зрілість 
всієї  системи державного управ-
ління. В Україні швидкої появи вій-
ськового омбудсмена чекати не 
слід, хоча чимало представників 
Верховної Ради готові проголосу-
вати за нього навіть сьогодні.

Питання складне. Тож, по-пер-
ше, його появі має передувати змі-
на низки законодавчих актів, аби 

через інститути омбудсмена, ніж 
через судові інстанції. Омбудсмен 
з військових питань повинен мати 
солідний правовий статус, закрі-
плений у спеціальному законі або 
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ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ

ПОЛЬСЬКИЙ ДРАГУН 
ПИЛЬНУВАТИМЕ 
РОСІЙСЬКИЙ «ЗАПАД»РОСІЙСЬКИЙ «ЗАПАД»  
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Збройні сили Республіки Польща готуються 
до найбільших цьогорічних навчань 

«Драгон-2017», які відбудуться у другій 
половині вересня. Майбутні маневри 

примітні не стільки за своїми масштабами, 
скільки за очевидною природою – польський 

«Dragon», що в перекладі означає «драгун», 
брязкатиме зброєю одночасно з російсько-

білоруськими навчаннями «Запад-2017»

Нові виклики – 
нові традиції

Те, що Польща і країни Балтії не 
в захваті від бурхливої військової 
активності Російської Федерації 
вздовж своїх кордонів, наголошу-
валося неодноразово. Європейські 
політики та натовські командири 
не вперше пропонували «неспо-
кійному сусідові» вгамуватися та 
співпрацювати. Утім отримали не-
втішний результат – майданчиком 
для провокацій стала Республіка 
Білорусь, на територію якої для 
спільних із РФ навчань перекида-
ють велику кількість техніки та осо-
бового складу. 

Такий стан справ, звісно, не до 
вподоби польському воєнно-по-
літичному керівництву. Зокрема 
в одному із цьогорічних інтерв’ю 
міністр оборони Польщі Антоній 
Мацеревич сформулював загрози, 
які створюють реальний тиск у пи-
таннях безпеки його країни:

– Я отримую інформацію про 
появу нових видів озброєння, що 
збільшують ризики в районі Калі-
нінградської області. Мене інфор-
мують про те, що «Запад-2017» 
можуть закінчитися постійною 
дислокацією російських військ на 
цій території. До того ж, я бачу ін-
формацію про загиблих на Донбасі 
цивільних осіб, окуповану росія-
нами частину території України та 
агресивні кроки Росії... Це дійсність, 

яка кожен день створює реальну 
напруженість.

Зрозуміло, що на відкриту 
конфронтацію зі східною країною-
хуліганом ніхто не піде, однак бути 
готовим до ймовірних «непередба-
чуваних» дій треба. Наприклад, на 
випадок, щоб російські десантники 
чи танкісти, мандруючи білорусь-
кими полігонами, бува не заблу-
кали на територію Польщі. І хоча 
офіційно ніхто не оголошує від-
верте протиставлення «Драгона» 
«Западу», відчувається атмосфера 
напруженості. 

Власне, проведення навчань 
«Драгон-2017» Польща анонсува-
ла ще наприкінці минулого року. 
Речник Генерального штабу поль-
ської армії підполковник Щепан 
Глущак у відповіді на запит елек-
тронним листом послався на офі-
ційну інформацію, відповідно до 
якої «Драгон-2017» є одними з най-
більших навчань у країні, що про-
водяться циклічно раз на два роки. 
Традиційно до навчань залучався 
тільки сухопутний компонент. А 
нинішнього року маневри мають 
характер об’єднаної оборонної 
операції за участю підрозділів усіх 
видів і родів військ та новостворе-
ної територіальної оборони. Отже, 
очікувано, що у другій половині 
вересня навчання охоплять май-
же всі сухопутні та морські полі-
гони, а також і повітряний простір 
Польщі. Деякі елементи маневрів 
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також будуть реалізовані поза те-
риторіями полігонів та навчальних 
майданчиків. Крім того, до цього-
річних заходів бойової підготовки 
долучаться й іноземні війська. Як 
то кажуть, нові виклики вимагають 
і започаткування нових традицій.

Загалом заплановано, що в на-
вчаннях візьмуть участь близько 
12 тисяч військовослужбовців із 
Польщі, країн-союзників (Литви, 
Латвії, Німеччини, Румунії, Словач-
чини, США та Великої Британії), а 
також країн-партнерів (Грузії та 
України). З цього приводу началь-
ник управління аеромобільних і 
механізованих військ Генштабу ЗС 
Польщі бригадний генерал Адам 
Йокс додав:

 – Інші країни теж зацікавлені 
брати участь у навчаннях. Наразі 
ще тривають плануючі конферен-
ції щодо специфікації та кількості 
іноземних учасників. Але досте-
менно відомо, що вони (іноземні 
підрозділи. – Авт.) залучатимуться 
з метою набуття сумісності (з під-
розділами Збройних сил Республі-
ки Польща. – Авт.).

Заплановано також низку кон-
сультаційних нарад і координа-
ційних зустрічей як представників 
країн НАТО, так і країн-партнерів, 
які братимуть участь у навчаннях.

За лаштунками 
маневрів

Власне, «Драгон-2017» можуть 
і не здивувати пересічного грома-
дянина. Такі собі навчання, адже 
12 тисяч учасників не так уже й ба-
гато, якщо порівнювати з торішні-
ми маневрами «Анаконда-2016», в 
яких загалом було задіяно близько 
30 тисяч військових ЗС РП та со-
юзних країн. Але одна суттєва від-
мінність все ж є. Основний акцент 
робиться не на фінальне тактичне 
шоу, а на підготовку органів вій-
ськового управління та їхню зла-
годженість в ухваленні рішень. 
Тактичні підрозділи теж відточува-
тимуть майстерність на полігонах. 
Активно залучатимуться новоство-

рені військові частини територі-
альної оборони, щоб у взаємодії 
з регулярними військами давати 
відсіч асиметричним діям проти-
вника. 

Головним плацдармом прове-
дення «Драгона» буде 12-та ме-
ханізована дивізія зі Щецина із 
підлеглими підрозділами. Як уже 
наголошувалося, навчання мати-
муть оборонний характер. 

Події розгортатимуться на тлі 
порушення противником держав-
ного кордону та протидії збройній 
агресії із застосуванням елементів 
гібридної війни проти країни. Тоб-
то в сценарії присутні елементи 

ситуації, що має місце в Україні, 
– бандформування, які підтримує 
ворог, та інформаційні й психоло-
гічні операції. 

Годі й казати, що для відпрацю-
вання таких об’ємних завдань двох 
тижнів замало. Загалом за лаштун-
ками «Драгона» відбудеться низка 
«дрібних» навчань, в межах яких 
підрозділи ступеня бригада/полк 
проведуть близько 50 різноплано-
вих маневрів. Метою цього етапу є 
перевірка готовності до виконан-
ня завдань. Особливого значення 
цьому комплексу навчань надає 
підготовка дій підрозділів ще до 
початку сценарного конфлікту. 
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Загалом польські офіцери нео-
фіційно переконують, що «Дра-
гон» – це сценарна жорстка по-
вномасштабна війна на суходолі, 
в повітрі, морі та інформаційному 
просторі. А це, погодьтеся, не ти-
пові командно-штабні навчання із 
залученням військ, а серйозний ар-
гумент, що Збройні сили Республі-
ки Польща не дозволять з’явитися 
у себе жодним «зеленим чоловіч-
кам» та заблукалим після «Запа-
да-2017» десантникам. 

Український сценарій 
у Польщі неможливий

Чимало скептиків прибалтій-
ського регіону висловлюються про 
безглуздість «Драгона» для проти-
дії загрозам «Запада-2017». Адже 
матеріальні та технічні ресурси, 
використані в підготовці та безпо-
середньо під час навчань, не оку-
пляться бажаними дивідендами. 
Мовляв, замість розпорошувати 
гроші на маневри, краще на той 
період просто привести війська в 
готовність, і цього буде досить.

Аналітик польсько-українських 
відносин і дослідник російської 
інформаційно-психологічних 
операцій в Польщі та Україні Да-
ріуш Матерняк вважає, що «Дра-
гон-2017» все ж є необхідними та 
актуальними навчаннями в умовах 
нинішньої геополітичної ситуації в 
Центральній і Східній Європі. 

– Відповідь на питання «Чому?» 
досить очевидна – це випливає з 
поточних загроз і викликів безпе-
ці. Серед них найбільш серйозним 
залишається політика Російської 
Федерації, зорієнтована переваж-
но на агресію проти сусідніх країн, 
як у Грузії 2008 року, так в Україні 
із 2014-го до сьогодні. Такі манев-
ри, як «Драгон», дозволяють не 
тільки підвищити професіоналізм 
солдатів та офіцерів, а передусім  
сигналом потенційному агресоро-
ві. Більше того, ми демонструємо 
готовність до об’єднання зусиль 
з партнерами у випадку збройної 
агресії або просто загрози засто-

сування зброї, – прокоментував 
Даріуш Матерняк.

З цієї причини особливо важ-
лива участь у навчанні солдатів 
з Литви, Латвії та Естонії – країн, 
які часто називають потенційними 
об’єктами російської зовнішньої 
політики. Не менш значущим є за-
лучення військ з України як держа-
ви, що вже піддається російській 
агресії й має досвід війни на Дон-
басі. В комбінації це унікальний за 
розробкою сценарій можливого 
конфлікту збігу обставин. Адже він 
дозволяє відійти від гіпотетичних 
припущень та взяти за основу ре-
альну загрозу стабільності в регі-
оні Центральної та Східної Європи, 
а також пошук шляхів  вирішення 
цієї проблеми.

Однак не все має прикладне 
застосування. Незважаючи на від-
працювання боротьби з сепара-
тистами і бойовиками, в Польщі 
повторити донбаський сценарій, на 
думку експерта, не вдасться. Етніч-
них росіян тут не так уже й багато. 
А ті, хто є, – здебільшого студенти 
чи шукачі кращого життя в Євро-
пі. Польські білоруси прикордоння 
також не виявляють радикалізму 

і надають перевагу європейським 
цінностям. Тобто борцям за права 
російськомовних та православних 
тут буде важко знайти свою цільо-
ву аудиторію.

– У Польщі проживають пра-
вославні білоруси і росіяни. Але 
малоімовірно, щоб дійшло до про-
вокацій, коли б якась етнічна гру-
па могла почати вимагати певної 
форми збройної інтервенції проти 
Польщі, щоб «захиститися». Інший 
ризик – проросійські націоналіс-
тичні організації, від яких можна 
очікувати підривних або терорис-
тичних актів, – зазначив Даріуш 
Матерняк.

На думку аналітика поль-
сько-українських відносин, «Дра-
гон-2017» включатимуть і проти-
дію гіпотетичним терористичним 
загрозам у цивільному середови-
щі. 

Наразі складно спрогнозувати 
розвиток подій не у сценарії, а в 
реальному житті. Але достеменно 
відомо одне: поки польський «Дра-
гун» пильнуватиме російський «За-
пад», прибалтійський регіон почу-
ватиметься відносно спокійно.

Олександр ГАЙН
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ДЕ РЯТУЮТЬ ДЕ РЯТУЮТЬ 
               ЖИТТЯ               ЖИТТЯ

Коли до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону 
почали надходити бійці зі складними осколковими пораненнями, 
його персонал вдався до широкого застосування сучасних 
технологій військової хірургії: відеоендоскопічної діагностики, 
лазерної візуалізації, 3D-моделювання та фотодинамічної терапії. 
У результаті кількість посттравматичних ускладнень зменшилася, 
рани загоювались на 6-8 днів швидше, 
покращився косметичний ефект. 
А ось унікальні магнітні хірургічні інструменти, розроблені 
харківськими військовими медиками,максимально видаляють 
з м’яких тканин чужорідні тіла при множинних осколкових 
пораненнях. З їхньою допомогою можна дістати практично все. 
Донедавна така операція могла тривати кілька годин. 
Нині на неї витрачають 5-15 хвилин

,,
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У рекордно стислі терміни пер-
сонал перелаштувався на роботу в 
бойових умовах. Від самого почат-
ку тут служать і працюють високо-
професійні кадри: керівник центру 
Віктор Поліщук, головні хірурги Ва-
силь Курінний і Віктор Біленький, 
травматолог Олександр Бородай. 
Це фахівці, які пройшли Афганіс-
тан, служили в миротворчих кон-
тингентах тощо. На час початку АТО 
в закладі вже був комп’ютерний 
томограф, який дозволив визна-
чати необхідність оперативного 
втручання і тим самим зберегти 
життя й здоров’я сотень людей.

