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АКЦЕНТИ

Під час візиту Генерального сек-
ретаря ООН Антоніу Гутерріша до 
України обговорювалася можли-
вість посилення залучення Органі-
зації до врегулювання ситуації на 
Донбасі.

Генеральний секретар ООН особ-
ливо наголосив на необхідності 
дотримання режиму повного при-
пинення вогню. Він висловив повну 
підтримку «нормандському фор-
мату» та роботі ОБСЄ задля при-
швидшення мирного врегулюван-
ня ситуації на Сході України.

Антоніу Гутерріш зазначив, що 
ООН і надалі продовжуватиме свою 
діяльність щодо гуманітарної до-
помоги постраждалим внаслідок 
російської агресії на Донбасі. 

«Українці мають право жити в 
мирі та процвітанні. Їхнє право на не-
залежність, суверенітет та територі-
альну цілісність має повністю дотри-
муватися», – наголосив А. Гутерріш.

Також, за його словами, Органі-
зація Об’єднаних Націй засвідчує 
значний прогрес у розвитку Украї-
ни та підтримує реформи, які нині 
здійснюються в державі. 

Як сказав Президент Петро По-
рошенко, попри збройну агресію 
Росії проти України, наша держава 
продовжить участь у миротворчих 
операціях Організації Об’єднаних 
Націй.

Було зазначено, що Україна 
робить помітний внесок у ді-
яльність ООН у питаннях захисту 
прав людини, роззброєння, еко-
номічного та соціально-економіч-
ного розвитку. Крім того, в повно-
му обсязі виконує свої фінансові 
зобов’язання перед бюджетом 
Організації.

Також сторони детально об-
говорили напрямки співпраці та 
координації діяльності України та 
Організації Об’єднаних Націй.

СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНОЮ

На черговому засіданні Комі-
тету реформ Міністерства оборо-
ни та Збройних Сил України було 
окреслено головні напрями обо-
ронної реформи. На сьогодні вже 
зафіксовані істотні зміни держав-
ної політики у сфері національ-
ної безпеки та оборони. Зокрема, 
відновлено зовнішньополітичний 
пріоритет держави щодо вступу до 
Північноатлантичного альянсу. Та-
кож ідеться про узгодженість усіх 
елементів оборонної реформи із 
завданнями Президента України та 
планами реформ уряду. 

Міністр оборони України гене-
рал армії України Степан Полторак 
визначив п’ять пріоритетних напря-
мів оборонної реформи, на яких не-
обхідно зосередити зусилля.

П’ЯТЬ ГОЛОВНИХ

Міністр оборони генерал армії 
України Степан Полторак на між-
народній конференції з питань 
реформ в Україні, яка відбулася 
в Лондоні, проінформував про 
реформування сектору безпе-
ки і оборони та стан цивільного 
контролю над Збройними Сила-
ми. Очільник вітчизняного обо-
ронного відомства наголосив, що 
оборонна реформа є безпреце-
дентною та незворотною.

СПІЛЬНА БОРОТЬБА З ГІБРИДНИМИ ЗАГРОЗАМИ
Також Міністр оборони зазна-

чив, що запровадження механіз-
му демократичного цивільного 
контролю над Збройними Силами 
України має завершитися до кін-
ця 2018 року.

«Фундаментально ми до цьо-
го готові, необхідна законодавча 
база підготовлена, і фактично для 
переходу на демократичний ци-
вільний контроль за європейським 
механізмом залишився ще один 

останній крок», – сказав генерал 
армії України Степан Полторак.

Міністр зазначив, що до кінця 
2018 року оборонним відомством 
України має керувати цивільна 
особа. Цивільними будуть і за-
ступники міністра оборони та ке-
рівники структурних підрозділів. 
Також в рамках міжнародної кон-
ференції відбулася зустріч Міні-
стра оборони України генерала 
армії України Степана Полторака 
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Зокрема для реалізації проду-
маної кадрової політики необхід-
но вжити заходів для утримання 
у військах загартованого люд-
ського ресурсу — військовослуж-
бовців із бойовим досвідом, за-
безпечити постійний розвиток та 
збереження сержантського скла-
ду, зміцнити офіцерський корпус, 
створити умови для кар’єрного 
зростання всіх категорій військо-
виків та підвищити рівень соці-
ального захисту військовослуж-
бовців і членів їхніх сімей.

Другим стратегічним напря-

мом є забезпечення збалансо-
ваного підходу до використання 
фінансових та матеріальних ре-
сурсів. Для цього необхідно сис-
темно запроваджувати новий тип 
оборонного планування, засно-
ваного на спроможностях, мак-
симізувати використання можли-
востей власних підприємств для 
наповнення спецфонду Мінобо-
рони.

По-третє, наша держава по-
винна ввійти до колективної 
системи безпеки НАТО, й візит в 
Україну Генерального секретаря 

Альянсу свідчить про те, що та-
кий рух енергійно розпочато.

Четвертим пріоритетним на-
прямом оборонної реформи ви-
значено забезпечення складових 
сил оборони необхідним озбро-
єнням, військовою і спеціальною 
технікою. Для цього потрібно на-
ростити виробничі спроможності 
підприємств оборонно-промис-
лового комплексу. Нагальним за-
вданням при цьому є впроваджен-
ня західних технічних стандартів і 
максимально швидке скорочення 
технологічного відставання від 
провідних країн-членів НАТО.

П’ятий пріоритетний напрям 
реформи — розвиток та вдоскона-
лення оборонної інфраструктури 
держави, яка повинна забезпечи-
ти адекватне і своєчасне реагуван-
ня на наявні та потенційні воєнні 
загрози, оперативне розгортання 
на вразливих напрямках визна-
чених угруповань військ (сил) для 
своєчасного відбиття агресії. 

У підсумку засідання Комітету 
реформ було сформульовано за-
вдання щодо подальшої реаліза-
ції оборонної реформи. Зокрема, 
зауважено на виробленні чіткого 
бачення перспективної системи 
керівництва силами оборони, по-
будованої на новому розподілі за-
вдань, функцій, повноважень, від-
повідальності та підзвітності.

та Міністра з питань Зброй-
них сил Великої Британії, 
члена Парламенту Великої 
Британії пана Марка Лан-
кастера.

«Наша співпраця буде 
корисною для оборонних 
відомств двох країн – як Ве-
ликої Британії, так і України, 
оскільки ваша країна має 
унікальний досвід подолання 
гібридних загроз, а радники 
з Великої Британії, які готу-
ють українських військово-

службовців, мають досвід 
і велике бажання ділитися 
ним», – зазначив Міністр з 
питань Збройних сил Вели-
кої Британії Марк Ланкас-
тер.

Як зазначив Міністр обо-
рони України, зустрічі, які 
відбулися в межах цієї кон-
ференції, є надзвичайно 
важливими, оскільки світ 
має розуміти та підтриму-
вати процеси, які відбуваю-
ться в Україні.

ПРІОРИТЕТІВ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ
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АКЦЕНТИ

Випробування новітнього ра-
кетного комплексу «Корсар» ви-
робництва КБ «Луч» пройшли на 
«відмінно»: броньовану ціль типу 
«танк» було успішно вражено з від-
стані більше 2000 метрів при силь-
ному боковому вітрі. Всі ураження 
були завдані у верхній броньова-
ний лист цілі, що гарантує повне 
знищення танка. Як зазначили в КБ 
«Луч», зараз підприємство реалізує 

«КОРСАР»  ЗНИЩУВАТИМЕ ТАНКИ

Офіційна делегація Державно-
го департаменту США, яку очолив 
спецпредставник з питань Украї-
ни Курт Волкер здійснила візит в 
район проведення Антитерорис-
тичної операції на території Доне-
цької та Луганської областей. 

Делегацію Збройних Сил Украї-
ни супроводжували керівник Ан-
титерористичної операції гене-
рал-лейтенант Олександр Локота, 
директор Департаменту воєнної 
політики, стратегічного плануван-
ня та міжнародного співробітни-
цтва Міністерства оборони Укра-
їни генерал-майор Анатолій 
Петренко.

Представники Державного де-
партаменту та Посольства США в 
Україні ознайомились зі специфі-
кою керування військовими фор-
муваннями під час ведення бойо-
вих дій, структурою та організацією 
військовим управлінням тощо.

Як зазначив Курт Волкер, голо-
вна мета полягала в ознайомленні 

із ситуацією в зоні проведення 
АТО, зокрема в Авдіївці та інших 
населених пунктів вздовж лінії 
зіткнення. Також він хотів почути 
точку зору місцевого населення 
щодо ситуації на Донбасі. 

«Я приїхав сюди особисто, щоб 
ознайомитися із ситуацією на Схо-
ді України. Можу сказати – це жах-
лива трагедія, адже ми знаємо, що 
Україна квітуча держава. Наше 
головне завдання – відновити ї ї 
цілісність і суверенітет», – заявив 
cпеціальний представник Держав-
ного департаменту США з питань 
України.

Як сказав Курт Волкер, після  
ознайомлення із ситуацією на Схо-
ді України, відбудеться спілкуван-
ня з усіма сторонами Мінського 
і Нормандського процесу, відтак 
він радитиме адміністрації прези-
дента Дональда Трампа подальші 
шляхи щодо кращого долучення 
США до урегулювання конфлікту 
на Донбасі. 

ВІДНОВИТИ ЦІЛІСНІСТЬ І СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

У Києві 12-13 липня відбувся 
19-й саміт Україна-Європейський 
Союз, який підсумував завершен-
ня першого етапу європейської 
інтеграції держави. Делегацію 
ЄС представляли Президент Єв-
ропейської Ради Дональд Туск та 
Президент Європейської Комісії 
Жан-Клод Юнкер.

Було підтверджено завершен-
ня процедури ратифікації Угоди 
про асоціацію та набуття нею 
чинності з 1 вересня 2017 року, 
що започаткує якісно новий етап 
політичної та економічної інте-
грації України з ЄС.

Також під час саміту сторони 
обговорили питання, пов’язані з 
розвитком ситуації на Сході Укра-
їни, включаючи стан імплемен-
тації Мінських домовленостей 
і наслідки окупації Криму. Крім 
того, розглянуто стан виконання 
Угоди про асоціацію і реалізацію 
внутрішніх реформ в Україні, а 
також надання з боку ЄС відпо-
відної підтримки. Окрему увагу 
було приділено запровадженню 
безвізового режиму для грома-
дян України, співробітництву у 
сфері енергетики, імплементації 
поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі. Сторони по-
зитивно оцінили початок функ-
ціонування безвізового режиму 
ЄС для громадян України.

Саміт став важливим етапом 
у процесі європейської інтегра-
ції держави в умовах дії Угоди 
про асоціацію та засвідчив по-
дальшу підтримку з боку ЄС зу-
силь України у протидії зовніш-
ній агресії і процесі здійснення 
внутрішніх реформ. 