Окрім роботи безпосередньо в 
центрі, медики виїжджали до Ізю-
ма, Слов’янська, Бахмута. Там при-
ймали поранених, тяжких готували 
до транспортування до Харкова. 
Працювали також на передовій, 
організовували роботу мобільних 
медичних груп, пристосовували 
приміщення й обладнання ліка-
рень до діяльності в бойових умо-
вах.

Найважчими й дуже проблем-
ними виявилися періоди іловай-
ської й дебальцівської трагедій. 
Тоді найбільша кількість прийня-
тих поранених за одну добу стано-
вила 163 бійці. Можна лише уяви-
ти, як були завантажені всі служби. 
Лікарі й медсестри не залишали 

центр по три-
чотири доби, 
а деякі пере-

бували тут 
протягом 

тижнів.

Один із них – начальник клініки 
ушкоджень Олександр Бородай.

– Власний досвід, набутий в Аф-
ганістані, я використовую дотепер 
і радо ділюся ним з іншими ліка-
рями, – говорить він. – Неабияк ті-
шить те, що за всі роки, що минули 
після тієї війни, значно зріс рівень 
медичних технологій.

Через ВМКЦ Північного регіо-
ну пройшли 40-50% від загальної 
кількості поранених у зоні АТО. Зо-
крема й через 65-й військовий мо-
більний госпіталь – його бойову 
одиницю. 

– На початку війни лікарям до-
водилося брати на себе функції 
санінструкторів, 
– пригадує 
начальник 
операцій-

ного відділення Володимир Него-
дуйко. – Згодом все налагодилося, 
і ми почали виконувати свої безпо-
середні обов’язки. Це пояснюється 
недостатньою готовністю медич-
ної служби до тих випробувань, які 
довелося долати в той період.

Напередодні війни, наприклад, 
у складі відділення хірургії мобіль-
ного госпіталю були начальник і 
старша медсестра. А у грудні 2013 
року посаду старшої сестри скоро-
тили. Тому з початком АТО мобілі-
зували людей з медичною освітою, 
зокрема й тих, хто не встиг набути 
досвіду.

У дні найбільшої завантаженос-
ті були задіяні всі операційні столи, 
біля них хірурги постійно змінюва-
ли один одного. Після таких випро-
бувань досвід медиків зріс у рази. 
В умовах війни і великої кількості 
поранених центр почав отримува-
ти все необхідне для медичної до-
помоги воїнам.

Відтоді на його базі здійснено 
чимало наукових розробок, ви-
найдено хірургічний магнітний і 
немагнітний інструментарій для 
видалення чужорідних тіл тощо. 
Останній широко використовується 
як на етапі підготовки, так і під час 
самої операції. Отже, до лазерної, 
ультразвукової, рентгенографічної 

Начальник клініки ушкоджень
Олександр Бородай



36

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | червень 2017 року

АДРЕСИ ДОСВІДУ

візуалізації додали ще й магніт-
ну. Це значно підвищує успішність 
операції і практично унеможлив-
лює неповне видалення чужорід-
них тіл.

Останні три роки для підполков-
ника Негодуйка всі дні – як один. 
Протягом цього часу він провів по-
над 740 операцій, тож фахівця та-
кого рівня вже нічим не здивуєш. 
Хоча траплялися й досить нестан-
дартні випадки. Приміром, якось 
госпіталізували пораненого з чужо-
рідними тілами в перикарді – сер-
цевій сумці. Операція з видалення 
звідти є дуже складною. Тоді навіть 
найбільш досвідчений колега-спе-
ціаліст довго не міг визначити їх-
нього місцезнаходження. Тому був 
приємно здивований, коли швидко 
та якісно за допомогою магнітного 
інструментарію з цим упоралися 
харківські військові медики.

Оскільки тіла, що взаємодіють 
з магнітним полем, присутні в 90% 
вогнепальних поранень, магнітний 
інструмент зарекомендував себе 
досить дієвим і перспективним. 
Аналогів цьому винаходу у світовій 
медицині не існує. Досі він вико-
ристовується як експерименталь-
ний. Але винахідники впевнені, що 
найближчим часом отримають лі-

цензію на серійне виробництво.
Нині у Володимира Негодуйка 

та його колег, які, окрім лікування, 
займаються ще й розвитком вітчиз-
няної науки, з’явилася можливість 
приділити більше уваги цій сфері 
діяльності. Тож тепер на черзі док-
торська дисертація, присвячена 
діагностиці та видаленню чужорід-
них тіл вогнепального походження.

Медики центру добре пам’ята-
ють, як на КПП приходили люди 

— пересічні харків’яни — й прино-
сили, хто що міг. Проблем із про-
дуктами в закладі ніколи не було, 
а ось додатковому харчуванню тут 
завжди раді. Так, один дідусь при-
возив груші з власного саду, другий 
з пенсії купляв блок цигарок і каву. 
Говорили: «Передайте хлопцям, не-
хай швидше одужують». 

Якось на прохідній з’явилися 
двоє молодих чоловіків і поцікави-
лися, чого найбільше потребують 
пацієнти? Повз проходив лікар і 
сказав, що в реанімації зіпсувався 
холодильник. Вже за півгодини при-
везли два холодильники й переда-
ли відділенню. Інші, не називаючи 
навіть своїх імен, виявили бажання 
поставити кондиціонери на кілька 
палат. До акції долучалися все нові 
й нові благодійники. Так, волонте-
ри Харкова встановили близько 60 
кондиціонерів, масово приносили 
телевізори… А згодом представни-
ки Автомайдану розгорнули на те-
риторії медичного закладу волон-
терський центр, який діє і нині. Для 
нього виділили приміщення, де па-
цієнти отримують мінеральну воду, 
молочні продукти та речі першої 
необхідності.

Старша медична сестра нейро-
хірургічного відділення Наталя 

Начальник операційного відділення 
Володимир Негодуйко

Старша медична сестра Наталя Баличева та 
старшина Василь Веремеєнко працювали 

в зоні АТО ще з початку бойових дій 
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Баличева в зоні АТО побувала на 
самому початку бойових дій. Най-
більше була вражена тим, як місце-
ві, здавалося б, наші, українці, во-
роже ставляться до бійців власної 
армії.

– Наша колона пересувала-
ся вздовж кордонів Харківської, 
Дніпровської й Донецької облас-
тей, – пригадує вона. – Невдовзі 
ми навчилися розрізняти, де саме 
перебуваємо: на Дніпровщині нас 
зустрічали з прапорами і транспа-
рантами, допомагали продуктами; 
на Харківщині також виходили, але 
ставилися прохолодніше; а ось До-
нецька область була досить вороже 
налаштована – кидали каміння й 
палиці, використовували нецензур-
ні слова й жести.

Але Наталю підбадьорював на-
стрій десантників, до яких її прико-
мандирували. Вони були впевнені, 
спокійні й сприймали війну такою, 
як є. Медики тоді доставляли пер-
ших поранених до Дніпра й Харкова. 

– Я зрозуміла, що єдиним по-
рятунком від невеселих думок 
стане максимальне заглиблення 
у свою роботу, – пояснює мед-
сестра. – Усвідомлення невід-
воротності подій прийшло лише 
в Харкові, коли я повернулася з 
Донбасу. Тепер переконана, що 
медик повинен завжди залиша-
тися з холодним розумом і не під-
даватися емоціям, адже це не при-
несе пораненим жодної користі. 
Лише вивірені й злагоджені дії в 
максимально стислі терміни вряту-
ють життя, повернуть здоров’я, по-
збавлять болю.

Є серед медичних сестер і 
представники чоловічої статі, хоча 
штатний розпис лікувальних за-
кладів «за умовчанням» передба-
чає на цих посадах жінок. І в цьому 
є неабиякий плюс, адже іноді по-
ранені бійці почуваються ніяково 
перед медсестричками, а з чоло-
віками в білих халатах їм значно 
простіше.

Старшина Василь Веремеєнко 
обіймає в центрі посаду старшої 
медичної сестри клініки урології та 
гінекології. У травні 2014-го разом 
із групою виїхав до базового табо-
ру в Ізюмі, де приймали поране-
них. Одного разу біля Слов’янська 
проросійські бойовики збили наш 
вертоліт. Очевидці повідомили, що 
бачили, як від охопленої полум’ям 
машини відділилося шатро пара-
шута, отже, хтось мав залишитися 
живий.

– Ми вилетіли на його пошуки, 
але в тому районі нас обстріляли, 
– пригадує старшина. – Я дістав 
два кульові поранення – в плече 
та ногу. Першу медичну допомогу 
мені надали в Ізюмі. Згодом відпра-
вили до нашого центру, де лікував-
ся п’ять місяців. 

За вмілі й безстрашні дії в екс-
тремальних умовах Василя на-

городили орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня. Збитого пілота, Євгена 
Краснокутського, на жаль, тоді так 
і не знайшли. Пізніше з’ясувалося, 
що він потрапив у полон, пережив 
багато неприємних моментів. Зре-
штою опинився в одній палаті з по-
раненим Василем Веремеєнком.

Загалом від початку війни че-
рез Військово-медичний клінічний 
центр Північного регіону пройшло 
понад 18 тисяч учасників АТО. Ни-
нішній його керівник Юрій Подолян 
змінив свого попередника у мину-
лому жовтні. І як будь-який коман-
дир, прагне, аби його заклад розви-
вався й надалі.

– Ми повинні підняти центр на 
більш високий щабель надання лі-
карської допомоги, професійного 
рівня фахівців і розвитку медицини 
як науки, – резюмував він.

Шкода, що мені не вдалося по-
спілкуватися з іншими працівни-
ками установи. Адже тутешній пер-
сонал перебуває в постійному русі. 
Хтось – у зоні бойових дій, хтось до-
помагає у Балаклії… Та маю тверде 
переконання: харківські військові 
медики ще неодноразово нагада-
ють про себе добрими справами.

Олександр КУХАРЕНКО

У дні найбільшої 
завантаженості були 
задіяні всі операційні 
столи, біля них хірурги 

змінювали один одного. 
Після таких випробувань 

досвід медиків 
зріс у рази
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Трускавець – один з найбільших курортів України та Європи. 
Головними лікувальними факторами тут є унікальна за своїми 
цілющими властивостями мінеральна вода «Нафтуся» та 
природний мінерал – озокерит. Також вельми популярні 
серед відпочивальників мінеральні джерела «Марія», «Софія», 
«Броніслава», «Юзя». На курорті щороку оздоровлюються десятки 
тисяч українців із різних куточків країни та іноземні гості

МРІЄШ ПРО ОЗДОРОВЛЕННЯ?

«ТРУСКАВЕЦЬКИЙ»!

РЕАБІЛІТАЦІЯ
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Після інтервенції російської 
армії до Криму, тимчасової окупа-
ції «зеленими чоловічками» укра-
їнського півострова й курортів-
оздоровниць на морському 
узбережжі Центр медичної реа-
білітації й санаторного лікування 
«Трускавецький» залишився чи 
не єдиним потужним санаторієм 
Міністерства оборони України, в 
якому оздоровлюються, прохо-
дять реабілітацію й повертаються 
до повноцінного життя україн-
ські військові, передусім – учас-
ники АТО. «Трускавецький» має 
77-річний досвід оздоровлення 
відпочивальників. Він розташова-
ний у лісопарковій зоні міста на 
загальній площі 9 гектарів. Нині 
санаторій спроможний обслугову-
вати одночасно до 500 осіб. 

Сучасна лікувально-діагнос-
тична база центру найбільша на 
курорті й дозволяє лікувати за-
хворювання нирок та сечостатевої 
системи, печінки і жовчокам’яної 
хвороби, підшлункової залози й 
кишечника, шлунку і дванадцяти-
палої кишки, а також ендокринних 
захворювань – цукрового діабету 
й ожиріння. 

Де взяти путівку і 
скільки вона коштує?

Тривалість лікування у 
«Трускавецькому» – 21 доба. Для 
отримання путівки військово-
службовцю необхідно звернути-
ся до начальника медчастини або 
у військовий госпіталь. Учасники 
бойових дій отримують путівку 
безкоштовно, а ї ї вартість для осіб 
без пільг становить 8 тисяч 190 
гривень.

Як відомо, учасники бойових 
дій раз на рік мають право на 
безоплатне санаторно-курортне 
лікування у військовому санато-
рії. На членів сім’ї військовослуж-
бовця це право не поширюється. 
Наприклад, якщо разом з чоло-
віком захоче поїхати в санаторій 
дружина та п’ятирічна дитина, то 
за їхні путівки доведеться сплати-
ти повну вартість. 