ІСТОРИЧНИЙ САМІТ

масштабний проект з оснащення 
українських військових сучасними 
ракетними комплексами «Стугна» і 
«Корсар».
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Значну частину коштів від пе-
ревиконання надходжень дер-
жавного бюджету буде спря-
мовано на посилення сектору 
оборони і безпеки. Один із на-
прямків – це налагодження ви-
робництва боєприпасів із вітчиз-
няної сировини.

Як відомо, Президент Украї-
ни Петро Порошенко виступив із 
пропозицією щодо будівництва 
заводу боєприпасів та запровад-
ження новітніх технологій у від-
повідності до стандартів НАТО, 
що мають забезпечити суміс-

ВИРОБНИЦТВО БОЄПРИПАСІВ
ність боєприпасів за основними 
калібрами.

На реалізацію цього завдан-
ня заплановано виділити 1 млрд 
400 млн гривень.

«Це дасть можливість забез-
печити виготовлення боєприпа-
сів вже з вітчизняної сировини. 
Ми маємо відновити ті потуж-
ності, які були в Україні до по-
чатку окупації Російською Феде-
рацією. Я ставлю цю позицію як 
один із перших пріоритетів», — 
наголосив глава держави.

Також 1 млрд 600 млн гривень 
буде спрямовано на закупівлю 
новітнього озброєння і військо-
вої техніки, серед яких системи 
радіоелектронної боротьби та 
новітні модернізовані безпілот-
ні літальні апарати. Зокрема, 
буде налагоджено виробництво 
новітньої бронетехніки, вклю-
чаючи танки «Оплот», новітніх 
ракет та іншого озброєння, що 
дозволить значно покращити та 
збільшити можливості оборони 
держави. Крім цього, передба-
чається частину фінансування 
спрямувати на антиснайперські 
комплекси, адже саме диверсій-
ні групи на сьогодні створюють 
серйозну небезпеку для захис-
ників України.

У Збройних Силах України стартує реалізація пілотного проекту 
щодо створення Територіального центру комплектування та соці-
альної підтримки. Розпочинається експеримент на матеріально-
технічній базі Чернігівського обласного військового комісаріату з 
1 серпня.

Це перший пілотний проект заміни діючих військкоматів з їхніми 
проблемами, які залишилися ще з Радянського Союзу. Передбачено, 
що такі центри займатимуться не тільки вдосконаленням порядку 
комплектування військ, особовим складом та організацією оборонно-
мобілізаційної роботи, також на них буде покладено завдання забез-
печення та впровадження нової ефективної системи обслуговування 
і надання сервісних послуг щодо соціального захисту як військово-
службовців, так і членів їхніх родин, резервістів, ветеранів війни й 
пенсіонерів Збройних Сил та інших військових формувань України.

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

27-29 червня сервери багатьох 
державних установ і комерційних 
структур в Україні зазнали масш-
табної кібератаки. Вірус Petya 
зашифровував всі комп’ютерні 
файли і вимагав викуп за їхню 
розшифровку. Метою атаки були 
офіси банків, редакції ЗМІ, об’єкти 
зв’язку, транспорту, телекомуніка-
ції, енергетики.

За словами міністра інфраструк-
тури України Володимира Омеляна, 
кібератаку готували щонаймен-
ше 10-20 висококласних фахівців 
протягом мінімум трьох-чотирьох 
місяців. Це свідчить, про добре 
сплановану операцію. Було дове-
дено, що вимагання стало тільки 
маскувальною ширмою. Основна 
мета вірусу – знищення важливих 
даних, порушення роботи установ, 
а також розповсюдження паніки 
серед населення. Оскільки мотива-
цією здійснення кібератаки були 
не гроші, то можна чітко говорити, 
що вона велася за сценарієм росій-
ських спецслужб. 

Міністр висловив переконання 
в тому, що це саме російська опе-
рація і вона була елементом агресії 
проти України. Раніше про причет-
ність до кібератаки спецслужб РФ 
заявила і СБУ. Фахівці сходяться на 
думці, що кібератаку було здійсне-
но за тестовим сценарієм з метою 
«промацати» слабкі місця цифрової 
інфраструктури українських як дер-
жавних, так і приватних компаній.

Кібератака завдала значної, але 
не катастрофічної шкоди. Небезпе-
ка полягає в іншому: судячи з усьо-
го, вона не є останньою.

КІБЕРАТАКА
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Міжнародні українсько-американські 

командно-штабні навчання «Сі Бриз-2017» 

вперше відбулися в режимі «вільної гри»

Відкриваючи міжнародні манев-
ри, Президент України – Верховний 
Головнокомандувач Збройних Сил 
України Петро Порошенко наголо-
сив, що з року в рік ці навчання в 
умовах, максимально наближених 
до бойових, підвищують взаємну 
сумісність, вишкіл і злагодженість 
багатонаціональних підрозділів.

«Кожного разу це — удоскона-
лення роботи штабу багатонаці-
ональної тактичної групи в пла-
нуванні дій за стандартами НАТО. 
Але цього року участь української 

сторони значно підвищена в пла-
нуванні дій. Ці спільні навчання 
— наша відповідь ідеологам, орга-
нізаторам і спонсорам гібридних 
війн», — сказав Петро Порошенко.

Президент наголосив, що спіль-
на підготовка засвідчує єдність і  
готовність разом захистити мир і 
цінності, які поділяє трансатлан-
тична спільнота — демократію і 
свободу, верховенство закону і 
права людини, територіальну ці-
лісність і непорушність кордонів.

Як пояснив керівник міжна-
родних навчань від української 
сторони капітан 1 рангу Олексій 
Неїжпапа, нинішні навчання мали 
низку особливостей. Зокрема цьо-
го року в них взяли участь усі роди 
військ.

«Сі Бриз-2017»

ВІЙСЬКОВІ МАНЕВРИ
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«Цього року були розділені 
командування навчань і штаб 
навчань. Це також є особливіс-
тю нинішніх навчань», – сказав 
Неїжпапа.

Перший тиждень був при-
свячений підготовчим заходам, 
наступний – безпосередньо на-
вчанням, які відбулися в Одеській 
і Миколаївській областях.

Суть «вільної гри» полягає, 
зокрема, в тому, що підрозді-
ли отримували ввідні в останній 
момент, і завдання доводилося 
виконувати без попереднього 
планування.

Як зазначив керівник навчань 
від американської сторони капі-
тан 1 рангу Тейт Вестбрук, з кож-
ним роком навчання «Сі Бриз» де-
далі більше ускладнюються.

«Україна має пишатися, що 
українські військові та військові 
країн-партнерів досягли такого 
рівня майстерності, який дозво-
ляє проводити навчання в цьому 
режимі», – сказав Вестбрук.

До активної фази міжнарод-
них маневрів увійшли навчання 
з протичовнової, протикорабель-
ної та протиповітряної оборони. 
Військові відпрацювали дії в де-
сантній, пошуково-рятувальній 
та оглядовій операціях, вели дії 

з силового визволення захопле-
ного судна, підводні роботи з 
розмінування та проведення за 
тралами тощо. Кульмінацією «Сі 
Бриз-2017» став пошук підводно-
го човна ВМС Туреччини.

Маневри відбулися за участю 
представників 16 країн, до них за-
лучалися майже 3,5 тис. військо-
вослужбовців, з яких 800 – аме-
риканські військові, близько 30 

двома бойовими кораблями – ес-
мінцем і крейсером. 

Під час навчань корабельний 
склад пройшов понад п’ять тисяч 
морських миль, виконані 60 спіль-
них вправ та  елементів, сухо-
путна компонента здійснила 850 
стрибків з парашутом, шість ви-
садок морського десанту, авіація 
провела понад 310 літаковильо-
тів, її загальний наліт становить 

240 годин, а дайвери здійснили 
близько 300 занурень, загальний 
час їхнього перебування під во-
дою – 75 годин.

Навчання «Сі Бриз» надають 
сут тєву допомогу у відродженні 
вій ськово-морського потенціалу 
держави, сприяють досягненню 
ВМС України сумісності із фло-
тами держав-членів НАТО, що 
є передумовою запланованого 
Україною членства в цьому обо-
ронному союзі.

«Нині окремі підрозділи ВМС 
України беруть активну участь 
у бойових діях на  Сході країни. 
Воїни демонструють професіо-
налізм та патріотизм у  боротьбі 
за територіальну цілісність кра-
їни. Тому сьогодні міжнародні 
навчання для нас є надзвичайно 
корисними та конструктивни-
ми», –  зауважив Міністр оборо-
ни України генерал армії України 
Степан Полторак.

кораблів, катерів та суден, 22 оди-
ниці авіаційної техніки, приблиз-
но 100 одиниць автомобільної та 
бронетанкової техніки. Вперше 
ВМС США були представлені 
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На захист своєї країни, коли вона в біді, відважні люди стають без 
жодних вагань.  Дехто з них на фронті  продовжує батьківську 
справу. В таких легендарних родинах, де патріотів виховують  
змалечку, є лише одна професія – служіння Батьківщині. Тож  і 
любляча мати, і надійний брат, і тендітна дружина теж з тобою 
поряд  –  у лавах Збройних Сил України...

на двох
одна доля 

ІЗ ДИНАСТІЇ ЗАХИСНИКІВ
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Немов  міцна 
фортеця, стоять вони 
на передовій. Там, 
на фронті, немає 
бізнесменів, учителів, 
банкірів, письменників, 
музикантів, фермерів... 
Там усі рівні – вони 
бійці, перед якими 
ворог, а за ними – 
країна, родина, робота...

Полковник Олег Дегтярьов та 
підполковник Юрій Бондаренко 
походять з військових династій. 
Тому, коли виникла потреба стати 
на захист держави, не вагалися ані 
хвилини. Юрій перервав відпустку, 
в якій встиг побути лише три дні, 
а Олег поїхав на фронт, навіть не 
попередивши дружину. «Не вар-
то хвилювати матір тримісячного 
сина», – подумав чоловік. І коли 
напередодні від’їзду малесенькі 
пальчики на мить стиснули муж-
ні руки командира механізованої 
роти Дегтярьова, він пообіцяв собі, 
що воюватиме так, аби його сину 
ніколи не довелося взяти до рук 
зброю.

Квиток на війну
Юрій народився в Німеччині, 

де на той час проходив військову 
службу його батько, та провів там 
перші п’ять років свого дитинства, 
після чого родина повернулася на 
батьківщину. 

– Спочатку колесили по Союзу, 
– пригадує офіцер. – Таке життя 
військової родини. А взагалі наше 
коріння на Кіровоградщині. Перші 
ази військової справи я засвоїв в 
Одеському вищому артилерійсько-
му командному училищі. Мама моя 
– теж військовослужбовець, тому 
і не замислювався щодо професії 

– завжди знав, що буду військо-
вим. А от по дружину поїхав до рід-
ної  Богданівки. Я туди частенько 
приїздив у відпустку. Руку й сер-
це гарненькій дівчині Інні запро-
понував одразу, нащо гаяти час, 
– усміхається Юрій. – Приїхали у 
військове містечко Десна, що на 
Чернігівщині. Моя жінка контрак-
тник – старший солдат. Виховуємо 
16-річного сина Артема. Брат мій 
теж тут – у піхотному полку. І все б 
нічого, якби не ця клята війна...