Однак існують пільги для чле-
нів сімей у розмірі 50% знижки. 
Це пов’язано із сукупним заро-
бітком родини. Тобто коли роз-
мір середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї в розрахунку на одну 
особу за попередні шість місяців 

На Сході нашої держави вже 
четвертий рік триває неого-
лошена війна путінської Росії 
проти України. Багато тих, ко-
трі першими поїхали на Донбас 
боронити наші кордони, й ті, що 
нині відстоюють незалежність 
рідної землі на передовій, про-
ходять реабілітацію у військово-
му санаторії «Трускавецький». 
Учасники АТО охоче поділилися 
своїми враженнями від ліку-
вання у Трускавці та подякували 
тим людям, які допомагають їм 
загоїти рани. 

Артур ЧЕРКЕЗ, 
старший солдат 
реактивного 
артилерійського полку

Я кілька разів побував у зоні АТО. 
Путівку отримав у Полтавському 
військовому госпіталі, де перебу-
вав на лікуванні. У військовому са-
наторії знаходжусь на реабіліта-
ції 10 день і почуваю себе значно 
краще. Щоденно проходжу кілька 
процедур: лазеротерапію, реф-
лексотерапію, масаж, приймаю 
валеріанові та бішофітні ванни. 
Приймаю «Нафтусю» і «Марусю». 
Проживання і харчування тут ор-
ганізоване на найвищому рівні. 
Медперсонал привітний, отримую 
якісну медичну допомогу. Якщо 
буде можливість знову приїха-
ти до Трускавця, то обов’язково 
приїду й візьму із собою своїх 
побратимів.

Їдальня санаторію
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не перевищує трьох прожиткових 
мінімумів, то членам сімей вій-
ськовослужбовців надають путівки 
з 50% зниженням їхньої вартості.

У базову вартість путівки вій-
ськовослужбовця для проживання 
входить номер «Звичайний». Проте 
кожен охочий за додаткову пла-
ту може поселитися у більш ком-
фортабельних одно- чи двомісних 
кімнатах з усіма зручностями типу 
«Покращений», «Напівлюкс» та 
«Люкс». Ціна доплати становить від 
20 до 30 гривень на добу.

Для відпочивальників у сана-
торії організоване чотириразове 
дієтичне харчування. Кожен паці-
єнт може скористатися системою 
замовлення страв на наступний 
день. Крім цього, функціонує й 
зал покращеного харчування з 
доплатою.

Пий «Нафтусю», 
але не зловживай!

Оздоровлення хворого розпо-
чинається з дотримання дієти та 
щоденного прийому мінеральної 
води. Лікар прописує пацієнту час 
прийому, температуру й кількість 
води. Також попереджає про не-
гативні наслідки у випадку, якщо 
людина не буде дотримуватися 
призначень. За словами медичних 

фахівців, зловживати «Нафтусею»  
не рекомендується. Кожен пови-
нен пам’ятати: мінеральна вода 
не являється питтєвою. Її прийом 
у великих дозах може зашкодити 
і викликати у людини дискомфорт. 
Тому пацієнту слід бути уважним, 
аби відпочинок не перетворився 
на проблему. 

Мінеральну воду пацієнти при-
ймають в Центральному бюветі 
міста Трускавця, що розташова-
ний за кілометр від санаторію. 
Незабаром власний бювет міне-
ральних вод буде побудований і на 
території центру. Відповідні робо-
ти вже ведуться.

Також у центрі широко вико-
ристовуються озокеритолікуван-
ня, водолікування в різноманітних 
формах: мінеральні, хвойні, ра-
донові, валеріанові, сірководневі, 
бішофітні ванни, підводний душ-
масаж, душ Шарко, циркулярний і 
висхідний душі, а також зрошення 
кишечника лікувальною мінераль-
ною водою, відварами лікарських 
трав, гідроколонотерапія.

Бджоли і п’явки 
гоять рани

Однією з нових процедур са-
наторію є апітерапія (сон на ву-
ликах). Це лікування хвороб із 
застосуванням живих бджіл і про-
дуктів бджільництва. Повітря у 
вулику насичене біологічно актив-
ними речовинами прополісу, який 
має антимікробні властивості. Сон 
на вулику-лежанці зміцнює весь 
організм людини, покращує діяль-
ність серцево-судинної, нервової 
та дихальної систем. «Живе» тепло 
бджолиної сім’ї та змахи крилець 
бджіл діють на організм, як вібро-
масаж. Завдяки такій вуликоте-
рапії стабілізується артеріальний 
тиск, покращується кровообіг, від-
бувається оптимізація обмінних 
процесів. Звук гудіння бджіл по-
кращує імунітет, психологічний 
стан пацієнтів, особливо – воїнів 
АТО. Лікування бджолами корисне 

Володимир ДИРІВ, 
колишній боєць 
батальйону «Донбас».

 Я – інвалід війни. В серпні 2014 
року, коли виходив з оточення під 
Іловайськом, отримав два кульо-
ві поранення. Тут знаходжуся на 
санаторно-курортному лікуванні. 
Як воїну АТО держава надала мені 
путівку, аби підтримати здоров’я. 
Лікую захворювання нирок. Мені 
дуже допомагає мінеральна вода, 
ультразвукова терапія, підводний 
масаж. За цей час отримав заряд 
бодрості, енергії, позитиву.  За кіль-
ка днів повернуся додому і зно-
ву поїду на передову до хлопців, 
адже займаюся волонтерством.

Сон на вуликах

РЕАБІЛІТАЦІЯ
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для людей будь-якого віку. Під час 
такої процедури відновлення ор-
ганізму відбувається практично за 
2-4 години.

Важливим оздоровчим факто-
ром у центрі вважається гірудо-
терапія (лікування п’явками). 
Біологічний секрет гірудин, який 
виділяє п’явка, містить значну 
кількість цілющих компонентів, які 
покращують деякі характеристики 
крові людини, підсилюють крово-
обіг. За словами медиків, лікуван-
ня п`явками – незамінний метод 
при лікуванні хронічних захворю-
вань. Для досягнення максималь-
ного лікувального ефекту медичні Віталій ДОРОШЕНКО, 

молодший сержант 
окремої 
механізованої бригади

У лютому 2017 року в Авдіївці я 
отримав важке поранення під час 
танкового обстрілу наших позицій 
окупантами. В мене пошкоджені 
та ушиті майже усі внутрішні орга-
ни. Лікувався у Дніпрі, Києві, Білій 
Церкві. Дякую лікарям за врято-
ване життя. Під час реабілітації у 
Трускавці в мене покращився пси-
хологічний стан та нервова систе-
ма. Тут навкруги чудова панорама, 
а від чистого і свіжого повітря на-
віть часто паморочиться в голові. 
Я побував у багатьох лікувальних 
закладах, втім у «Трускавецькому», 
почуваю себе найкраще. 

користуються величезною попу-
лярністю в наші дні. Що це за до-
ріжка й куди вона веде? Доріжку 
Кнейпа долають босоніж по камін-
цях різної величини у ванночках, 
наповнених почергово холодною і 
теплою водою. Ця СПА-процедура 
допомагає зняти фізичну втому 
і напругу, поліпшує стан судин, 
м’язів та суглобів. Основна ідея 
методики – існування людини в 
єдиному ритмі з природою.

Ще одним популярним мето-
дом оздоровлення  є «Фітодіжка», 
що являє собою одну з варіа-
цій лазень та об’єднує арома-
терапію і сауну. Головна скла-
дова – оздоровлення паром з 
лікувальних трав. Кедрова діжка 

п'явки ставлять на біологічно ак-
тивні точки. Цікаво, що сама при-
рода підказує правильні спосо-
би застосування п'явок, оскільки 
вони присмоктуються до людини 
дуже вибірково й обирають певні 
місця. Позитивний ефект лікуван-
ня п’явками відчули на собі сотні 
пацієнтів «Трускавецького».

Під час медичної реабілітації 
бійців у «Трускавецькому» засто-
совуються й інші сучасні проце-
дури, зокрема «Доріжка Кнейпа». 
Вона є найпопулярнішою й най-
улюбленішою серед прихильників 
водолікування та відома своєю 
ефективністю ще з давніх часів 
завдяки баварському священнику 
Себастьяну Кнейпу. Випробувавши 
на собі чудесне зцілення водою, 
він розробив багато унікаль-
них методик, які не застаріли та 

Під час прийому радонової ванни

П’явки лікують

«Доріжка Кнейпа»
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Василь ВОВЧАНСЬКИЙ, 
начальник Центру 
медичної реабілітації 
й санаторного 
лікування 
«Трускавецький», 
полковник запасу, 
очолює військовий 
санаторій з 2014 року

З початку проведення АТО в нас 
оздоровлення і реабілітацію про-
йшли вже понад тисячу учасників 
бойових дій, з них 140 осіб – 2017 
року. Лікування цієї категорії гро-
мадян здійснюється безкоштов-
но. Також у центрі на безоплатній 
основі лікуються пільговики – ін-
валіди, ветерани військової служ-
би та Другої світової війни, члени 
сімей загиблих військовослужбов-
ців. Наш Центр має найпотужнішу 
лікувальну базу у Трускавці й на 
теренах Західної України. Її роз-
виток триває щоденно. Ми ввели 
нові процедури для оздоровлення 
своїх пацієнтів, на завершальному 
етапі капітальний ремонт одного 
з корпусів, довели до ладу їдаль-
ню та інші приміщення. Умови 
для відпочивальників стають ком-
фортнішими. Ми раді бачити в 
себе всіх українських героїв – на-
ших захисників.

допомагає позбутися багатьох не-
дуг.  Паритися в ній – це підвищи-
ти імунітет, знизити вагу, очистити 
організм від шлаків. Курс лікуван-
ня становить 7-10 процедур. 

Також у Центрі медичної реа-
білітації й санаторного лікування 
«Трускавецький» фахівці прово-
дять складні клініко-біохімічні та 
імунологічні дослідження, рентге-
нологічне, ультразвукове та ендо-
скопічне обстеження, обстеження 
серцево-судинної системи, голов-
ного мозку та нижніх кінцівок.

Умови відпочинку у військово-
му санаторії «Трускавецький» та-
кож дуже різноманітні. Пацієнти 
відвідують спортивний зал, зали 
лікувальної фізкультури й тре-
нажерний, кімнату настільного 
тенісу, більярдну та солярій. Для 
дозвілля відпочивальників функ-
ціонує клуб, кіноконцертний зал, 
бібліотека, в яких влаштовують 
дискотеки, концерти і навіть, лі-
тературні вечори із залученням 
письменників і поетів. До речі, 
показати свій талант може кожен 
бажаючий. Якщо ви маєте власні 
вірші й з поезією на «ти», отже, цей 
захід саме для вас.

Під час перебування на курор ті 

до послуг відпочивальників орга-
нізовуються пішохідні екскурсії по 
околицях Трускавця і передгір’ю 
Карпат, автобусні екскурсії по іс-
торичних місцях Львівщини та 
карпатського краю. Відвідати 
старовинні замки, побувати на 
скелях легендарного Довбуша та 
підкорити Говерлу може кожен 
бажаючий.

Олег СУШИНСЬКИЙ

«Фітодіжка»

РЕАБІЛІТАЦІЯ
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УКРАЇНАБОЛГАРІЯ У ЄДНОСТІ – СИЛА!

У ФАРВАТЕРІ

Тож не дивно, що Болгарія зай-
має послідовну і безкомпромісну 
позицію щодо підтримки укра-
їнського суверенітету, незалеж-
ності, територіальної цілісності, 
а також зовнішньополітичного 
вибору нашої країни на користь 
євроінтеграції. Про підтримку 
України з боку Болгарії, дружбу 
між нашими країнами та те, який 
болгарський досвід інтеграції в 
євроатлантичні структури може 
стати нам у пригоді – в інтерв’ю 
з  Надзвичайним і Повноважним 
Послом Республіки Болгарія в 
Україні Красіміром Неделчевим 
Мінчевим.

– Болгарія була однією з пер-
ших країн, що визнала незалеж-

ність України 1991 року. Чим для 
Вашої держави важлива і значи-
ма Україна? Якою є Ваша оцінка 
двосторонніх відносин між на-
шими країнами?

– Україна займає важливе міс-
це у зовнішньополітичних пріо-
ритетах Болгарії. Це визначаєть-
ся дружніми відносинами між 
нашими народами, історичною, 
культурною, мовною і релігійною 
близькістю, наявністю найбільшої 
болгарської етнічної спільноти за 
кордоном.

Україна є батьківщиною для 
найбільшої у світі болгарської 
діаспори, яка налічує понад 200 
тисяч осіб. Завдяки толерантній 
політиці української держави по 

відношенню до меншин болга-
ри продовжують зберігати свою 
культуру, мову і традиції, будучи 
добре інтегрованими в українське 
суспільство. Переконаний, що й у 
майбутньому вони також будуть 
справжнім мостом для розвитку 
та поглиблення відносин між на-
шими двома державами.

Сучасний розвиток двосторон-
ньої співпраці між Республікою 
Болгарія та Україною – логічне 
продовження того, що побудова-
но на основі духовної й історич-
ної близькості двох народів. Вар-
то наголосити, що між Болгарією 
й Україною не існує відкритих 
політичних питань, а це особливо 
важливо. 

В українського і болгарського народів 
є багато спільного, нас поєднують не лише етнічна 

та мовна близькість, але й багатовікові відносини 
в багатьох аспектах життя, культури та історії 

ДРУЖБИ
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Болгарія й Україна успішно 
взаємодіють у всіх галузях, що 
становлять спільний інтерес, а до-
говірно-правова база двосторон-
нього співробітництва регулярно 
оновлюється. Ведеться постійний 
діалог між болгарськими й украї-
нськими міністерствами і відом-
ствами, між адміністративними 
і діловими структурами на регі-
ональному рівні. і прагматичний 
політичний діалог між Болгарією 
й Україною супроводжується та-
кож активізацією відносин у різних 
сферах суспільного й економічно-
го життя.

Широкий культурний і освітній 
обмін – важлива складова дво-
сторонніх відносин між Респу-
блікою Болгарія й Україною. Він є 
яскравим свідченням традиційної 
дружби і глибокої взаємної пова-
ги між двома народами. Болга-
рія – улюблене місце відпочинку 
багатьох українських громадян. 
Україна – це пріоритетний ринок 
для болгарського туризму.

Я задоволений розвитком дво-
стороннього діалогу між Болгарі-
єю і Україною та сподіваюся, що 
спільна робота буде давати ще 
кращі результати в нашому парт-
нерстві. Переконаний, торговель-
ні можливості Республіки Бол-
гарія та України ще не розкрили 
весь свій потенціал. У болгарської 
сторони є бажання поділитися 
своїм багатим досвідом у гар-
монізації європейського законо-
давства та виконанні проектів за 
європейськими програмами, які 
Україна могла б використовувати 
на шляху до своєї європейської 
інтеграції.

–  Що можна сказати про під-
тримку Болгарією України під 
час конфлікту на Сході та яку до-
помогу надає Ваша країна? 

– Болгарія намагається всіляко 
допомагати Україні в цей склад-
ний для неї час. 

Окрему увагу хочу приділити 
болгарській підтримці України в 
політичній сфері, яка є логічним 

виявленням дружби між двома 
народами. Враховуючи події 2014 
року, Болгарія обрала послідовну 
і безкомпромісну позицію на під-
тримку українського суверенітету, 
незалежності, територіальної ці-
лісності та зовнішньополітично-
го вибору євроінтеграції. Відома 
фраза болгарського Президента 
Росена Плевленієва: «Крим – це 
Україна, а Україна – це Європа» 
прозвучала під час кількох фору-
мів і зустрічей на найвищому рів-
ні в 2015 і 2016 роках. Болгарська 
сторона приєдналася до санкцій 
ЄС щодо Росії, які є відповіддю на 
загрозу подальшої ескалації кон-
флікту і дестабілізації в Україні. 
Ми вважаємо, що санкції потрібно 
продовжити до повного виконан-
ня Мінських домовленостей.

Болгарія обрала послідовну і безкомпромісну 
позицію на підтримку українського суверенітету, 

незалежності, територіальної цілісності та 
зовнішньополітичного вибору євроінтеграції

Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Болгарія в Україні 

Красімір Неделчев Мінчев
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УКРАЇНАБОЛГАРІЯ

Після подій на Майдані та на 
Донбасі болгарська сторона роз-
почала кампанію з надання до-
помоги українським дітям щодо 
психічної і фізичної реабілітації 
на болгарському узбережжі Чор-
ного моря. З початку ініціативи 
та до сьогодні близько 400 дітей 
поранених або загиблих україн-
ських громадян змогли відчути 
болгарську гостинність.

Як провідна країна в Цільо-
вому фонді НАТО з лікування та 
реабілітації українських військо-
вослужбовців Болгарія успішно 
координує, управляє і розвиває 
діяльність, пов’язану з реабіліта-
цією, протезуванням, лікуванням 
та реінтеграцією в суспільство по-
страждалих українських військо-
вих. Країни-учасники і донори в 
цьому фонді, зокрема і Болгарія, 
сприяють розвитку певних облас-
тей охорони здоров'я в Україні за 
допомогою обміну досвідом із 
міжнародними партнерами, під-
вищенню кваліфікації медичних, 
військових і технічних осіб, за-

купівлі необхідного обладнання 
для українських медичних закла-
дів. Звіт про виконану роботу по 
лінії фонду було презентовано 
на двох заходах у квітні в Києві. 
Так, 25 квітня цього року в Націо-
нальному військово-медично-
му клінічному центрі «Головний 
військовий клінічний госпіталь» 
Міністерства оборони України за 
участю болгарського військового 
аташе полковника Сімеона Сімео-
нова була проведена міжнародна 
медична конференція. 

А 26 квітня в Посольстві Рес-
публіки Болгарія в Києві відбувся 
форум з міжнародною участю з 
питань Цільового фонду з медич-
ної реабілітації.

У межах іншого заходу було 
презентовано фільм про реабілі-
тацію Вадима Свириденка, україн-
ського учасника операцій на Дон-
басі, який пройшов курс лікування 
і протезування в США після чоти-
рьох ампутацій.

Варто зазначити, що і від украї-
нської сторони, і міжнародних ін-
ституцій була висловлена подяка 
за болгарську підтримку і благо-
родну справу з лідерства у Трасто-
вому фонді НАТО.

Поза діяльністю Цільового фон-
ду з початку 2015 року до теперіш-
нього часу на двосторонній основі 
здійснено подальше лікування та 
реабілітацію 48 українських вій-
ськовослужбовців на лікарняній 
базі Військово-медичної академії в 
м. Хасаря.

Виконана робота є поза так 
званим альтернативним внеском 

Відома фраза 
болгарського 

Президента Росена 
Плевленієва: «Крим – 

це Україна, а Україна – 
це Європа» прозвучала 
під час кількох форумів 

і зустрічей 
на найвищому рівні 
в 2015 і 2016 роках
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Болгарії в Цільовий фонд, тобто 
це незалежна ініціатива країни з 
метою допомоги Україні.

– 2004 року Болгарія стала 
членом НАТО і ЄС – у 2007-му. Як 
Ви вважаєте, наскільки формула        
«до членства в Європейському 
Союзі через вступ до НАТО» є 
прийнятною для України?

– Болгарія завжди готова по-
ділитися накопиченим досвідом 
шляху до європейської інтегра-
ції, який вона подолала, з іншими 
країнами, зокрема й з Україною. 
На жаль, в історії немає формул 
і рецептів, які можна застосува-
ти один до одного. Ми живемо у 
виключно динамічному часі, який 
змінює геополітичну картину світу 
не щороку, а щомісяця, що значно 
ускладнює наше завдання, коли 
йдеться про застосування «робо-
чої» формули.

Для Болгарії важливим є те, що 
ї ї досвід є цінним, і ми готові ним 
поділитися, враховуючи особли-
вості часу і країни, яка хоче ним 
скористатися. У даному випадку – 
це Україна. Я хотів би наголосити, 
що Болгарія й Україна ведуть дуже 
плідний діалог на всіх рівнях і між 
усіма установами. Це досягнення, 
яким можуть похвалитися неба-
гато країн. Ми повинні цінувати 
і підтримувати те, чого досягли. 
Більше того, це потрібно розвива-
ти і збагачувати.

– Який досвід Болгарії, на Ваш 
погляд, може бути корисним 
Україні на шляху до Євросоюзу? 

Що Україні потрібно зробити в 
першу чергу, щоб стати повно-
правним членом ЄС?

– Болгарія як член ЄС схвалює та 
підтримує зусилля України щодо її 
інтеграції в європейські структури. 
Наша країна була однією з перших, 
хто ратифікував Угоду про асоціа-
цію 24 липня 2014 року, що є ви-
раженням послідовної підтримки 
європейського вибору й орієнтації 
України. Ми відзначаємо зусилля 
українського уряду і схвалюємо 
нинішні реформи. Найбільше зна-
чення має активна боротьба з ко-
рупцією, просування соціального 
діалогу, судова й інституційна ре-
форми, прихильність до демокра-
тії та цінностей ЄС. Це основні фак-
тори, завдяки яким завойовується 
довіра і співпраця з боку міжна-
родних партнерів.

Із прогресом у діалозі ЄС-
Україна з’являється більше мож-
ливостей для партнерства в еко-
номічній, культурній, освітній та 
інших сферах.

Набуття чинності з 1 січня 2016 
року глибокої та всеосяжної зони 
вільної торгівлі дозволяє лібера-
лізувати торгівлю і допомагає про-
суванню торговельно-економічних 
відносин між Болгарією як краї-
ни-члена ЄС і України. Більш тісна 
економічна інтеграція за рахунок 
Зони вільної торгівлі є стимулом 
для економічного зростання і 
створює можливості для бізнесу 
як у країнах ЄС, так і в Україні. Бол-
гарія готова допомогти Україні на 

шляху до ї ї економічної інтеграції 
з Європою. Прикладом для цьо-
го є організований Посольством 
Республіки Болгарія в Україні біз-
нес-форум, який проводитиметь-
ся 29 жовтня цього року в Оде-
сі. На форумі провідні експерти 
європейської делегації в Києві і 
болгарських установ у галузі еко-
номіки познайомлять представни-
ків українського бізнесу з можли-
востями, які відкриваються перед 
ними завдяки ефективному вико-
ристанню зони вільної торгівлі.

Найважливіша умова успішної 
інтеграції українських фірм і під-
приємств на ринку ЄС – це актив-
ність підприємців. Успіх залежить 
від докладених зусиль кожного 
підприємця, щоб знайти своє міс-
це в нових умовах. Щоб успішно  
вести бізнес з ЄС і зробити свій 
товар затребуваним на європей-
ському ринку, українські вироб-
ники повинні виконати дві основні 
умови.

Перше – запропонувати конку-
рентоспроможну продукцію, що 
відповідає технічним і якісним ви-
могам споживачів ЄС.

Друге – вони повинні знати 
правила ринку ЄС, щоб предста-
вити свій товар таким чином, аби 
він став затребуваним. Щоб ко-
жен підприємець виробляв товар, 
який буде купуватися на ринку ЄС, 
важливо знати вимоги до безпеки 
товару.

Андрій МИРОНЧУК
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Ми можемо пишатися, що  однією з 
перших в Європі та світі є Конституція 
гетьмана Пилипа Орлика. Вона була 
оприлюднена 5 квітня 1710 року. Таким 
чином українці подали приклад решті 
країн. Адже Конституцію Сполучених 
Штатів Америки було схвалено лише 
1787 року, Франції та Польщі – 1791-го, 
а Російської імперії – 1905 року

Саме так  назвали Конституцію України 
в міжнародному співтоваристві

з найдемократичніших…

День її 
ухвалення – 
державне свято, 
яке щорічно 
відзначається 
28 червня

ІСТОРІЯ ЗАКОНОТВОРЕННЯ
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Процес підготовки сучас-
ної Конституції України тривав 
шість років, починаючи з 1990-го. 
Засідання Верховної Ради щодо 
ухвалення Основного Закону йшло 
аж добу. 27 червня 1996 року пар-
ламент вирішив розглядати проект 
на одному засіданні без перерв. 
У результаті бурхливих диску-
сій за підсумками безперервної 
24-годинної роботи депутатам 
вдалося узгодити всі положення 
документа. Голосування прово-
дилося по кожній статті окремо і 
цілими розділами. Голосування за 
Конституцію України в цілому від-
булося о 9:20 ранку 28 червня 1996 
року. У світі схвалили  Конституцію 
України, назвавши її однією з 
найдемократичніших.

Голова Конгресу громадян-
ського суспільства України, 
народний депутат другого та 
третього скликань, перший ко-
мандувач Українського військо-
вого флоту Борис Кожин розпо-
вів, що тоді в сесійній залі всю 
ніч вирували емоції і велося 
бурхливе обговорення. 