Олег – зі столиці. До Десни по-
трапив за розподілом після за-
кінчення Харківського танкового 
училища. Він багатодітний батько. 
Має доньку та двох синів. Дружина 
Ольга – медична сестра у військо-
вому госпіталі.

Схожі родини, однакові будні в 
лавах Збройних Сил та один квиток 
на багатьох, який випав військовим 
з Десни до пункту призначення, що 
не позначений на жодній мапі світу 
та має страшну назву – війна. 

Олег насамперед тішився з 
того, що дружина начебто повіри-
ла йому. Запевняння чоловіка, що 
він їде на полігон, де з місяць три-
ватимуть навчання, сприйняла на 
диво легко. Розважливий чоловік 
не соромився тієї брехні, бо іноді 
неправда буває святою – навіщо 
дружині з немовлям на руках зайві 
хвилювання. 

– Коли Ольга була вагітною, 
нашу деснянську батальйонну 
тактичну групу  направили до 
Городні у зв’язку з можливими 
наступами. Місяць ми там вико-
нували завдання. Адже на той час 
повномасштабний наступ з боку 
Росії не виключався. Вже тоді жін-
ка почувалася як на голках, теле-
фонувала по кілька разів з одним 

Пiдполковник Бондаренко

Полковник 
Дегтярьов
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і тим же запитанням: чи не почали, 
бува, стріляти. То що тоді говори-
ти про АТО, де вогонь не вщухав ні 
вдень, ні вночі, – неначе розмір-
ковує офіцер. – Я навіть допусти-
ти не міг, щоб вона нервувалася 
і не знаходила собі місця, доки я 
там... Нехай краще вихованням 
Ростислава займається. 

Дружина ж Юрія Інна добре 
знала, куди зібрався чоловік. Вона 
подовгу мовчала, а в очах стояли 
сльози. Можна було без слів здо-
гадатися, про що думає жінка в 
такі миті, тому чоловік напередодні 
від’їзду лише спокійно промовив: 
«Я маю знати, що мене чекають 
вдома. І я обов’язково виживу, щоб 
іще раз вас обійняти». 

Перший бій – як 
стрибок із парашутом

Сонячного ранку 12 серпня 2014 
року товариші у складі ротної так-
тичної групи 169-го навчального 
центру Сухопутних військ виру-
шили на буремний Схід. Дорогою 
ніхто не виявляв хвилювання. 
Жартували, аби лишень не за-
мислюватися, як буде там, де 
нема мирних ранків і спокійних 
ночей... Де смерть чатує на кожно-
го забирає найкращих. Хтось час 
від часу запалював цигарку та  із 

закам’янілим обличчям роздив-
лявся пейзажі, які змінювалися за 
вікном потягу. Хтозна, чи побачить 
він ще раз оту красу рідних про-
сторів. Ще якісь півгодини гойдан-
ня в автобусі розбитими дорога-
ми, і в кожного розпочнеться нове 
життя, а чиєсь вже незабаром 
обірветься...

– Не варто брехати: всі ми хви-
лювалися, хоча й були налашто-
вані рішуче, – каже Юрій. – Але 
повірте, ніхто тоді ще не осягнув, 
куди він їде. Тільки-но прибули в 
Дебальцеве – й одразу серйозний 
бій. І перші втрати... Перший бій 
узагалі на кшталт стрибка із па-
рашутом. Страшно, але бажання 

ІЗ ДИНАСТІЇ ЗАХИСНИКІВ
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зрозуміти невідоме переважає. 
Ідеш, хоч не знаєш куди, в тебе стрі-
ляють – ти відстрілюєшся, аби не 
стати мішенню для противника. 13 
серпня ми пішли в бій, який точив-
ся поблизу кургану Гостра Могила 
– це найвища точка Донеччини 
та крайній форпост українських 
військ за Дебальцевим. Тут під час 

– Ввечері ми поїхали змінюва-
ти групу військових, які перебу-
вали в секреті й натрапила на за-
сідку бойовиків. Здавалося, що ми 
опинилася в тирі, де стали міше-
нями. Четверо загиблих з нашого 
боку. Два бійці йшли на два кроки 
вправо від мене і загинули, а я 
якимось дивом вберігся. У мене 

був прострелений лише магазин 
автомата та  залишився шрам від 
кулі, яка ковзнула по руці. Цього 
ж дня з боку противника приле-
тів снаряд з «Града» і впав за п’ять 
метрів від моєї позиції, застряг 
у асфальті. Він якимось чином 
не повністю вибухнув. Це мене і 
врятувало. І таких випадків було 
шість-сім, а може, й більше... Після 
бою, у хвилини затишшя, коли по-
чинаєш все пригадувати, мурашки 
по шкірі бігають.

Розповіді бійців, які були на 
передовій, можна слухати годи-
нами. Все це вже пропущене крізь 
душу, оцінене мозком, вкарбоване 
в серце. Але тільки вони – мужні 
наші захисники – знають, як воно 
насправді. 

– Найтяжче не в бою, а коли 
ти усвідомлюєш, що тут від тебе 
нічого не залежить. Ти не можеш 
взяти в руки автомат і піти на во-
рога, який нахабно вдерся на твою 
землю. Твоїх солдатів систематич-
но б’ють із артилерії протягом 
доби. А ти виконуєш «режим при-
пинення вогню», – обурюється 
підполковник Юрій Бондаренко. 
– Тобі постійно треба перепиту-
вати, чи можна відповісти, а у від-
повідь чути: «Ні! Чекаємо!» А чого, 

ворожого обстрілу з БМ-21 «Град» 
дістав осколкове смертельне по-
ранення в голову старшина Андрій 
Грановський. Я його знав 17 років. 
Знав його дружину, дітей... Ось 
він щойно йшов зі мною... і його 
нема... 

На межі життя й смерті
Олег Дегтярьов приїхав у 

Дебальцеве командиром механі-
зованої роти, згодом став началь-
ником штабу ротної тактичної 
групи, а потім – її командиром. 

Бій 31 серпня він пам’ятатиме 
завжди. Навіть тепер, коли при-
гадує подробиці того злощас-
ного дня, не може точно полічи-
ти, скільки разів заглядав в очі 
смерті: 
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вибачте, чекати? Доки наших сол-
датів перестріляють?

Воювали за мир
І Бондаренко, і Дегтярьов дві-

чі були на Сході, в Дебальцевому 
– другою за напруженістю на пе-
редовій зони АТО ділянкою після 
донецького аеропорту. Наступна 
ротація припала на січень-лютий 
2015 року.

– У другу ротацію я приїхав на-
чальником штабу. А під час першої 
виявляв позиції противника, зай-
мався супроводом колон, ходив 
у розвідку на ворожу територію. 

У таких вилазках навчився навіть 
чхати та кашляти без звуку, –  усмі-
хається підполковник. – Ми не 
лише виявляли ворожі цілі, а й зни-
щували сепаратистів. Прикро, що 
серед них багато міліціонерів, про-
курорів, суддів, інших представни-
ків державної влади. Їм платили 
по чотири тисячі гривень на місяць 
за те, аби вони виконували бруд-
ну роботу проти своїх же, по суті, 
солдатів.  

Олегу Дегтярьову доводило-
ся неодноразово брати в полон 
сепаратистів. 

– Головне – поставити про-
тивника в такі обставини, коли в 

нього вже немає виходу. І тоді він 
ладен розповісти багато, – запев-
няє полковник.

Командиру завжди довіряли 
бійці. Він старався дуже ретельно 
планувати, щоб  операція була про-
ведена з найменшими втратами 
та з найбільшою користю, за що 
нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня.

– 9 лютого, перед тим, як сепа-
ратисти зайняли село Логвинове, 
розташоване у верхній частині 
«дебальцівського виступу», ми по-
їхали виставляти охорону для під-
розділів, які були в тилу. Дорогою, 
скориставшись чинником рапто-
вості, вдалося знищити ди вер сій-
но-розвідувальну групу проти-
вника, одного взяли в полон та 
захопили їхній «Урал» з великою 
кількістю снарядів. Це була вдала 
операція, хоча й незапланована, – 
згадує Олег Валерійович. 

Підполковник Бондаренко та-
кож має нагороду, але головна на-
города у них, як і в усіх захисників 
України, ще попереду... І вона без-
цінна  – мирне небо над головою!

Маленькі 
заручники війни

За словами моїх співрозмов-
ників, населення у визволених 
містах реагує на українських вій-
ськових по-різному, залежно від 
того, як його задурила російська 

ІЗ ДИНАСТІЇ ЗАХИСНИКІВ
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пропаганда. А от маленькі, чисті 
душею діти, які мимоволі стали за-
ручниками кровопролитної війни, 
з вірою та надією дивляться в очі 

Хтось після страшного грому, 
що зветься «Ураган», навіть пере-
став говорити і втратив віру в те, 
що після грози піде дощ і стане 

звикли до солодких презентів від 
бійців і щоразу чекають на них біля 
дороги.

...Він не боїться ні танків, ні 
«Градів». Його свідоме життя – це 
війна... Щодня худенькими ніжка-
ми він тупотить битою дорогою, 
що веде до села Малоорлівка і 
чекає там на українських військо-
вих. Йому сім, а може, вісім, а в 
очах такий сум, наче він вже про-
жив життя... Колись улюблена гра 
«у війнушку» нині стала великим 
табу для цього хлопчика... Три роки 
тому це була забавка, а нині – жор-
стока реальність, яка приносить 
«похоронки» і лишає по собі руї-
ни. Сьогодні українські захисники 
знов українські захисники у його 
рученята  українські захисники цу-
керки, адже  це найбільша радість 
для дітей. Та, мабуть, не в цьому ви-
падку... Бо в маленького Сашка  до-
рослі мрії. Щодня він виходить на 
одну й ту ж дорогу, щоб зазирнути 
в очі відважному солдатові, який 
обов’язково подарує йому пере-
пустку в майбутнє, в якому хлопчик 
з Донбасу будуватиме свою країну 
– вільну й мирну, незалежну й мо-
гутню, ім’я якої – Україна!

І саме заради життя таких, як 
Сашко, полковник Дегтярьов та під-
полковник Бондаренко ладні ще не 
один раз взяти до рук зброю... 

Сніжана БОЖОК

українським солдатам. У когось із 
них війна відібрала батьків, бабусь 
та дідусів, братиків та сестричок. 
Таке горе не порівняти ні з чим. 
Замість дитячих пісеньок діти ві-
йни чують розриви снарядів, за-
мість чистого неба бачать снаряди, 
що летять на українську землю.