— Я й досі зберігаю у сво-
єму архіві проект Конституції 
України, з яким пропрацював тоді 

в сесійній залі. Я був присутній на 
засіданні Верховної Ради України 
при ухваленні Конституції із по-
чатку до кінця. Серед сотень по-
правок до Основного Закону, які 
розглядали в ту ніч, були і 24 мої, 
15 з яких враховані, — пригадує 
Борис Борисович. — Зокрема за-
пеклі баталії відбувалися навколо 
10-ї статті про державну мову. Її 
ухвалення декілька разів відкла-
дали. Депутати від компартії були 
проти української мови. Якщо 
бути точним, вони наполягали 
на тому, щоб нашій мові надати 

статус державної років за десять. 
Аргументували вони тим, що укра-
їнську мову ніхто не знає, її треба 
вчити.

Але більш переконливим ста-
ло звернення інших депутатів, 
які стверджували, що «українська 
мова є кодом нації, важливим 
чинником безпеки держави та ї ї 
народу».

За спогадами окремих твор-
ців Конституції України, у процесі 
обговорення проекту документа 
ситуація щохвилини загострюва-
лася. Не влаштовували лівих і зга-
дування в преамбулі Основного 
Закону Бога («усвiдомлюючи вiд-
повiдальнiсть перед Богом, влас-
ною совiстю, попереднiми, ни нiш-
нiм та прийдешнiми поколiннями»), 
а також Гімн України, державна 
символіка. Але всі зусилля замінити 
їх на інші не мали успіху.

Як міняли Конституцію 
України

Деякі норми, наприклад, ба-
зові пункти про права і свободи, 
перегукуються з конституціями 
інших країн. Однак у світовій прак-
тиці зміни Конституції є радше 
нонсенсом. Так, у Франції зміни 
в Конституцію стали знаковою 
подією. Основний закон міняв 
ще Шарль де Голль. Цей період 
з кінця 50-х ХХ ст. до наших днів 
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називають П'ятою республікою. У 
країні повноваження президента 
посилили в порівнянні з більш ран-
нім варіантом документа.

У серпні 1999 року президент 
України Кучма висловився за про-
ведення всенародного референ-
думу з метою внесення змін до 
Конституції. Він підписав відпо-
відний Указ. Загальним напрям-
ком запропонованих змін було 
посилення президентської влади і 
ослаблення впливу парламенту. 

2004 року проводилася Консти-
туційна реформа. За змістом вона 
була протилежна ініціативам 
Леоніда Кучми. Знову посилюва-
лися повноваження Верховної 
Ради, а влада президента 
послаблювалася.

30 вересня 2010 року Консти-
туційну реформу скасували рішен-
ням Конституційного Суду.

18 травня 2012 року пре-
зидент  Янукович видав Указ 
про Конституційну Асамблею,  
якій доручили розробити нову 
Конституцію.

21 лютого 2014 року Верховна 
Рада України проголосувала за 
відновлення Конституції України 
в редакції 2004 року на тій під-
ставі, що 30 вересня 2010 року 
вона була скасована рішенням 
Конституційного Суду без голосу-
вання в парламенті.

Конституція України сьогод-
ні має найвищу юридичну силу 

в нашій державі. Решта норма-
тивно-правових актів мають 
від повідати Основному Закону, 
завдяки якому українці мають 
можливість відстоювати свої пра-
ва громадянина. 

Цікаві факти про 
Конституцію України:

1. Протягом 1990-1996 рр. 
було запропоновано 15 про-
ектів Конституції України – від 
Конституційної комісії, політичних 
партій, науковців. Найбільш гострі 
дискусії точилися навколо розпо-
ділу повноважень між гілками вла-
ди, державної символіки, приват-
ної власності, статусу Республіки 
Крим та російської мови.

Комуністи пропонували зберег-
ти назву УРСР, відновити радян-
ську форму правління, обмежити 
права президента і увійти в новий 
союз. А Крим міг би втратити ста-
тус автономії, якби була ухвалена 
редакція Конгресу українських 
націоналістів.

2.  21 червня 1996 року було 
ухвалене доповнення про ви-
ключне право народу визначати 
і змінювати конституційний лад і 
про те, що це право не може бути 

узурповане державою, ї ї органами 
або посадовими особами.

3. Нинішню Конституцію 
України могли й не ухвалити 28 
червня, оскільки напередодні іс-
торичного засідання парламенту 
президент України видав указ про 
проведення все українського ре-
ферендуму 25 вересня 1996 року 
щодо Основного Закону держави. 
Однак після ухвалення Конституції 
цей указ був скасований.

Цікаві факти про 
конституції країн світу 
1. Конституція США – найстаріша 

федеральна конституція, ухва-
лена 220 років тому. Вона є ре-
кордно короткою, бо складаєть-
ся з 4,4 тисячі слів. Цікаво, що 
в Конституції США не згадано 
слово «демократія».

2. Найбільш «молоді» Конституції 
– в африканських країнах, 19 з 
39 африканських Конституцій 
написані після 2000 року.

3. Конституція Індії вважається 
найбільшою і найскладнішою 
у світі. У ній 395 статей, 12 до-
датків і 500 поправок, написа-
них такою мовою, що не кожна 
людина зможе прочитати. Крім 

Конституційний конвент у Філадельфії: підписання Конституції

ІСТОРІЯ ЗАКОНОТВОРЕННЯ
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того, норми і права людини 
розкидані по всій Конституції 
безсистемно, тому знайти по-
трібну інформацію надзвичай-
но складно.

4. Конституція незалежного  Уз бе-
кистану була ухвалена пер шою 
на пострадянському просторі.

5. У Великобританії немає Консти-
туції.

6. Цікаво, що в Конституції Японії 
проголошується відмова Японії 
від війни. Після поразки країни 
у Другій світовій війні Японія 
відмовилася від війни як спо-
собу збереження державного 
суверенітету.

7. Еквадор став першою у світі 
країною, яка закріпила права 
природи на рівні Конституції. 
Тепер Конституція Еквадору 
гарантує природі право на іс-
нування, відтворення і віднов-
лення. Ці положення вже стали 
основою для декількох судових 
справ – наприклад, місцеві жи-
телі подали до суду на владу 
одного з муніципалітетів, яка 
вирішила розширити дорогу і 
скинути сміття в річку. Позаяк 
це спричинило б звуження 

річища і могло негативно по-
значитися на екосистемі, суд 
постановив скасувати роботи.

8. Конституції Ізраїлю не існує, 
ї ї повинні були розробити на 
1 жовтня 1948 року. Але після 
тривалих дебатів парламент 
Ізраїлю не досяг згоди щодо 
ухвалення Конституції, і було 
вирішено побудувати головний 

закон країни з розділів. Вже 
ухвалено кілька основних роз-
ділів, які можуть скласти значну 
частину майбутнього закону.

9. У Лівії був ухвалений закон, що 
проголошує Коран основним 
законом країни, тобто по суті – 
Конституцією. Таке шанування 
релігійного закону характерне 
для багатьох мусульманських 
країн. Головне – всі дії мусуль-
ман повинні бути в інтересах іс-
ламу, інші положення про пра-
ва – найчастіше формальність.

10. Конституція Мальти проголо-
шує цю країну нейтральною, 
яка прагне до миру.

11. Конституція Ватикану поміт-
но відрізняється від основних 
законів, до яких ми звикли. 
Наприклад, перші ї ї слова зву-
чать так: «З нашої власної іні-
ціативи, виходячи зі знання 
істини і повноти суверенної 
влади, ми наказали і наказує-
мо дотримуватися як держав-
ного закону такого». Далі йде 
перелік того, чого саме слід 
дотримуватися.

Ігор ПАРУБСЬКИЙ

Ян Матейко, картина ухвалення Конституції Польщі 3 травня 1791. Король Станіслав II Август (зліва) входить 
у собор Святого Іоанна Хрестителя, де депутати поклянутся захищати Конституцію. На задньому плані 
королівський замок, де Конституція була щойно ухвалена.

Декларація прав людини і громадя-
нина, Франція, 1791 р.
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ДЕ РАША – ТАМ
У ГОЛОВІ КАША

Парадокс визволених територій 
Донбасу: чим ближче  до лінії 
розмежування, тим більше люди 
не сприймають ні українських 
військових, ні рідної держави. 
Здавалося б, нонсенс. 
Та ні, все значно простіше – 
вплив російського телебачення. 
Воно нав’язує такі погляди 
та штампи мислення, 
від яких розум затьмарюється, 
а здоровий глузд зникає
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Варто навести приклад, який 
яскраво демонструє про всю ко-
мічність ситуації. До тяжкохворого 
мешканця Авдіївки необхідно було 
доправити лікаря. За цю справу 
взялися військові. Медик, оглянув-
ши пацієнта, констатував інфаркт 
та наполіг на негайній госпіталіза-
ції. Два офіцери, підтримуючи кре-
мезного чоловіка з обох боків, ви-
вели його з будинку та посадили в 
автомобіль. Звичайно, за цим спо-
стерігали сусіди. Тож увечері ме-
дика можна було б викликати вій-
ськовим, шокованим прочитаним у 
групі інтернет-ресурсу «Переклич-
ка Авдеевка»: «Збройні сили Укра-

їни крадуть мирних мешканців. За 
даною адресою вкрали людину».  

– Хоч на лоба собі чіпляй наліп-
ку «Рабовласник», вони цьому по-
вірять. Ми ж для них – кровожери 
та кати, – з гіркою іронією ділить-
ся враженнями начальник групи 
військово-цивільного співробітни-
цтва у м. Авдіївка Сергій Довгалюк.

А на запитання, що ж робити, 
офіцер має єдиний рецепт: «Вим-
кнути зомбоящик».  

Хронічне безробіття, дотацій-
не виробництво, низький рівень 
життя – через ці чинники Донбас 
завжди сприймали як «депресив-
ний регіон». Та депресія почала 
розповсюджуватися на мирне на-
селення, а за допомогою росій-
ської пропаганди дедалі більше 
впливала на людей, викликаючи 
пригніченість, зневіру та нездат-
ність мислити самостійно.  Таких у 
прифронтовій зоні більшість – до 
70 відсотків. Найстрашніше те, що 
ця цифра зростає. Ті, хто підтримує 
незалежну Україну, бояться про 
це відкрито говорити, а ті, хто на 
боці колабораціоністів та вірить у 
світле майбутнє з РФ, почуваються 
вільно та впевнено. Наші бійці від-
верто говорять: складається вра-
ження, що ми на ворожій 
території, а не на своїй 
землі. 

Інформаційна коро-
зія роз’їдає мізки до-
рослих, а ті своєю чер-
гою підлаштовують 

молодь під формат російської про-
паганди. Висловлюються вони так: 
«Наших дітей у літньому таборі 
на Західній Україні налаштовують 
проти нас», «Навіщо нам україн-
ська культура, католицизм, ми ж 
інші», «Та ви прочитайте, хто такий 
Бандера, я під нього не ляжу» (при 
тому забуваючи, що Степана Бан-
дери вже давно немає серед жи-
вих, а про діяльність українських 
націоналістів, напевне, ще зо три 
роки тому більшість донеччан та 
луганчан навіть і не здогадували-
ся...)

Як кажуть офіцери групи вій-
ськово-цивільного співробітни-
цтва, потрібно рятувати свідомість 
дітей. Це єдиний контингент, з 
якого ще можна виростити патрі-
отів. Але як? Напевне, це питання 
риторичне. Адже загальна атмо-
сфера зовсім цьому не сприяє. 
Дівчинка-підліток у Костянтинівці 
щиро підтримує Україну, а її бать-
ки іншої думки. Знайомі сім’ї роз-
повідають, що на дитину постійно 
чиниться пресинг, часто доходить 
до скандалів щодо її позиції. Ди-
тина нишком вдягає прикраси із 
синьо-жовтою символікою у школі, 

у дворі, а йдучи до-
дому, їх знімає. 
Неподалік мене 
пройшло моло-
де подружжя із 

хлопчиком-до-
шкільнятком. 
Та я хвилини 
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дві не могла оговтатися від того, 
що малий, побачивши мене у вій-
ськовій формі, вигукнув: «Убивці!», 
а батьки ніяк не зреагували, лише 
підтягнули його ближче до себе та 
пришвидшили ходу. 

А офіцер з питань взаємодії 
Віктор Гребенюк ділиться вражен-
нями від випадку, коли роздавали 
гуманітарну допомогу в одному із 
прифронтових містечок. Біля вій-
ськових бігав маленький хлопчик і 
радісно зазирав у обличчя. 