легше... У когось і досі тремтять 
рученята... А для декого гільзи за-
мінили «кіндер-сюрпризи»... Щоб 
хоч на мить побачити радість у тих 
переляканих оченятах маленьких 
донбасівців, наші солдати щора-
зу везуть дітям цукерки, печиво, 
згущене молоко... Малюки вже 
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Операція «Ліквідація» 
– скасована

2014 року, напередодні Революції 
гідності, чугуївська 92-га окрема меха-
нізована бригада була на межі розфор-
мування. Скорочувалися штат і чисель-
ність особового складу. Полігон та інша 
територія військових містечок готува-
лися до продажу. Дні військової частини 
на Харківщині добігали кінця... І все так 
би і сталося, якщо б на посаду коман-
дира бригади не призначили полков-
ника Віктора Ніколюка. Офіцер одразу 
перекреслив плани деяких чиновників 
– і у військовій частині знов завирувало 
життя.

На військову службу за контрак-
том прийняли понад 150 громадян, 

переважно з Луганської та Донецької областей. 
На директрисах заревіли двигуни танків. На 
військовому стрільбищі почалися навчання. 

У відповідь на закиди місцевих бюро-
кратів: «Навіщо розширювати бригаду? 
Тут непотрібні війська! Кого нам бо-
ятися, невже братньої Росії?»  пол-
ковник Віктор Ніколюк категорично 
відповідав: «Командир тут я! Тож і 
вирішувати мені. Бригаді – бути! А 
що далі – покаже час».

Як виявилося згодом, офіцер 
немов у воду дивився…

На будь-яку гадину 
є своя рогатина

У лютому 2014 року, коли розпо-
чалася інтервенція ро сійської армії в 

– Дяденька, не убивайте меня! 
Не стреляйте! Вы – наш? 
Русский? –лежачи на зеленій 
траві, благав українського 
комбрига полковника Віктора 
Ніколюка поранений російський 
розвідник.

– Усі ми – русичі, юначе, усі 
походимо з Київської Русі! – 
відповів бойовий офіцер, міцно 
зв’язуючи руки молодому 
диверсанту.

– А от хто ти?– поцікавився 
Віктор Ніколюк, прямо 
дивлячись в очі переляканій 
знахідці. – Невже шахтарі 
й трактористи воюють із 
російським «Винторезом»?

– Я – сержант Александров. 
Третья бригада спецназа. Город 
Тольятти.  Россия.  Не убивайте…
Хочу жить… – тихо прошепотів 
солдат іноземної армії. 

– Оце врожай! – вигукнув 
офіцер. – Синку, тебе й 
пальцем ніхто не торкнеться. 
Таких, як ти, – не вбивають. 
Вважай, що тобі поталанило. 
Тепер заживеш ти неабиякої 
слави!

Витираючи піт з чола, командир 
92-ї окремої механізованої 
бригади полковник Ніколюк 
на позивний «Вітер» перевів 
погляд на підлеглих: «Хлопці, 
ми взяли росіян! Готуйте 
машину-евакуатор!»

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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український Крим, піхотинці з 
Чугуєва першими вирушили при-
кривати північно-східні рубежі 
України з Росією. Вторгнення 
військ агресора з Бєлгородської 
області РФ могло стати реальніс-
тю. Дві батальйон ні-тактичні гру-
пи українських піхотинців взяли 

під  охорону державний 

кордон завдовжки 220 кілометрів 
– від Козачої Лопані і до Кам’янки. 
Водночас озброєні до зубів росі-
яни демонстративно показують 
українцям свою силу вздовж кор-
дону. Піднімають у повітря удар-
ні вертольоти Ка-50, більш відомі 
під назвою «Чорна акула», бряз-
кають новітньою зброєю, роз-
гортають тренування в наступі та 
обороні. Та жартувала баба з ко-
лесом, доки в спицях не застрягла, 
як говорить українська мудрість. 
На чугуївських бійців така гра 
м’язами не справила жодного вра-

ження. Розуміючи, що на будь-
яку гадину є своя рогатина, 

наші хлопці продовжують 
засвоювати тактику ве-
дення бою та вчаться 

всього, що потрібно на 
війні. Комбриг Ніколюк 

добре усвідомлює: 
рано чи пізно до-

ведеться відкри-
ти вогонь...

ЛЕГЕНДАРНИЙ 

«ВІТЕР»
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Бій під Іловайськом
Бойове хрещення в зоні АТО чу-

гуївські воїни проходять у серпні 
2014 року під Іловайськом. Туди 
на допомогу бійцям 51-ї механі-
зованої бригади з Волині висува-
ється один з батальйонів 92-ї під 
командуванням підполковника 
Самойленка. Під час прориву ро-
сійського кільця біля Іловайська 
бойова група бригади потрапляє 

в засідку. Російсько-терористичні 
війська, які чисельністю в кілька 
разів переважають наші, відкри-
вають нещадний вогонь з міно-
метів, систем залпового вогню та 
ствольної  артилерії. У жорстокому 
нічному бою 28 серпня 2014 року, 
попри частково знищену техніку, 
бригадні воїни мужньо і достой-
но протистоять ворогу. Тоді свою 
майстерність і відвагу показують 

танкісти бригади, які знищують не 
один десяток бойовиків, а старши-
на Кайдалов підбиває дві бойові 
розвідувальні дозорні машини 
росіян. На жаль, не обійшлося без 
втрат і серед українських захис-
ників: кілька бійців загинули, один 
з екіпажів вважається зниклим 
безвісти.

«Ви прийшли на мою 
землю!»

У вересні 2014 року підопічні 
Віктора Ніколюка займають обо-
рону на Луганському напрямку 
в місті Щастя. У бойовому строю 
бригади – мобілізовані бійці 
третьої хвилі: від підприємців 
до простих робочих. Та всі вони 
з однаковим старанням будують 
бліндажі, обладнують інженер-
ні споруди, налагоджують вза-
ємодію між опорними пунктами. 
Чугуївські військові розуміють: 
Щастя – стратегічно важливий 
населений пункт, який майже 
межує із Жовтневим районом 

Віктор 
Ніколюк 
презентує  
зброю, 
захоплену 
у російських 
розвідників

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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Луганська. Крім того, там розта-
шована Луганська ТЕС, яку про-
російські бандити регулярно на-
магаються захопити.

Бій за цей населений пункт, 
який відбувся 17 вересня, став для 
Віктора Ніколюка одним із неза-
бутніх. Того дня поблизу блокпос-
та під Щастям терористи зчиня-
ють тривалу стрілянину. І це попри 
те, що в Мінську за кілька днів 
перед цим підписали документ 
про перемир’я! З боку окупова-
ного Луганська бойовики ведуть 
обстріл протитанковими керова-
ними ракетами та з гранатометів 
і мінометів. Біля електростанції 
гримлять потужні вибухи. Міст, що 
з’єднує береги Сіверського Дінця, 
здригається від снарядів. Чорний 
дим густим стовпом здіймається 
в небо, темною завісою спотво-
рюючи світлу блакить. Деякі необ-
стріляні бійці під зливою ворожих 
куль починають панікувати. Аби 
зміцнити бойовий дух підлеглих та 
підтримати їх, в окопи з’являється 
комбриг.

– За кілька хвилин пробіг усі 
свої пости. Здавалося, долаю се-
рію комп’ютерних  ігор Counter-
Strike. Підбадьорював хлопців, як 
тільки міг, – згадує той бій Віктор 
Ніколюк. – Одному бійцю, який, 
бачу, звився в клубок і молиться 
під кулями, кажу: «Стріляй по во-
рогу! От вони, – як на долоні. Ти 
їх дістанеш і тоді залишишся жи-
вим!» Солдат мені у відповідь: «Не 
можу, командире, бери зброю і 
стріляй сам!» Ось такий парадокс! 
Довелося взяти кілька «Мух» і 
смальнути у вогняне гніздо «сепа-
рів», а потім з гранатомета закрі-
пити успіх… Згодом страх у хлопців 
зник, й вони стали справжніми во-
їнами. І хоча ситуація була склад-
ною, ми вистояли. Бойовики за-
знали втрат, і люто сварилися по 
раціях. 

При згадуванні тих подій, 
пам’ять бойового офіцера чіпля-
ється за інший фронтовий епі-
зод. Це сталося 25 липня 2015 

року в районі Щастя. Диверсійно-
розвідувальна група 45-го окре-
мого полку спецпризначення 
збройних сил Росії підступно ата-
кувала українську позицію, де 
на той час перебував командир 
бригади та ще шестеро бійців. 
Пострілами з гранатометів росій-
ські спецпризначенці рознесли 
укріплення. Полковник Ніколюк, 

Досвідчений офіцер розумів, що 
це єдиний вихід, адже відступити 
– значить дістати кулю у спину та 
втратити важливу для наших сил 
позицію.

– З тієї сторони працювали 
професіонали. Під ногами горіла 
земля. Навкруги – жодного вцілі-
лого дерева, немов буревій про-
нісся, – вдивляючись у далечінь, 

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

не розгубившись, наказав своїм 
хлопцям зайняти кругову оборону, 
після чого прийняв важливе і вод-
ночас небезпечне рішення викли-
кати на себе вогонь наших танків. 

ділиться спогадами полковник. – 
Комбату дав команду відкрити во-
гонь з танка і попередив: «Дивись, 
не накрий своїх!» Хлопці завдан-
ня виконали блискавично. Танки 
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прикрили з висоти і вдарили в ціль. 
Затамувавши погляд, спостерігав, 
як над нами пролітали снаряди і 
прямісінько лягали у ворожу «зе-
ленку». Коли комбат запитав мене, 
чи живі, я лише відповів: «Влучна 
робота! Молодці! Пишаюся вами!»

Восени 2015 року по всьому 
фронту на Луганщині бойовики 
почали щодоби обстрілювати по-
зиції українських військ. Гатили 
нещадно. Холодний подих смерті 
відчував на своїй потилиці чи не 
кожен боєць. Ледь не зачепила 
вона і Віктора Ніколюка. Сталося 
це 3 листопада біля Трьохізбенки. 
Під час рекогносцировки місце-
вості комбриг дістав осколкове по-
ранення лівого боку. Проте офіцер 
відмовився від госпіталізації та 
продовжив виконувати завдання 
разом із підлеглими.

– Той випадок добре закарбу-
вався в пам’яті. Окупанти розстрі-
лювали нас з гранатометів АГС-17 з 
населеного пункту Пришиб, – роз-
повідає комбриг. – Крім мене, вог-
непальних поранень зазнали ще 
два бійці. Мені допомогу надали 
на місці. І хоча відчував сильний 
біль, проте покинути своїх хлопців 
я не мав права. Залишити бойову 
позицію в той час було б зрадою…

Керуючи бригадою в зоні АТО, 
полковник Ніколюк багато чого 
побачив та пережив. Чоловік по-
бував у різних екстремальних си-
туаціях, неодноразово приходив 

на допомогу мирному населенню. 
Якось, аби вгамувати розлючених 
бойовиків, які обстріляли житло-
вий масив міста Щастя, церкву та 
лікарню, комбриг вийшов на пе-
реговори з ватажками окупантів і 
висунув їм свої вимоги: «Стріляйте 
в нас! Ми – українські солдати! А 
мирне населення не чіпайте, вони 
мають жити в спокої…» До всьо-
го сказаного полковник Ніколюк 
стояв перед сепаратистами без 
зброї, чим неабияк шокував їх.

– Українця від росіянина я 
можу відрізнити за різними показ-
никами: починаючи від акценту і 
закінчуючи особистими характе-
ристиками. Вже навіть з розмови 
зрозуміло, хто є офіцером, а хто 
– простим солдатом, – згадує пе-
реговори Ніколюк. – Перед нами 
стояв російський військовий, який 
керував бойовиками в даному ра-
йоні. Коли запитав про їхню моти-
вацію й чого добиваються, він на-
хабно вигукнув: «Ви – фашисти!» 
«Я такий фашист, як ти бандері-
вець! Ви прийшли на мою землю!» 
– відповідаю окупанту. Я назвав 
своє прізвище, військове звання, 
бригаду. Вони лише ховали очі. 
Тільки один з тієї групи осіб на-
звав своє ім’я… Після того випад-
ку бойовики  менше «кошмарили» 
свинцем людські обійстя. Своїм 
вчинком ми полегшили життя не 
тільки мешканцям, а й багатьом 
«рядовим» так званої ЛНР, які не 

надто хотіли воювати і чинити 
злочини…

Під окупованим 
Донецьком

2016 року 92-га окрема меха-
нізована бригада тримала обо-
рону в Мар’їнці та Красногорівці 
на Донецькому напрямку. На той 
час чугуївські піхотинці не лише 
вже добре воювали, а й легко роз-
гадували всі секрети противника. 
Про це свідчить успішність низки 
спецоперацій, проведених бій-
цями Ніколюка у ворожому тилу. 
Ці епізоди війни бойовий офіцер 
пам’ятатиме завжди.

…Бойове завдання в сірій зоні. 
Комбриг разом із розвідувальною 
групою прочісували заміновані 
ворогом дачі. Попри обережність, 
раптом натрапили на терористів. 
Як виявилося згодом, інформацію 
про українських розвідників бо-
йовикам надали місцеві мешкан-
ці. Із бійцем з позивним «Кирило» 
Ніколюк зайняв позицію і дав ко-
манду підтягнутися тим хлопцям, 
які все ще залишалися позаду для 
прикриття. Однак противник мит-
тєво відкриває вогонь на ураження 
із великокаліберних кулеметів з 
трьох вогневих точок. Між україн-
цями і бойовиками зав’язався бій.

– Терористи не очікували, що 
ми будемо чинити опір. «Сепари» 
думали, що випустять кілька ку-
леметних черг, і ми накиваємо 
п’ятами, адже помітили тільки 
мене і «Кирила». Але не так ста-
лося, як їм гадалося. Мої хлопці 
добре знали тактику «новоросів». 
Не чекаючи закінчення ворожого 
кулеметного вогню, вони приціль-
но відповіли з гранатометів. Лігва 
те рористів миттєво вкрилися 
димом. Вороги заметушилися, 
зчинили галас у супроводі тради-
ційної панічної лайки. Їхній стар-
ший просив підмоги поплічників 
і переконував своє командуван-
ня: «Фашистов целая рота лезет! 
У меня уже потери!» З кожною 

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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хвилиною їхній вогонь посилю-
вався. У дію вступили снайпери 
ополченців, які рясно дірявили 
кулями вікна покинутих будинків 
і металеві огорожі. Кожна наша 
помилка могла стати фатальною, 
– розповідає Віктор Ніколюк. – 
Бойова сутичка тривала хвилин 
двадцять. У противника було два 
«двохсотих» і три важкопоране-
них. Далі залишатися на дачах не 
було сенсу. Ми виконали завдан-
ня, добули важливу інформацію 
та без втрат відійшли.

Полонення російських 
спецпризначенців

Історія про взяття чугуївськими 
бійцями в полон двох військово-
службовців Головного розвіду-
вального управління Генерально-
го штабу РФ Євгенія Єрофєєва та 
Олександра Александрова миттю 
облетіла не тільки Україну, а й весь 
цивілізований світ. Резонансна 
подія вкотре підтвердила: проти 
України воюють офіцери й солда-
ти російської армії.

…16 травня 2015 року на 
зв’язок з командиром 92-ї окремої 

механізованої бригади виходять 
бойовики і повідомляють, що го-
тові о 14-й годині передати на-
шим піхотинцям загиблого укра-
їнського бійця, аби рідні змогли 
його поховати на Батьківщині. Такі 
передачі й обміни «двохсотими» 
нерідко відбувалися між двома 

Він і гадки не мав, що може бути 
обман. Із собою взяв лише піс-
толет. Уже дорогою комбригу 
повідомляють, що поблизу мос-
ту через Сіверський Донець іде 
бій. Прибувши на опорний пункт 
«Фасад», який утримували його 
хлопці, полковник Ніколюк поба-
чив загиблого Вадима Пугачова. 
Саме він сповістив бійців про ди-
версантів і, на жаль, дістав шість 
смертельних поранень зі спец-
зброї російських спецпризначен-
ців «Вал». Ціною власного життя 
цей воїн попередив товаришів про 
ворожий напад. Це закон фронто-
вого братства: якщо смерть ди-
виться в очі твого побратима, пе-
реведи ї ї погляд на себе, добре 
відомий нашим захисникам.

–  Боєць із позивним «Жук» 
першим прийшов на допомо-
гу Пугачову й відкрив вогонь по 
диверсантах. Мені повідомив: 
«Командире, я одного підстрелив, 
решта – відступили. Пам’ятаю, 
узявши в солдата автомат, я з дво-
ма досвідченими бійцями кинув-
ся в траншею. Над нами свистіли 
кулі. Диверсанти, тікаючи, продо-
вжували стріляти. Спочатку зна-
йшли пораненого в передпліччя 

сторонами. Інколи бойовики, по-
водячись безчесно, влаштовували 
і збройні провокації. Траплялися 
випадки, коли приїхавши на об-
мін, наші воїни потрапляли під мі-
нометний вогонь. Того травневого 
дня за тілом загиблого героя, як 
завжди, поїхав комбриг Ніколюк. 

Разом з побратимами
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російського капітана Єрофеєва, 
який назвався «ополченцем». 
Неподалік я помітив сліди кро-
ві. Пробігши ще тридцять метрів 
стежкою, натрапив на іншого ди-
версанта, який лежав у траві. Це 
був Александров. Підійшовши 
ближче, я вибив з його рук зброю і 
перевірив кишені, щоб під ним не 
було закладеної гранати, – згадує 
офіцер той випадок під Щастям. – 
«Дяденька, не убивайте меня! Не 
стреляйте! Вы – наш? Русский?» 
– благав мене російський розвід-
ник. «Усі ми русичі, усі походимо 
з Київської Русі!» – відповідаю 
диверсанту, при цьому запитую-
чи: «А от хто ти? Невже шахтарі 
й трактористи воюють із росій-
ським «Винторезом?» «Я – сер-
жант Александров. Третья бригада 
спецназа. Город Тольятти. Россия. 
Не убивайте… Хочу жить…» – тихо 
промовив диверсант. Від цих слів 
я отетерів. «Синку, тебе й пальцем 
ніхто не торкнеться. Таких, як ти, 
не вбивають. Вважай, що тобі по-
таланило. Тепер заживеш ти не-
абиякої слави!» Коли підійшли 
наші бійці, я наказав готувати 

евакуатор, адже нам попалися ка-
дрові російські військові.

Дорогою до лікарні російські 
полонені Єрофеєв та Александров 
зізналися, що атаку на «Фасад» 
здійснювала розвідгрупа чисель-
ністю 14 осіб. Вони повідомили: 
диверсанти продовжують ору-
дувати в даному районі. Мета – 
захопити позицію й заволодіти 

мостом під Щастям. Бійці брига-
ди швидко озброїлися боєкомп-
лектом і висунулися назустріч 
диверсантам.

– Як тільки бойовики дізналися 
про полонення двох офіцерів РФ, 
почали обстрілювати територію, 
де стався бій, щоб ті не потрапи-
ли до нас живими,– розповідає 
Ніколюк. – З боку села Весела Гора, 

Комбриг 
прощається 
з бойовим 
прапором 
бригади

Перші дні на посаді командира 169-го навчального центру «Десна»

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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розташованого на правому березі 
Сіверського Дінця, потужно на-
крили нас мінами. Серце шалено 
закалатало, аж мурашки по тілу 
побігли. Та свої рубежі ми втрима-
ли. Тоді я дивом залишився живий. 
Від смертельного осколка вря-
тував стовбур дерева. Розвідник 
«Кирило» отримав контузію, а 
бійцю «Ольсі» осколок пошкодив 
руку. 

Більше двох років полковник 
Віктор Ніколюк зі своїми підлегли-
ми боронив свободу нашої дер-
жави та стримував ворога в Щасті, 
Трьохізбенці, Станиці Луганській 
та на Донецькому напрямку. Саме 
під командуванням цього офіцера 
воїни із Чугуєва знищили чимало 
окупантів, зайняли нові позиції 
і втримали їх. На особистому ра-
хунку легендарного «Вітру» понад 
сотня боїв у зоні АТО. Та найбіль-
ше командир пишається своїми 
підлеглими, які стали для нього 
опорою та другою сім’єю. Та і він 
завжди першим приходив на до-
помогу хлопцям, які опинялися в 
небезпеці. 

– Час командування – це най-
кращий період моєї військової 
кар’єри. 92-га – моє дітище. На хо-
роші слова, без перебільшення, 
заслуговує кожен офіцер, сержант 
та мобілізований боєць. Усі вони 
пройшли дорогами війни, доро-
гами випробування на міцність і 
братерство, – переконаний Віктор 
Ніколюк. – Позитивну оцінку діяль-
ності моєї бригади давало не тільки 
українське військове керівництво. 
Якось після чергового бою з оку-
пантами до нас навідалися офіцери 
української контррозвідки і сказа-
ли такі слова: «Вікторе, хочемо вас 
привітати. Днями в Генеральний 
штаб Росії прийшла цікава довід-
ка з так званої ДНР, де вказано, що 
92-га бригада за боєготовністю 
та силою посідає друге місце в 
Збройних Силах України». Хто пер-
ший, так і не сказали. Утім настрій 
мені покращили. Ці слова означали, 
що ми на правильному шляху.

НОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ – 
НОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

21 березня 2017 року полковник 
Ніколюк очолив 169-й навчальний 
центр Сухопутних військ Збройних 
Сил України, що в селищі Десна 
на Чернігівщині. Це з’єднання для 
бойового офіцера не чуже, адже 
перед призначенням у Чугуїв він 
був командиром одного з полків 
центру. Справа навчати солдатів 
завжди була не з легких, проте 
командир «Десни» налаштований 
рішуче та дивиться в майбутнє 
оптимістично. 

центрі з’являться нові люди з до-
свідом бойових дій. Скажу відвер-
то: ці військовослужбовці зможуть 
передати курсантам весь комплекс 
знань, здобутих в АТО.