– Ми йому то цукерок насипле-
мо, то печива дамо. Тоді й питаємо, 
чи він за Україну. Він підбіг до ма-
тері, потім до нас і сказав «так». Та 
ми схитрували, сказали, що ми за 
Росію. І дитина, не довго думаючи, 
випалила: «Та я насправді також за 
Росію!» Потім ми поцікавилися, де 
його батько, і він з дитячою наївніс-
тю продовжив: «Охороняє сусіднє 
село». А сусіднє село – це Донецьк, 
– згадує офіцер.  

На жаль, російський інформа-
ційний простір і досі робить свою 
справу. Виключити російські інтер-
нет-ресурси замало, адже телеві-
зійний сигнал із Донецька без пе-
решкод долітає майже до Дніпра, 

не говорячи вже про прифронтову 
зону. Доходить до парадоксів. На 
окупованих територіях проводять 
опитування українською мовою, 
чи потрібен країні безвізовий ре-
жим з Європою. Звичайно, відпо-
віді негативні, звучить нецензурна 
лексика та незадоволення владою. 
Глядач на мирній території сприй-
має це за чисту монету, навіть не 
замислюючись над тим, що подача 

інформації сфабрикована. Багато 
хто спокусився і на дешевеньке. 
Кабельне телебачення – тільки за 
1 грн. 

Це цілком влаштовує жителів 
Донеччини. Та наслідки, як то ка-
жуть, красномовні. Інколи схоже 
на шизофренію: приміром, ніхто 
не бачив, хто і звідки стріляв, але із 
завзятою впевненістю доводять – 
це українці. 

Для людей Донбасу 
все перевернулося. 
Чорне стало білим, 

а біле – чорним. Тих, хто їх 
рятує, вони називають 

фашистами, а загарбників – 
дружнім народом

Офіцери групи військово-цивільного співробітництва 
працюють з місцевим населенням у прифронтовій зоні 

та переконані: відсоток проросійсько налаштованих 
людей зростає, телебачення – головна зброя 

проти всього українського 
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Житель Авдіївки Олександр дов-
го мене переконував, що він – про-
фесійний військовий, знає всі ТТХ 
зброї, тож снаряд із терористич-
них позицій не міг влучити в стару 
частину міста, а дев’ятиповерхівку 
обстрілювали українські військові, 
щоб залякати мирне населення...  
Жодні докази СЦКК, висновки ба-
лістичної експертизи, запевнян-
ня бійців на нього не подіяли. Вся 
довіра – телебаченню та інтер-
нет- повідомленням, чиїм – цілком 
зрозуміло. На моє запитання: «Ви 
це бачили?», чоловік тільки махнув 
рукою і сказав: «Про це всі знають, 
я місцевий, і мені не потрібні інші 
доводи». Та після моніторингу по-
дії і висловлювань у соцмережах, 
де фрази з різницею в одне-два 
слова – штамповка, висновок на-
прошується сам собою – їм це 
нав’язують. Як розв’язати цей 
вузол? Напевне, подачею масо-
ваної правди і викриттям зло-
чинів проти населення Донбасу, 
яке й досі вчиняє путінська те-
рористична Росія.  

А ще розкривати очі на прав-
ду, що шлях до процвітання та 
цивілізації лежить не на схід, а 
у протилежному від РФ напрям-
ку – до Європи. Тому перші, але 
вагомі кроки у вигляді безвізо-
вого режиму для України – це 
реальний шанс пізнати світ, 
розширити кругозір та дати 
достойне майбутнє своїм дітям 
у вигляді європейської освіти та 
достойного працевлаштування.

– ЗМІ Донецька та Луганська 
все подають так, ніби українські те-
леканали знімають обстріли за на-
казом ЗС України. Коли обстрілю-
вали дев’ятиповерхівку в Авдіївці з 
танка, наш друг Влад знімав другий 
приліт у районі шостого поверху.  
Відео відразу виклав в Інтернет. 
Ввечері відео привласнили доне-
цькі терористи та переінакшили на 
свою користь: «Українська армія на 
замовлення ТСН обстріляла мир-
не населення міста», – розповідає 
Сергій Довгалюк.  

 Будь-яку інформацію загарб-
ник подає через призму України, 
вплітаючи факти, які між собою не 
пов’язані, але грають на почуттях. 
Емоція перемикає думку. І виходить 
«картина Рєпіна «Приплыли»: нена-
висть до фантомних фашистів; пе-
реконання «ми не сепаратисти, ми 
за мир в Україні без цієї влади»; не-
бажання бачити і чути про злочини 
на окупованій території. З перекон-
ливими доказами вони нібито пого-
джуються, але оперують фактами 
із написаного сценарію, який сти-
рає свідомість і, як комп’ютерний 
вірус, вражає мізки: 

– Ми не хочемо в Україну.
– А куди ви прагнете? В Росію? 

Ви ж самі бачите, що на тій стороні 
безчинства?

– Бачимо. Тому хочемо в Радян-
ський Союз.

Для людей Донбасу все пере-
вернулося. Чорне стало білим, а 
біле – чорним. Тих, хто їх рятує, 
вони називають фашистами, а за-
гарбників – дружнім народом. А 
ще складається враження, що Єв-
ропа, і особливо Західна Україна, 
викликають у них щонайменше 
страх та недовіру. Не буваючи на-
віть на відпочинку в інших регіо-
нах, вони мають про них викрив-
лене уявлення: Європа – розпуста, 
Гуцульщина – ненависть до росій-

ської мови, Львів – колиска націо-
налізму, курс держави – знищи-
ти історію. Тому вони втрачають 
власне «я», ідентифікуючи себе із 
народом-загарбником. Вони чека-
ють приходу вже розтрощеного 
«руского міра» та сподіваються, 
що тоді настануть часи, як у дале-
кому минулому: хліб по 20 копійок, 
квартира в «хрущовці» та надія на 
світле майбутнє.  

Рік тому стару частину міста 
добряче обстріляли російсько-
терористичні війська. Звичайно, 
зафіксувати факт злочину проти 
мирного населення приїхали й 
українські підрозділи. Офіцер ко-
мендатури м. Авдіївки підполков-
ник Ігор Палієнко розповідає:

– Надвір повискакували баб-
ки, почали галасувати: «Що ж це 
таке коїться…», а серед них була 
одна, яка кричала, що «це з них 
знущаються українці». Її сусід не 
витримав та й каже: «Та ви, пано-
ве офіцери, чого з нею розмов-
ляєте, запитайте,  де ї ї син та чо-
ловік? Вони на тій  стороні по ній 
же і стріляють». Жінка вмить при-
тихла і сховалася у своїй хаті.  От 
і виходить, що сприйняття людей 
спотворене, а їхня реальність, як у 
кімнаті кривих дзеркал.

         Галина ЖОЛТІКОВА                                                                                                                           
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«Границы русского мира значительно 
шире границ Российской Федерации. 

Я выполняю историческую миссию 
во имя русской нации, суперэтноса, 

скрепленного православным 
христианством. Так же, как на Кавказе, 

я борюсь на Украине против 
сепаратистов, на этот раз не чеченских, 

а украинских. Потому что есть Россия, 
великая Россия, Российская империя»

Колишній прем’єр «ДиРи» Бородай
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Їм подобається над нами тупо 
іржати. Причому ключове слово 
в цій фразі — не «іржати», бо пан 
Лавров ще образиться, заплаче і 
перестане на кремлівській стайні 
з рук Владіміра Путіна сіно їсти, а 
«тупо». Що «гострого» і дотепно-
го можуть придумати аборигени 
території, котрій все ї ї буття жар-
ти постачали винятково вихідці з 
України — від Миколи Гоголя до 
Михайла Жванецького? Ні, буде-
мо справедливі, останні три роки 
вони самостійно намагалися щось 
таке утнути. Але відразу отриму-
вали їхнім же «щось таким» від 
українців по «великорусским су-
салам». Не будемо брати до ува-
ги навіть слово «свидомые», яке 
«несознательные» чомусь вважа-
ють смішнішим за жарти дружини 
Євгена Петросяна, котра із захоп-
ленням перезрілої німфоманки 

зі сцени постійно теревенить про 
чоловіче «достоїнство між талією 
і колінами». То вже таке, жіноч-
ку можна тільки пожаліти, якщо 
з отим самим їй доводиться діло 
мати лише на естраді. Та й то – 
словесно. Згадаємо хоча б запуще-
не російською агітпропагандою в 
обіг слово «укроп». І що? Воно не-
гайно ж стало в Україні брендом, 
перетворившись на «Український 

опір». Потім московські байстрю-
ки почали потихеньку затирати 
загальноприйняте поняття «Київ-
ська Русь», з натугою трансфор-
муючи його на якусь «Древнюю 
Гнусь». Вершиною цього процесу, 
над яким упрівало кілька десят-
ків російських інститутів, катего-
рично заперечуючи українську 
історію, стала, на їхній погляд, 
шпилька: «Гы-гы, древние укры 
выкопали Черное море!» Сміхуй..., 
пардон, жарти закінчилися відра-
зу ж, як тільки утоплення в Чорно-
му морі літака рейсом на Сирію з 
хором імені Александрова і десят-
ком російських генералів на бор-
ту отримало коментар: «А нічого 
було над нашим морем літати! Не 
ви його копали!»

Останньою ж спробою пере-
вести історію в ранг альтерна-
тивної фантастики стала маячня 
фюрера «Кривого дзеркала РФ» 
Владіміра Путіна на зустрічі з но-
вообраним президентом Франції 
Емануелем Макроном, де 
це диво пітерської під-
ворітні  заявило, що 
Росію з Францією 
пов’язує королева 
Франції росіянка Анна – дочка 
київського князя Ярослава Мудро-
го. Хоча єдине, що справді могло б 
поєднати високоосвічену киянку 
Анну Ярославну на той момент, 
коли вона вийшла заміж за гла-
мурного короля Франції Генріха І 
– це жаби, які тоді квакали в боло-
ті на місці майбутньої Москви і які 
у Франції вважаються делікате-
сом. Щодо якоїсь Росії, то про неї 
тоді не чули ні Анна, ні Генріх, ні 
Ярослав, ні пращури самого пре-
зидент-майора РФ.

Що ж, те, що в України ніколи 
не було, немає й бути не може 
власної історії, відомо кожному, 
хто дивиться російське телеба-
чення або читає російську пресу. 

Варто комусь лише заїкнутися про 
більш-менш значущий україн-
ський внесок у загальносвітові 
процеси, як відразу ж на тери-
торії «від Москви до самих до 
окраїн» зчиняється дикий ґвалт: 
«Хахлы савсем апалаумели!» 
Ясна річ, чимало українців на це 

Пам’ятник у місті Санліс (Франція) 
«Анна Київська, королева Франції» 
(встановлений 2005 року)
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ображаються. І даремно! Росіянам, 
виявляється, відоме таке, що нам з 
вами й не снилося. Щоб у цьому пе-
реконатися, досить прочитати хоча 
б одну із сотень виданих у Росії 
книжок на тему «звідкіля насправді 
пішла земля Руська». Ну, наприклад, 
«трактат» пітерського гіпнотизера, 
директора Російської національної 
академії гіпнозу Дмитра Кандиби 
«Універсальна техніка гіпнозу», пер-

ша частина якого присвячена не 
стільки мистецтву 

вганяти 
л ю д и н у 

в міцний і здоровий сон, скільки 
«справжній» історії Російської імпе-
рії. Як зазначає сам Дмитро Вікто-
рович, він «вперше у світі публікує 
особливу секретну історію велико-
го російського народу, яка тисячі 

років передавалася лише по таєм-
ній усній Ведичній традиції» (А от 
індуси вважають, що «Веди» — це 
їхня найдавніша збірка священних 
писань на санскриті, але далі ми по-
бачимо, що вони помиляються).

Про те, що це істо-
рія саме «великого» і 
саме «російського» на-
роду, свідчить хоча б 
те, що про «українців-
відщепенців» у книж-
ці немає й слівця.  На 
жаль, нам невідомо, 
яким чином Дмитро 
Кандиба отримав ці 
«секретні знання». Ціл-
ком ймовірно, що за допомогою 
своєї основної професії гіпноти-
зера. Став перед дзеркалом, грізно 
подивився сам собі в ясні очі – і по-
ринув у транс. А в трансі чого тільки 
не побачиш! Знову ж таки, на жаль, 

Варто кому-небудь 
лише заїкнутися 
про більш-менш 

значущий український 
внесок у загальносвітові 
процеси, як відразу ж на 

території 
«від Москви до самих 
до окраїн» зчиняється 

дикий ґвалт: 
«Хахлы савсем 
апалаумели!»



59

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

червень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

автор книжки ніяк і нічим не аргу-
ментував свої видіння, з яких він 
змайстрував довжелезну хроноло-
гічну таблицю, невеличку частину 
якої ми пропонуємо до вашої уваги. 
Тому ми дозволимо собі взяти це 
завдання на себе, подаючи, як нам 
здається, неспростовні докази того, 
що  «так воно і було» – в дужках по-
руч з авторським текстом. А ґрунту-
ється наша доказова база на тому 
ж, на чому в усіх інших таких же 
російських «сенсаційних наукових 
працях»: на словесній еквілібрис-
тиці. Скажімо, Микола Новгородов, 
ще один «історик» кандибинського 
штибу, на сторінках журналу «Си-
бирские огни» №1 від 2004 року 
висловлює думку, що Стародавню 
Грецію заснували... російські хлопці 
із Сибіру. Докази? Будь ласка! На-
зву грецької столиці  Афіни можна, 
виявляється, писати і як Аfina, і як 
Аsina (Асіна). А це свідчить про те, 
що грецька столиця має завдячу-
вати своєю назвою сибірським оси-
кам — «осинам» російською! Пере-
конливо? Ще й як! То чому б і нам не 
зробити кілька історичних відкрит-
тів «на языке родных осин»?

Починається «кандибинська 
хронологія» 18 мільйонів років 
тому – з «космічної катастрофи 
в сузір'ї Сиріуса й прибуття «зеле-
ного чоловічка» Орія на Землю із 
сузір'я Оріон». (Правильно, звід-
ки ще міг прибути Орій? Якби він 
впав на Землю із сузір’я Козерога, 
то жили б зараз на теренах Моско-
вії не «справжні арійці», а «казлы 
рагатые»). І вже за 8 мільйонів ро-
ків після цієї знаменної події по-
чалося «втілення зоряних росіян 
у земних пралюдей», як би там 
Чарльз Дарвін своїх мавп не на-
хвалював. Отже, втілювалися вони, 
втілювалися, поки нарешті не вті-
лилися остаточно. І пішло-поїхало! 

40 тисяч років тому – утво-
рення російського етносу в районі 
Верхнього Межиріччя (Це в ко-
лишній Ассирії, де зараз нахабно 
розлігся Ірак. Довести факт «утво-
рення» саме там простіше просто-

го. Як зазначає Дмитро Кандиба, 
«рус» давньоаравійською означає 
«леопард». А леопарди, як відомо, 
ні під Києвом, ні під Житомиром, 
ні навіть під Тамбовом не водять-
ся. Зате в Азії їх багацько. То де ж 
ще міг утворитися «російський ет-
нос»? Оце логіка, погодьтеся!).

10 тисяч років тому – розквіт 
найбільшого російського міста — 
Трої (Свідченням того, що греки 
не мають абсолютно ніяких прав 
на це місто, служить його назва, 
яка, безсумнівно, походить від 
стародавньої російської забави – 
катання на «трійках»-«тройках». 
Цією маленькою слабкістю тро-
янців, до речі, згодом скористали-
ся їхні вороги, підсунувши їм 
саме дерев’яного коня, а 
не корову чи там кенгуру. 
Втім не будемо за-
перечувати й проти 
ще однієї версії 
– заснувавши місто, 
«перевтіленні зоряні 
росіяни» негайно ж 
«сообразили на тро-
их». Хто скаже, що 
так не могло бути?).

5 тисяч років 
тому – проникнен-
ня російської культури 
в Китай (Відтоді китайці 
від російської культури ніяк 
відвикнути не можуть. Так до 
неї й тягнуться! Особливо на Да-
лекому Сході). 

17 століття до н.е. – похід і 
завоювання росіянами Єгипту. 
Вплив на культуру і писемність (А 
про це можна окрему книжку на-
писати! Ось, наприклад, Неферті-
ті — явно ж російське ім’я! Коли 
цариця гуляла напівголою (тобто 
«топлес» – від російського «топай 
лесом) під пекучим єгипетським 
сонцем, піддані захоплено кри-
чали: «Ни фера себе тити!» Під 
таким ім’ям вона, бідолашна, в 
історію і влипла. А чому «фера», 
а не «хера»? Бо це від «просто-
народної» літери давньоросій-
ськоєгипетської абетки Ф (ферт). 

Сакральною ж Х (хер) 
дозволялося користуватися лише 

фараонові. Один з них дуже цим 
привілеєм зловживав і тому, коли 
єгипетських мужичків заїжджі 
купці запитували: «А царь тута 
каков?», вони відповідали: «А тута 
хам он!» Звідси й пішло — Тутан-
хамон. Ну а про те, що назва «Рас-
сея» походить від імені верховно-
го російсько-єгипетського бога 
Ра, знають навіть діти).

13 століття до н.е. – ахейці 
розбили Трою. Загони росіян на 
20 кораблях на чолі з Енеєм при-
були на Апеннінський півострів. 
Початок етруської цивілізації 
(Цей трагічний епізод «справжньої 
російської історії» безцеремонно 
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використав Іван Котляревский, 
який написав, що «Еней був пару-
бок моторний і хлопець хоч куди 
козак». За це його навіть почали  на-
зивати «родоначальником сучасної 
української літератури». Що в коре-
ні не вірно, тому що, як ми бачимо 
з твору Дмитра Кандиби, Еней міг 
бути тільки «кАзаком», але аж ніяк 
не «кОзаком». Інакше заснована 
ним цивілізація називалася б не 
«этрусской», а «этукраинской»).

8 століття до н.е. — каральний 
похід росіян на чолі з воєводою 
Гогом на Ізраїль (Саме після цього, 
власне, Ізраїль і назвали Ізраїлем. 
Спасибі воєводі Гогі. На кордоні 
тоді ще анонімної країни російські 
бедуїни його запитали: «Из Ра(ссеи) 
иль?» – «Из Ра, из Ра!» – розлючено 
відповів воєвода, витрушуючи з 
бороди пісок і скорпіонів з лаптів. 
Треба ще якісь докази?).

7 століття до н.е. – похід росіян 
в Ассирію й руйнування її (Ну хіба 
ж так можна з «місцем утворення» 
свого етносу?).

6 століття до н.е. – Ездра (ві-
домий російський письменник), 
наслідуючи твори Фукідіда й Геро-

дота (не менш відомих російських 
письменників), пише «Старий За-
повіт» (який кляті вороги Росії при-
власнили і обізвали спочатку «То-
рою», а потім «Біблією»). 

5 століття до н.е. – під впли-
вом росіян виникли перші дер-
жавні утворення в Японії, Кореї і 
В’єтнамі (На прикладі навіть од-
нієї Японії легко доводиться та-
ким же кандибобером! Скажімо, 
«самурай» – це від російського 
виразу «сам у Рай». Тобто люди-
на, котра сама себе відправляє 
на той світ за допомогою харакі-
рі. Останнє — також з російської 
опери. Спочатку самурай робив 
сильний видох: «Ха!» Потім зво-
див очі до неба, звертався до го-
ловного російського, а тепер вже 
й японського бога: «Ра!» – і вганяв 
собі ножаку в живіт. Що він після 
цього міг ще сказати? Тільки про-
пищати: «Кірі...» Є такі, хто проти 
цього відкриття?).

4 століття до н.е. – індійці за-
писують російські Веди на сан-
скриті (Ні, треба таки виставити 
індусам рахунок за порушення ав-
торських прав!).

476 рік – воєнний похід росіян 
на чолі з Кімром Одоакром на Рим. 
Звільнення росіянами римських 
рабів  (Для цієї шляхетної мети 
була створена спеціальна коман-
да спецпризначенців «Спартак». 
А розповіді про те, що бучу в Римі 
влаштував якийсь окремо взятий 
гладіатор на ім’я Спартак — брех-
ливі інсинуації й наклеп на «вели-
кий російський народ»). 

968 рік – насильне хрещення 
Володимиром киян. Знищення й 
жорстока розправа Володимира з 
багатотисячолітньою російською 
культурою. Вбивство й спалюван-
ня живцем непокірних, повне зни-
щення (як язичеських) всіх книг і 
російської писемності. (Жах! І що 
дивно – ніхто з родичів ні з Єгипту, 
ні з В’єтнаму, ні з Індії на допомогу 
не прийшов. Ото й організовуй піс-
ля цього людям цивілізації).

13 століття – відродження дав-
ньоруської ідеології й культури в 
північній Русі  – Новгород, Воло-
димир, Москва, Ростов тощо (Аж на 
душі полегшало...).

20 століття – міжнародна змо-
ва проти Росії (Стиць-дриць, проки-
нулися. А до цього 18 мільйонів ро-
ків, за тим же Кандибою, що було? 
Не встиг російський Орій гепнутися 
об землю, як проти нього почали 
плестися інтриги).

Від 1988 року – увесь світ про-
ти нас... (Ото біда! Може «перевті-
литися взад» – і знову на Оріон? 
«Південмаш» допоможе, з нашим 
задоволенням!).

Ось така, значить, історія. Втім 
таке ж і сьогодення. Як співав Во-
лодимир Висоцький:

«Проникновенье наше по пла-
нете

Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском 

туалете
Есть надписи на русском 

языке!»

Гріх ображатися....
Олег ЯНОВСКИЙ
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Про ці трагедії відомо зде-
більшого історикам-дослідникам 
утаємничених сторінок Другої 
світової. Офіційна ж інформація 
і досі зберігається за сімома пе-
чатками у Москві. Чому ї ї не роз-
секречують? Невже це загрожує 
національній безпеці Російської 
Федерації? Напевно, у Кремлі 
вважають, що так. Адже опри-
люднення всієї правди про ті по-
дії розвінчає міфи про «здібного 
менеджера-управлінця Сталіна», 
як його сьогодні називають у Росії. 
Зокрема спростує і твердження 

22 червня – День скорботи і вшанування полеглих у роки 
Другої світової війни. Сьогодні можна навести чимало прикладів, 

які свідчать: вище керівництво Радянського Союзу, 
Червоної армії не було готове до відбиття гітлерівської агресії. 

А коли вона сталася, то радянські «генерали-стратеги» на чолі 
із верховним головнокомандувачем Сталіним припустилися 

багатьох помилок, які призвели до величезних втрат
про «вирішальну роль радянсько-
го керівництва у перемозі над фа-
шизмом».

Для Трохима Калинчука війна 
почалася на світанку 22 червня 
1941 року, коли на позиції його 
полку впали перші артилерійські 
снаряди. 

– Коли вибухи стихли, я пере-
хрестився, так до кінця і не зрозу-
мівши, що ж сталося, – згадував 
Трохим Кіндратович. – Та коли   
посунули німецькі танки, полива-
ючи нас кулеметним вогнем, зро-
зумів: почалася війна…

Для мільйонів людей вона теж  
стала несподіванкою. Адже у пе-
редвоєнні роки СРСР тісно спів-
працював з гітлерівським режи-
мом у різних сферах, особливо в 
оборонній, допомагаючи йому в 
налагодженні випуску багатьох 
зразків зброї. Навіть на світанку 
22 червня, коли  літаки Люфтва-
фе бомбардували Київ, Мінськ, з 
Бреста до Німеччини відправився 
черговий ешелон з українським 
зерном…

Коли ж на вулицях наших  міст 
і сіл з’явилися німецькі танки і 

ÒÐÓÏÈ 
СТАЛІНСЬКОЇ 

ПЕРЕМОГИ
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ПАМ’ЯТАЙМО!

Зважаючи на чисельність поло-
нених, в гітлерівців виникла про-
блема з їхнім утриманням. Для 
того, щоб підшукати місце для 
майбутнього концтабору, залучили 
навіть авіацію! Провівши аеророз-
відку, льотчики  виявили неподалік 
міста Хорола величезний кар’єр, 
з якого місцевий цегляний завод 
брав для промислових потреб на-
передодні війни воду. Тож вирі-
шили пристосувати його під конц-
табір, куди зігнали десятки тисяч 
червоноармійців.

Умови перебування там були 
жахливі. Вперше широкому загалу 
про них розповів український пись-
менник Дмитро Бедзик, який сам там 
побував у роки війни. Ще 1944-го, від-
разу після визволення, він писав:

«Щоб не киснути в калюжах, ко-
жен намагався знайти сухий гор-
бик днища. Вночі пробували лягати, 
тулилися один до одного, але вогка 
холодна земля відбирала в людей 
рештки тепла. Тіло промерзало на-
скрізь, і лише під ранок люди па-
дали безсилі й засинали тяжким 
вічним сном. Щодня вивозили із 
табору десятки трупів полонених 
за місто і скидали в протитанкові 
рови, засипаючи їх снігом».