…Свою місію на Сході України 
цей відважний український офіцер 
виконав достойно. Очолювана ним 
92-га окрема механізована брига-
да стала однією з найбоєздатніших 
в українському війську. За успішну 
службу на передовій полковник 
Віктор Ніколюк став лицарем ор-
дена Богдана Хмельницького ІІІ 
ступеня. 

Про фронтові історії Віктора 
Ніколюка можна розповідати 

– Кожен керівник прагне по-
кращити умови служби підлеглих. 
Однак без змін і нових ідей резуль-
тату досягти неможливо. Завдяки 
всебічній підтримці Міністра 
оборони України, начальника 
Генерального штабу та командува-
ча Сухопутних військ виділяються 
кошти на покращення інфраструк-
тури центру, – розповідає полков-
ник Ніколюк. – Плануємо оновити 
програми навчання солдатів за 
стандартами НАТО. Незабаром у нас 
з’являться комп’ютерні комплексні 
тренажери, на яких одночасно змо-
жуть навчатися піхотинці, танкісти, 
зенітники всіх категорій: від стріль-
ця до командира роти включно. У 

багато та навіть писати книжки. 
Але краще за слова про нього го-
ворять його мужні вчинки – вчин-
ки великого воїна, який захищає 
свою землю і свій народ.

Олег СУШИНСЬКИЙ
Фото Олесі ГУЗУН

P.S: Свій позивний «Вітер» пол-
ковник Віктор Ніколюк отримав з 
легкої руки підлеглих. Енергійний, 
спритний, вольовий і фізично роз-
винутий офіцер завжди був при-
кладом для своїх солдатів. Разом з 
ними пройшов крізь вогонь і воду! 
Вів у бій своїх хлопців, ходив з роз-
відниками в похід у ворожий тил, 
рятував поранених.
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  Перша черга,   випущена з великокаліберного 
кулемета, пройшла трохи вище, переламала, 
немов паличку, стовбур сухої акації і 
зачепила дах сараю. «Зліва з лісосмуги 
б’ють», – крикнув сержант Федорчук, 
на ходу заряджаючи гранатомет  та 
змінюючи «засвічену» позицію...

На відстані десяти метрів від 
нього час від часу, ховаючись за 
зруйнованою цегляною стіною, 
сержант Віталій Невідомський і 
старший солдат Володимир Бу-
ханчук короткими чергами з ПКМ 
відсікали піхоту від ворожих тан-
ків, що вийшли для ведення вог-
ню прямою наводкою. Ставало 
по-справжньому спекотно, кілька 
розривів від танкових снарядів 
лягли зовсім поруч.

 – «Перший», «Перший», вогонь 
по «коробках» бронебійними, – 
захриплим голосом віддавав на-
каз танкістам капітан Ігор Гребе-
нюк. 

Вже добу бійці ротної тактич-
ної групи окремої механізованої 
бригади, чиїм  завданням було 
пробити коридор для виходу з Де-
бальцевого підрозділів ЗС Украї-
ни, стримували атаки бойовиків, 
які «насідали» на їхні позиції в ра-
йоні селища Логвинове.

А починалося все раніше, коли 
у перших числах лютого 2015 року 
кільце навколо Дебальцевого по-
мітно звузилося. Спочатку був 
захоплений Вуглегірськ, а трохи 
пізніше село Логвинове, яке  роз-
ташоване поруч зі стратегічно 
важливою трасою Артемівськ- 
Дебальцеве. Саме тоді наше ко-
мандування ухвалило рішення 

9-та АТОВСЬКА РОТА

щодо розблокування цього на-
прямку для відведення на інші 
позиції українських підрозділів, 
які опинилися в оточенні. 

 – Ми атакували о 8-й ранку 
12 лютого, – розповідає головний 
сержант взводу Олег Федорчук. – 
Даних про розташування позицій 
противника не було, але місце-
вість добре проглядалась, і кожен 
з нас мав змогу контролювати 
свій сектор. Придані нам танкісти 
простежували цілі з відчинених 
люків, перебуваючи в положенні 
«по-похідному», адже місцевість 
була незнайома, і ми побоювали-
ся засідки… 

Поблизу Логвинового, ліворуч 
від села, ми помітили, як ворожий 
Т-72 раптово відкрив вогонь по 
нашій піхоті. Ми до цього були го-
тові, і наші танкісти знищили во-
рожу техніку першим пострілом. 

А далі все відбувалося ніби у 
кіно: загоряння, екіпаж майже 
відразу вистрибує, а ще за мить 
танк вибухає. Майже одночасно 
українським воїнам вдалося «на-
крити» ще одну ворожу машину 
неподалік першої. Саме Олег Фе-
дорчук виявив другий танк, який 
вів вогонь по наших позиціях з 
правого флангу. Підбитий воро-
жий панцерник запалав і почав 
«відповзати». Ще за мить він був 
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остаточно знищений. А незаба-
ром на цьому ж рубежі з’явився  
третій танк противника. Як і два 
попередні, його швидко знищив 
український екіпаж під команду-
ванням  Ковальського.

Ті події лютого 2015 року за-
карбувалися в пам’яті військо-
вослужбовців 9-ї роти. Як і герої 
однойменного російського філь-
му режисера Федора Бондарчу-
ка про події «афганської» війни 
1980-х років минулого століття, 
вони також до кінця виконали свій 
військовий обов’язок. Щоправда, 
на відміну від  радянських солда-
тів, вони це робили, захищаючи 
Батьківщину, а не воюючи на да-
лекій чужині, куди через політич-
ні амбіції комуністичних вождів 
були кинуті тисячі хлопців з усіх 
республік колишнього СРСР. 

Так само, як і солдати 9-ї «аф-
ганської» роти, воїни 9-ї атовської 
теж мріяли повернутися додому, 
до своїх родин і дітей, але судило-
ся це не всім. І цього разу крива-
вим ворогом для них виявилися 
вже не «проклятущі  американ-
ські яструби», якими з дитинства 
лякали нас у школі та на шпальтах  
радянських газет, а ті, хто десяти-
річчями називали себе «братами» 
українців. 

У тому, що проти них вою-
ють саме росіяни, вже ні в кого 
серед особового складу нашої 
«дев’ятки» не виникало жодних 
сумнівів. Висновки можна було 
зробити хоча б з того, як зростала 
точність влучань та простежува-
лась грамотність тактичних дій з 
боку російських військових. 

Одного з них – професійного 
контрактника-артилериста з Хан-
ти-Мансійська – тоді, в лютому 
2015-го, наші бійці захопили в 
полон. Наляканий таким перебі-
гом подій, він не розумів, що від-
бувається. Очікуючи на зустріч з  
кровожерливими «бандерівця-
ми», росіянин був украй здиво-
ваний, коли замість того, щоб од-
разу «розіп’яти», українські бійці 
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сховали його від обстрілу в підва-
лі одного з будинків, а ввечері ще 
й нагодували. Через невідповід-
ність реалій пропагандистським 
шаблонам в його мозку виник 
дисонанс. Адже він думав, що йде 
на Донбас визволяти від «київ-
ської хунти» пригноблених росій-
ськомовних громадян, а виявило-
ся, що ці російськомовні українці 
зовсім не потребують його допо-
моги, а росіян називають банди-
тами й окупантами.

 – Ми прикривали відхід роз-
різнених частин з Дебальцевого 
під щільним артилерійським вог-
нем російської артилерії, – роз-
повідає командир кулеметного 
взводу старшина Ігор Порошин. 
–  Кожен наш боєць за рівнем 
фахової підготовки та моральної 
мотивації міг дати фору десятьом 
бойовикам, які нам протидіяли.

Завдяки тому, що до складу  
ротної тактичної групи зарахо-
вувались  найбільш підготовле-
ні та вмотивовані чоловіки, вона 
діяла досить ефективно. Кожен 
військовослужбовець відмінно 
володів практично всіма видами 
зброї, вмів водити танк, броне-
транспортер, автомобіль, а також 
мав хорошу фізичну й психоло-
гічну підготовку. Прикладом і 

зразком досвіду і бойової май-
стерності були не тільки колишній 
командир 9-ї роти капітан Гребе-
нюк, але й капітан Ярослав Тара-
сенко, головний сержант роти Ле-
онід Іванчура, який, до речі, свій 
перший армійський контракт 
уклав ще 2003-го у 18-річному 
віці. Нині йому трохи більше за 
тридцять, а за плечима запеклі 
бої за Степанівку, Оленівку та Са-
вур-Могилу. Разом з ним мужньо 
долали всі важкі випробування, 

неодноразово дивилися смерті 
в очі та загартовувалися в боях 
старший солдат Володимир Бу-
ханчук, старшина Дмитро Хачату-
рян, старший сержант Олександр 
Капанчук і старший солдат Віктор 
Огородник. 

А для старшини Ігоря Поро-
шина, уродженця міста Рубіжне, 
Луганської області, ця війна стала 
особистою справою. І коли росій-
ські агресори вторглися на Дон-
бас, він, ані на мить  не вагаючись, 
взяв до рук зброю і пішов захи-
щати свою малу та велику Бать-
ківщину. Одним із перших насе-
лених пунктів, які йому довелося 
визволяти влітку 2014 року, було 
рідне Рубіжне.

Після виходу з Дебальцевого 
особовий склад роти у складі од-
нієї з бригад виконував бойові 
завдання в районі Світлодарська, 
а нині командування довірило 
воїнам «дев’ятки» нести службу 
на найбільш важливій та небез-
печній ділянці оборони, добре 
усвідомлюючи, що вони ніколи 
не підведуть і в разі необхідності 
завжди дадуть гідну відсіч росій-
ським терористам.

 
Олександр КІНДСФАТЕР
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Поки українські державні діячі та політики разом із партнерами 
зі Сполучених Штатів  Америки та Європи шукають дипломатичні 
шляхи вирішення кризи на Сході України, наші бійці тим часом 
мають надію лише на себе і захищаються від російської агресії 
всіма можливими засобами. Але з часом стає зрозуміло: Росія 
й надалі ігноруватиме виконання Мінських домовленостей 
та інших дипломатичних ініціатив, адже розуміє лише силу 
зброї. Та й, судячи з останніх тенденцій, ні з ким замирятися не 
збирається

ЗАЛІЗНИЙ АРГУМЕНТ

НАШОЇ 
ПЕРЕМОГИ

ЗБРОЯ ДЛЯ ОБОРОНИ
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Останні три роки нашої історії, 
відколи триває російська агресія 
на Сході, в Українському війську 
відбулися глобальні зміни. Понад 
20 років поспіль армію намагали-
ся знищити, всіляко обмежуючи 
фінансування та проводячи без-
глузді реформи. Тож нині бійці 
стримують натиск набагато чи-
сельнішого й добре оснащеного 
війська, яке тільки й чекає слушної 
нагоди рушити на захід, змітаючи 
все на своєму шляху.

Анексія Криму та активна під-
тримка гібридних дій на Донбасі 
у 2014 та 2015 роках переросла у 
створення і нарощування воро-
гом потужності трьох армій на-
вколо України. Одна з них – 1-ша  
гвардійська танкова армія – пе-
редислокувалася з-під Москви 
до Смоленська, тобто ближче до 
українсько-білоруського кордону. 
Це об’єднання має у своєму складі 
більше танків, ніж країни Балтії ра-
зом, Польща та Німеччина.
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Для більшості держав, які по-
стійно здійснюють моніторинг си-
туації навколо України, таке скуп-
чення військ не стало сюрпризом. 
Тим паче, що кілька місяців тому 
російська сторона оголосила: 1-ша 
гвардійська танкова армія стане 
потужним об’єднанням, здатним 
завдати шокуючого масованого 
удару. Одне з підтверджень цьо-
го – стратегічні навчання «Захід», 
які відбудуться в серпні-вересні 
нинішнього року. Під час маневрів 
деякі підрозділи цього об’єднання 
відпрацьовуватимуть переміщен-
ня територією Білорусі. Що це озна-
чає для України та країн-сусідів?

Аби зрозуміти ймовірні наміри 
Росії, очевидно, слід повернути-
ся до початку війни на Донбасі. У 
березні 2014 року чимало пред-
ставників американських та єв-
ропейських дипломатичних уста-
нов досить скептично ставилися 
до спроможності Збройних Сил 
України вистояти перед потужним 
і підступним ворогом. Вони озву-
чували дуже невтішні прогнози.

Деякі з них, приміром, пророку-
вали, що українська армія зможе 
протриматися лише кілька днів. 
Утім наші бійці вже понад тисячу 
днів і ночей відбивають натиск ро-
сійського агресора. Вони зупинили 
його наступ у серпні 2014-го, і досі 
достойно тримають оборону.

які згуртувалися заради спасіння 
своєї країни.

Попри те, що 2014 року через 
масовані обстріли ворожої ре-
активної артилерії наші Збройні 
Сили втратили чимало одиниць 

Правдивість тих подій підтвер-
джена не лише засобами масової 
інформації, а й волонтерами, до-
бровольцями та звичайними бій-
цями, які фотографували та запи-
сували на відео те, як відбувалися 

Американський експерт у галузі без-
пеки та оборони, президент Фонду 
«Потомак» доктор Філіп Карбер

Під час планування дій проросійські бойовики та сепаратисти використову-
ють копії бойових документів часів Великої Вітчизняної війни
найважчі битви. Найбільше вра-
жає мужність і готовність до са-
мопожертви наших співгромадян, 

озброєння та бойової техніки, 
країни Заходу утрималися від 
рішення надати Україні зброю 

ЗБРОЯ ДЛЯ ОБОРОНИ



29

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

липень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

оборонного характеру. Це стало 
певним «заохочувальним» сигна-
лом для Росії, що угод «Мінськ-1» 
дотримуватися не обов’язково. 
І вже взимку 2015-го проросій-
ські найманці розпочали одно-
часно п’ять наступальних опера-
цій, найкривавішою з яких стала 
Дебальцівська.

Вона відбувалася у надзви-
чайно складних зимових умовах. 
Чимало іноземних експертів ви-
знають, що не кожна армія змо-
гла б стримати такий потужний 
натиск. І хоча нині інтенсивність 
бойових дій значно менша, проте 
в Україні продовжується справ-
жня, у її традиційному вигляді, 
війна. Адже вона ведеться з ін-
тенсивним використанням арти-
лерійського озброєння, бойовими 
зіткненнями, є поранені та заги-
блі. Це підтверджує і порівняль-
ний аналіз, проведений пред-
ставниками Джордж таунського 
університету (м. Вашингтон, округ 
Колумбія).

Російське керівництво, як і на-
селення цієї країни загалом, наре-
шті визнало, що в Україні йде війна. 
Але, мовляв, жодного впливу на 
бойовиків Росія не має. Насправді 
дізнатися, хто саме їх контролює, 
не так уже й важко. Варто лише 

проаналізувати, як збігаються в 
часі інтенсивність обстрілів і деякі 
політичні події. Наприклад, 2014-
го, коли представники Російської 
Федерації намагалися домови-
тися із Заходом про проведення 

басі, Росія одночасно нарощує й 
потенціал власної армії. Зокрема, 
дістає із «засіків Батьківщини» 
раніше не використані проти 
«світового імперіалізму» резер-
ви. Наприкінці «холодної війни», 

спільних операцій проти теро-
ризму в Сирії, протягом двох з 
половиною місяців інтенсивність 
ворожих обстрілів та провокацій 
на Донбасі знизилася практично 
до нуля. Коли ж Захід відмовився 
підтримувати кривавий режим 
Башара Асада, бойові дії знову 
були відновлені.

Підтримуючи бойовиків на Дон-

наприклад, у Східній Німеччині 
Радянський Союз мав для проти-
стояння країнам НАТО п’ять армій. 
Чотири з них згодом були розфор-
мовані. Одну залишили, але не в 
повному боєготовому стані. 2015 
року ситуація змінилася. Одну з 
армій – 20-ту гвардійську загаль-
новійськову – передислокували 
до Воронежа для створення за-
грози на Харківському напрямку. 
Відтоді об’єднання активно за-
ймається бойовою підготовкою.

Світова спільнота також не 
оминула увагою створення вже 
згадуваної 1-ї гвардійської танко-
вої армії. Її дислокація простягну-
лася від Москви до Смоленська, а 
деякі передові елементи – навіть 
до українського кордону.

Декілька місяців тому росія-
ни оголосили про створення ще 
й, 8-ї загальновійськової армії зі 
штабом у Новочеркаську. До її 
складу входитимуть декілька бо-
йових дивізій, а штаб керуватиме 
ще й 1-м армійським корпусом 
«ДНР», 2-м армійським корпусом 
«ЛНР», а також 22-м армійським 
корпусом Чорноморського флоту 
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Росії, дислокованим у Криму. До 
складу останнього, до речі, вхо-
дять під розділи повітряно-десант-
них військ та сил спеціальних 
операцій. 

Насправді за відвертою демон-
страцією сили стоїть велика ймо-
вірність застосування цього по-
тужного угруповання. Створення 
багатьох підрозділів ще не за-
вершене, але цілком очевидно, 
що після закінчення формування 
вони являтимуть велику загрозу 
не лише для України, а й для всієї 
Європи.

Українці добре розуміють, що 
мають самі захищати власні кор-
дони. За три роки війни спільними 
зусиллями нам вдалося віднови-
ти Збройні Сили України. До про-
цесу долучилися волонтери, за-
кордонні партнери, добровольці 
й просто небайдужі громадяни. 
Зробити це було нелегко, адже 
останні два десятки років армії 
приділяли мало уваги. Недостатня 
бойова підготовка, недосконала 
логістика, відсутність належно-
го фінансування – погодьтеся, 
відновити таку армію вартувало 

2015 рік

Створено нову 144-ту дивізію, вдвічі збільшено чисельність та укомп-
лектовано наявні 2-гу та 4-ту танкові дивізії 20-ї армії, виділено три до-
даткові бригади (27-ма, 28-ма перекинуті з Центральної Азії та 6-та тан-
кова дивізія, яка, імовірно, є базою для додаткової танкової дивізії)

Для оснащення найновішим озброєнням 4-та танкова дивізія має 
пріоритетне забезпечення танками «Армата»

Озброєння та військова техніка: 700 танків, 1400 БМП/БТР, 500 арти-
лерійських та ракетних систем, пересувні ЗРК

Росія відновила 1-шу гвардій-
ську танкову армію з подвійною 

роллю проти України та НАТО
Мета: заяви про спроможність доїхати до Києва за 48 годин

2016 рік

Нова 10-та танкова бригада (з 1-ї танкової бригади), ще декілька бри-
гад (10-та, можливо, 9-та та 3-тя бригади 2018 року плюс органи керу-
вання на кордоні з Україною)

9-та бригада навчається вести бої в міських умовах – імовірно, в 
Харкові

Озброєння та військова техніка: 400 танків, 1000 БМП/БТР, 250 арти-
лерійських та ракетних систем, 150 ударних гелікоптерів

Передислоковано 20-ту гвар-
дійську армію з Москви до 

Воронежа (на 400 км ближче до 
України)

Мета: розколоти Східну Україну навпіл, просунутися до м. Дніпро та 
м. Черкаси

2017 рік

Створено нову 150-ту дивізію на території, що межує з Донбасом, та 
нову бригаду й інші підрозділи на кордоні з Україною

Командування сепаратистами Донецького (6 бригад) та Луганського 
корпусу (4 бригади)

Озброєння та військова техніка: 900 танків, 1800 БМП/БТР, 850 арти-
лерійських та ракетних систем, ЗРК

Відновлено та розпочато пере-
дове розгортання 8-ї гвардій-

ської армії

Мета: знищити українську армію на Донбасі, захопити порт у 
Маріуполі, просунутися до річки Дніпро, м. Запоріжжя та м. Херсон, 
створити сухопутний коридор до Криму

Примітка: кількість цих підрозділів не є точною, оскільки вони формуються, пересуваються до 
нових районів передового розгортання, оснащуються новітнім озброєнням, багато підрозділів є 
недоукомплектованими

ЗБРОЯ ДЛЯ ОБОРОНИ



31

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

липень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

колосальних зусиль. Але ми це 
зробили.

На початку російської агресії 
на Донбас українська армія мала 
у своєму складі 10 батальйонно-
тактичних груп. Нині їх близько 
сімдесяти. Налічувалося півтора 
десятка бойових бригад, нині – 
22. З урахуванням кількості осо-
бового складу ця цифра може 
збільшитися, але є певні труднощі 
з наявністю озброєння та військо-
вої техніки.

Значного прогресу досягну-
то в бойовій підготовці військо-
вослужбовців. Реального змісту 
набуло лідерство командирів у 
підрозділах. Серед них багато мо-
лодих і талановитих, які дуже до-
бре знають сильні і слабкі сторо-
ни против ника. Вони – енергійні, 
самовіддані й мають величезне 
бажання зробити сильну армію, 
здатну захистити державу.

– Після трьох років кровопро-
лиття у вас з’явилися лідери, які 
мають відвагу, сміливість, можуть 
брати на себе ризик і вести за со-
бою людей, – говорить амери-
канський експерт у галузі безпе-
ки та оборони, президент Фонду 
«Потомак» доктор Філіп Карбер. 
– Такі, наприклад, як команду-
вач Високомобільних десантних 
військ ЗС України, Герой України 
генерал-лейтенант Михайло За-
бродський. У січні нинішнього року 
на запрошення американської 

сторони він читав лекцію військо-
вим США, які вже мали досвід 
бойових дій. Після завершення 
лекції йому аплодували стоячи. У 
військовій аудиторії я такого ще 
не бачив. І один з американських 
генералів, який мав найвище 
звання серед присутніх на захо-
ді, сказав Забродському, що з не-
терпінням чекає миті, коли стане з 
ним товаришем по зброї. Загалом 
Збройні Сили України мають 

Чим це може загрожувати в 
майбутньому? Експерти розгля-
дають декілька варіантів розви-
тку подій. Перший – Росія може 
здійснити масований наступ на 
Донбас із подальшим захоплен-
ням Маріуполя. Основна мета – 
сухопутний коридор до Криму. 
Адже, як відомо, логістична під-
тримка півострова є вкрай важ-
кою для Російської Федерації.