До речі, спочатку концтабір 
планували як транзитний чи пере-
сильний, але з часом він став кон-
центраційним. В’язнів там не лише 
піддавали катуванням, цькували 
вівчарками, топтали копитами ко-
ней, а й використовували як мате-
ріал для медичних експериментів. 
Люди масово гинули від спраги, хо-
лоду і хвороб.

Спершу баланду, зварену із не-
очищеної картоплі чи картопляно-
го лушпиння, буряків, проса, різ-
них рослинних відходів, видавали 
двічі на добу, а потім – один раз 
у 3-4 дні. Хліба майже не давали, 
лише іноді хлібину на кілька со-
тень людей. Більшість військово-
полонених посуду не мали, тому 
«пайок» одержували в пілотки, 
поли шинелі чи гімнастерки, а то й 
просто в пригорщі. Іноді наглядачі 

солдати вермахту, люди не могли 
повірити своїм очам. Адже їх пере-
конували, що Червона армія  вою-
ватиме лише на чужих територіях 
і малою кров’ю…

76 років минуло, як чобіт ні-
мецького солдата ступив на украї-
нську землю.   Але більшість пере-
січних громадян і досі не знають 
усієї правди про  найбільш трагічні 
події 1941-1945 років, які відбува-
лися на теренах України. Напри-
клад, про так звану Уманську яму 
– концтабір, де просто неба зиму-
вали понад 100 тисяч полонених 
бійців і командирів Червоної армії.  
Чи багатьом відомо про гіркі на-
слідки Керченсько-Феодосійської 
операції, коли нацисти вщент роз-
били кілька армій, майже 180 тисяч 
воїнів з яких потрапили в полон? 

А що нам відомо про знищення 
влітку 1941-го Дніпрогесу? Тоді під 
греблю заклали 20 тонн вибухівки, 
спеціально доставленої з Москви. 
Наказ на підрив цього об’єкта від-
дав особисто Сталін, вважаючи, що  
«хвиля знесе в Чорне море тисячі 
німецьких солдатів, пригальму-
вавши захоплення Запоріжжя». І 
хвиля заввишки у 30 метрів дійсно 
спричинила загибель тисяч лю-
дей. Але не гітлерівців, які на той 
час і не планували захопити місто, 
вступивши до нього лише в жовтні, 
а українських селян – мешканців 
прибережних сіл, солдатів і офіце-
рів Червоної армії, що відступала, 
які опинилися в зоні підтоплення. А 
все тому, що «доблесне» команду-
вання не попередило їх про запла-
нований вибух під греблею!.. 

Під час окупації України гітле-
рівці створили для військовополо-
нених сотні концтаборів. Хороль-
ська яма, де загинуло понад 90 
тисяч бійців і командирів Черво-
ної армії, один із них.          

У вересні 1941 року  неподалік 
міста Лохвиці, що на Полтавщині, гіт-
лерівці оточили шість армій Півден-
но-Західного фронту. Вирватися з 
нього пощастило небагатьом: абсо-
лютна більшість потрапила у полон…
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кидали в натовп в’язнів мерзлі бу-
ряки чи картоплю.

Згідно з німецькими докумен-
тами, лише з  вересня 1941-го по 
травень 1942-го тут померли через 
голод і холод, хвороби близько 38 
тисяч військовополонених. 

Табір пильно охороняли, вночі 
він освітлювався.  Якщо хтось нама-
гався підійти до дротяної загорожі 
або в кар’єрі виникав найменший 
шум – нацисти відкривали вогонь. 
Убитих і померлих складали доку-
пи, а потім вивозили. Вранці комен-
дант табору в’їжджав у яму і толо-
чив людей копитами свого коня.

Усіх, хто опинився на окупо-
ваних територіях, Сталін оголо-
сив зрадниками. Коли ж Червона 
армія почала визволяти Україну, 
практично при кожній частині 
були військово-польові коміса-
ріати. Основним їхнім завданням 
була мобілізація громадян, які 
проживали на окупованих терито-
ріях, до армії. І це цілком зрозумі-
ло: вона, знекровлена у боях, конче 
потребувала поповнення. Але…

Ось як згадує ті події Опанас 
Охріменко, житель Вінниччини:

– Наше село визволили у 
1944-му. Усім чоловікам і юна-
кам віком до 16 років наказали 
зібратися біля колишньої сільра-
ди. Того ж дня усі ми стали «осо-
бовим складом полку», який зу-
пинився у селі на кількаденний 
перепочинок. Побачивши, що 
ми навіть зброю не вміємо пра-
вильно тримати в руках, офіцер 
СМЕРШу, який «опікувався» нами, 
сказав:

– Німцям служити ви швидко 
навчилися, шкурники. Тож і вою-
вати навчитесь...

От ми і вчились: у першому ж 
бою з 27 призваних односельчан 
полягло 19. Нам залишалося спо-
діватися на Бога, і тому перед 
кожним боєм усі молились. А я ще 
потайки носив у нагрудній кишені 
іконку Божої Матері…

Схожі спогади до недавнього 
часу можна було почути майже в 
кожному українському селі. Та сьо-
годні вже надто мало залишилось 

кидали в натовп в’язнів мерзлі бу-
ряки чи картоплю.

Згідно з німецькими докумен-
тами, лише з  вересня 1941-го по 
травень 1942-го тут померли через 
голод і холод, хвороби близько 38 
тисяч військовополонених. 

Ось як згадує ті події Опанас 
Охріменко, житель Вінниччини:

– Наше село визволили у
1944-му. Усім чоловікам і юна-
кам віком до 16 років наказали 
зібратися біля колишньої сільра-
ди. Того ж дня усі ми стали «осо-

Влітку 1941-го на Дніпрогесі хвиля від вибухівки, яку спеціально доставили 
із Москви, заввишки у 30 метрів спричинила загибель тисяч людей. 
Але не гітлерівців, як планував Сталін, а мешканців прибережних сіл, 
солдатів Червоної армії, що відступала, які опинилися в зоні підтоплення

ветеранів, яких мобілізовували 
після визволення їхніх населе-
них пунктів і відразу кидали в бій. 
Скільки з них повернулося до рід-
них домівок?

У листопаді 1943 року кіноре-
жисер Олександр Довженко зано-
тував у своєму щоденнику:

«В боях загибає множество мо-
білізованих на Україні громадян. 
Їх звуть, здається, чорносвитками. 
Вони воюють у домашній одежі, 
без жодної підготовки, як штрафні. 
На них дивляться як на винуватих».

Протягом десятиліть під час 
відзначення перемоги й визво-
лення України від гітлерівців про 
таких «штрафників», абсолютна 
більшість з яких полягли в перших 
боях, навіть не згадували. Гірка 
правда про ті події його вождям 
не була потрібна. Їм зручніше 
було проводити помпезні військо-
ві паради, славити маршалів тієї 
війни. Олександр Довженко до-
сить влучно описав святкування 
ювілеїв, пов’язаних із тією страш-
ною війною: 

«Огні горять. Музика грає. Майо-
рять кров’ю стяги Перемоги. Скре-
гочуть танки, виють радіо-поети па-
негірики маршалам, коням, залізу і 
знакам нагрудним великих подій. 
Салюти. Горді плани. Міжнародний 
вплив. Свято Перемоги. А на полі, 
запрягшись у плуг, напруживши 
м’язи і голови зігнувши від потуги, 
орали вдови й корови і тихо плака-
ли, вмиваючи слізьми свої права і 
обов’язки. О світе лихий! Що тобі 
до них? І будь проклят всяк, хто п’є, 
жере й сміється, пишучи сьогодні 
про добробут. І будь проклята па-
фосна лож в устах його».

Знадобилося сім десятиліть, 
щоб ми, українці, відмовилися 
від таких «святкувань». 22 червня 
ми вшановуємо жертв тієї, най-
кривавішої в історії людства, ві-
йни. І робимо це без зайвого 
галасу та переможних промов, по-
християнськи, по-людськи…

                           
Сергій ЗЯТЬЄВ
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РІЗНЕ

УРОКИ ІСТОРІЇ 
На початку червня українська 

компанія Kinorob і французька 
Dedafilms анонсували початок 
зйомок історичної драми «Анна 
Київська». Зйомки байопіку за-

плановані на 
літо-осінь 2018 

року, а в ши-
рокий прокат 
фільм вийде 

2019 року.
Інтрига по-

лягає в тому, що 
напередодні на 

зустрічі з прези-
дентом Франції 

Емануелем Макроном 
президент РФ Володимир Путін 
заявив, що «дочка нашого князя 
Ярослава Мудрого була росіян-
кою». Як відомо, 1051 року Анна 
Ярославна (Anna de Kiev), до-
чка київського князя Ярослава 
Мудрого і його другої дружини 
шведської принцеси Інгігерди, 
вийшла заміж у Реймсі за короля 
Франції Генріха І, ставши таким 
чином французькою королевою. 

Що стосується росіян, то та-
кого узагальнюючого етноніму 
в згадані часи взагалі не існу-
вало. Термін «Росія», на відміну 
від поширеної свого часу назви 
«Русь», був запозичений з грець-
кої і введений у вжиток Петром І 
лише 1721 року. Відтоді почало-
ся і вживання в російський мові 
слова «русский», яке, до речі, 
на відміну від інших етнонімів-
іменників є прикметником. 

Через створення міфів ро-
сійські політики намагаються 
привласнити історію Київської 
Русі та політичні постаті того 
часу. Цим вони прагнуть до-
вести наступність Московії по 
відношенню до Руської Землі, 
довести, що російська держав-
ність не має нічого спільного із 
своїм зародком – адміністра-
цією одного з улусів Золотої 
Орди.

Російська православна церква 
за кордоном закликала «прибрати» 
тіло Леніна з Красної площі і почати 
декомунізацію РФ. Про це зокрема 
йдеться у посланні Архієрейського 
собору РПЦЗ, проведеного днями в 
Мюнхені. «Закликаємо прибрати з 
центральної площі країни тіло того, 
з ким пов’язане становлення бого-
борчої влади, яка принесла в жерт-
ву своєї ідеології мільйони життів», 
– зазначається в посланні.  

Тим часом оригінальний шлях 
декомунізації вигадали селяни 
на Запоріжжі. Замість знесення 
пам’ятників Леніну, вони пере-
робляють їх на пам’ятники ін-
шім історичним персонажам. Так, 
мешканці Новоолексіївки При-
морського району переробили 
скульптуру «вождя світового про-

летаріату» на статую українського 
гетьмана в еміграції, соратника 
Івана Мазепи, автора першої укра-
їнської конституції Пилипа Орлика. 
Переробка, на яку було витраче-
но півроку, включала додання до 
скульптури козацького оселедця, 
пишних вусів, чоботів, шароварів і, 
звичайно, шаблі. 

А в сусідній Лозуватці Ленін пе-
ретворився на майже невідомого 
широкому загалу болгарина Де-
янова, пам’ятник якому став міс-
цевим символом переселення ет-
нічних болгар до степів Приазов’я 
155 років тому. Загалом перероб-
ка двох пам’ятників обійшлася се-
лянам у сім тисяч гривень. Тоді, як 
замовлення крана і перевезення 
тільки однієї скульптури коштува-
ло б їм півтори-дві тисячі.

ПАМ’ЯТНИКАМ – ДРУГЕ ЖИТТЯ!

ВСЕ ДАЛІ ВІД ІМПЕРІЇ 
Київська міська рада перейме-

нувала проспект Генерала Мико-
ли Ватутіна на проспект Романа 
Шухевича. За ухвалення відповід-
ного рішення проголосували 87 
депутатів за мінімально необхід-
ного 61. 

Під час обговорення з прохан-
ням підтримати проект рішення 
виступив син легендарного укра-
їнського політичного і військово-
го діяча, депутат Верховної Ради 
Юрій-Богдан Шухевич. 

Раніше ПАТ «Укрзалізниця» по-
відомило про перейменування 
трьох станцій: Київ-Жовтневий на 
Грушки, Київ-Московський на Ки-
їв-Деміївський, Щорс на Сновськ. 
А за тиждень до цього Верховна 
Рада перейменувала села Буцин 
Волинської області та Дубка Івано-
Франківської області на Буцинь і 
Дубки відповідно.  А місто Мука-
чеве Закарпатської області в укра-
їнському варіанті написання було 
перейменоване на Мукачево. 