Другий варіант полягає у ймо-
вірності більш широкого наступу 
зі сходу. Його результатом може 
стати «новоутворення» під назвою 
«Новоросія». Територіально воно 
включатиме не лише Донбас, а й 
території Харківської, Запорізької, 
Одеської та інших областей. 
Фахівці допускають, що до згада-
ного «новоутворення» може уві-
йти й Придністров’я. В такому разі 
Україна взагалі втратить вихід до 
Чорного моря.

Але найбільш складним є тре-
тій варіант, коли 1-ша гвардійська 
танкова армія почне наступ з пів-
ночі на південь у напрямку столиці 

Зустріч міністрів оборони України і США Степана Полторака та Джеймса 
Меттіса на полях Ради міністрів НАТО в Брюсселі, 29 червня 2017 року
хороший потенціал добре підго-
товлених командирів та солдатів. 
Але вони користуються заста-
рілим озброєнням радянського 
зразка, не мають достатньо техні-
ки та запасних частин.

України. В такому разі країна буде 
«розрізаною» навпіл по лівому бе-
регу Дніпра.

Припущення насправді вража-
ючі, про них не тільки говорити, а 
й навіть думати не хочеться. Але 
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вони не є результатом чиєїсь хво-
рої уяви. Насправді хворим буде 
той, хто наважиться на такий крок 
з метою перекроїти територіаль-
ний устрій, який склався на євро-
пейському континенті після Другої 
світової війни.

Якщо одне з вищезгаданих 
припущень позначити схематич-
но на карті, то фактично отрима-
ємо план стратегічної наступаль-
ної операції Червоної армії після 
Курської битви влітку 1943 року. 
Саме з півночі у бік Харкова ру-
халося угруповання радянських 
військ, звільняючи від фашистів 
Лівобережну Україну.

Про те, що російське команду-
вання, плануючи бойові дії для 
сепаратистів на Донбасі, особливо 
не вигадує велосипед, свідчать і 
такі факти. Два роки тому публіч-
ного доступу набули певні військо-
ві документи і плани Російської 
Федерації післявоєнного періоду. 
Ознайомившись із ними, закор-
донні експерти з’ясували їхню схо-
жість з планами наступу Червоної 
армії під час Другої світової війни.

Звісно, їх можна було б підда-
ти сумніву або назвати звичайним 
збігом. Але 2014 року поблизу од-
ного з блокпостів Донеччини на-
шим бійцям вдалося захопити ма-
шину із сепаратистами. Провівши 

ретельний огляд, вони вилучили 
копії документів часів Другої світо-
вої війни, які відображали рішен-
ня відповідних командирів про ве-
дення бойових дій того часу саме 
на цій території. Як бачимо, Велику 
Вітчизняну росіяни не лише шану-
ють і поважають, а й досі викорис-
товують у своїх підступних планах 
із захоплення чужих територій.

Усі з вищезгаданих варіантів 
для Російської Федерації є вкрай 
ризикованими. Найбільшою мірою 
це ціна, яку заплатять її громадя-
ни за порушення Будапештського 
меморандуму, інших міжнародних 
угод та миру й безпеки в Європі 
загалом.

Спостерігаючи за війною в 

Україні, держави Європи намага-
ються не втручатися, тим паче не 
йдеться про надання зброї. Їхнє 
керівництво вважає, що це при-
зведе лише до ескалації ситуації. 
Але слід визнати, що така політика 
не дає жодних результатів. Адже 
протягом останніх трьох років 
військова присутність у західній 
частині Росії навколо кордону з 
Україною лише збільшувалася.

Саме тому Сполучені Штати 
Америки наразі дуже близькі до 
ухвалення рішення про надання 
Україні озброєння. Воно має до-
помогти нашій державі дати гідну 
відповідь на російську агресію. Це 
підтвердив і американський екс-
перт у галузі безпеки та оборони, 
президент Фонду «Потомак» док-
тор Філіп Карбер.

– Після трьох років ми нарешті 
дуже близько підійшли до того, 
щоб таки подолати ембарго на 
постачання озброєнь в Україну. В 
Європі також починають розуміти, 
що її майбутня безпека залежить 
від України і від того, наскільки 
ефективно ваша країна зможе від-
реагувати на зростаючу загрозу з 
боку Росії. Наразі вона намагаєть-
ся здійснити акт реваншизму, тоб-
то змінити порядок, який склався 
в Європі після «холодної війни». З 
цією метою вдається до інформа-
ційної, кібернетичної, політичної 
та гібридної агресії. Це необхід-
но визнати, тож я виступаю від 

ЗБРОЯ ДЛЯ ОБОРОНИ
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імені групи «друзів України», до 
якої входять колишній заступ-
ник Генерального секретаря НАТО 
Александр Вершбоу, колишній по-
сол США в Україні Джон Хербст, 
колишні командувачі Об’єднаних 
Збройних сил США в Європі гене-
рали Леслі Кларк та Філіп Брідлав. 
Група наших прибічників щоден-
но зростає. Нині вона становить 
більшість у Конгресі. До неї також 
входять певні ключові особи в 
Адміністрації Білого дому, – пові-
домив експерт.

допустити силового розгону де-
монстрацій. Але згодом заборону 
зняли. Проте наша держава досі 
не може отримати ні летального 
озброєння, ні навіть промисло-
вого обладнання для підвищення 
технологічного рівня оборонної 
промисловості.

Активно обговорювати пи-
тання про надання Україні зброї 
вкотре почали після візиту до 
США Президента України Петра 
Порошенка наприкінці черв-
ня нинішнього року. За словами 

зустріч Міністра оборони України 
Степана Полторака з Міністром 
оборони Сполучених Штатів 
Америки Джеймсом Меттісом.

Тим часом у Кремлі в зв’язку з 
цим вже запанікували. Росія ви-
ступає категорично проти надан-
ня Україні оборонної зброї США. 
Українська влада, мовляв, сприй-
ме це як підтвердження правиль-
ності курсу, який впроваджується 
на Донбасі, а це в результаті деста-
білізує ситуацію на Сході України. 
Але наших бійців це не обходить. 

До слова, Україна вже нео-
дноразово подавала переліки 
необхідного озброєння як окре-
мим країнам, так і організаціям. 
Насамперед йдеться про проти-
танкові та протиповітряні систе-
ми. Виробити їх самотужки ми, 
звісно, можемо. Але на це знадо-
биться певний час. Утім може ста-
тися так, що в нас його просто не 
буде.

Саме тому «група друзів 
України» підтримує ідею, що наша 
країна повинна мати також влас-
ні системи розвідки і спостере-
ження за державним кордоном. 
При чому не лише з боку Росії, а й 
Білорусі, Придністров’я, Чорного 
моря та на адміністративному 
кордоні з Кримом.

Наразі формальної заборони 
на постачання в Україну летальної 
зброї не існує. Ембарго на її по-
ставки наклали 2013 року, аби не 

Адже вони точно знають, чиї саме 
танки вже три роки вештаються 
українською територією і на кого 
розраховані брехливі месиджі ро-
сійської пропаганди.

Сергій БАСАРАБ

Верховного Головнокомандувача 
ЗС України, воно може бути ви-
рішене вже до жовтня. Подальші 
напрями співпраці обговорювали 
і під час засідання у штаб-квартирі 
НАТО у Брюсселі, де відбулася 
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Кілька років 
тому команда 
Проектного офісу 
реформ МО України 
започаткувала 
зміни в системі 
забезпечення 
Українського 
війська. Через 
російську агресію 
і зміну потреб в 
озброєнні, техніці 
та спорядженні 
пріоритетними на 
той час вважалися 
військові закупівлі. 
Але не менш 
нагальним було 
реформування 
тилового 
забезпечення 
загалом. Адже в 
арміях західних 
країн першу 
скрипку грає саме 
логістика. Як швидко 
нововведення 
стане реальністю 
в українському 
війську?

ВИРІШУЄ ВСЕ
ЛОГІСТИКA

Акцент на закупівлях ставився 
насамперед тому, що військо вико-
нувало відмінну від мирного часу 
місію: наші бійці стримували ро-
сійського агресора на Донбасі, тож 
їм потрібні були дещо інші пред-
мети користування, ніж зазвичай. 
Паралельно у Збройних Силах вела-
ся боротьба з корупцією, зокрема 
руйнувалися непрозорі схеми, які 
дозволяли за рахунок Міноборони 
проштовхувати інтереси певних 
фірм. Коли в Департаменті заку-
півель започаткували електронні 
торги, нарешті з’явилася можли-
вість зробити акцент на логістиці 
загалом.

Різні завдання – 
різні потреби

Спочатку фахівці Проектного 
офісу реформ підготували основні 
положення логістичного забезпе-
чення – доктринальний документ, 
який має на меті впровадження 
певної політики. Тобто сформу-
лювати, як саме має відбуватися 
цей процес. У створенні доктрини 
допомагали партнери з Великої 
Британії, в яких є великий досвід у 
цій царині. І що головне – було чіт-
ко визначено різницю між військо-
вим і мирним часом.

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ
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Адже великою проблемою ло-
гістики не лише Збройних Сил, а й 
взагалі сил оборони є те, що коли 
триває операція, до неї залуча-
ються, як правило, всі силові ві-
домства. Але при цьому відсутня 
система взаєморозрахунків, вза-
ємообміну матеріальними засо-
бами тощо. Така ситуація виникає 
через те, що забезпечення ве-
деться за умовами мирного часу. 
Кожне з них отримує по своїй лінії 
тільки те, що замовляє без ураху-
вання сумісних підрозділів.

А ось під час проведення спіль-
них операцій НАТО логістика ви-
ходить на міжнародний рівень. 
Позаяк у ній беруть участь пред-
ставники різних країн, то кожна 
з них обов’язково має окремий 
бюд жет. Це не просто асигнуван-
ня, які витрачаються на утриман-
ня, грошове забезпечення тощо, а 
кошти саме на проведення опера-
ції. Отже, за потреби спрощується 
і проведення взаєморозрахунків.

Армії провідних європейських 
країн займаються підготовкою, як і 
належить, у пунктах постійної дис-
локації чи на базах. Відповідно до 
цих потреб організована й логісти-
ка. Коли ж йдеться про ухвалення 
рішення щодо застосування під-
розділів, починає працювати інша 
система забезпечення. Наприклад, 

створюється об’єднане оператив-
не командування, якому підпо-
рядковуються частини з різних 
видів та родів військ. Цей орган 
планує операцію та ї ї логістичне 
забезпечення. Приміром, бюджет 
операції «Буря в пустелі» становив 
3 млрд доларів. Кошти на ї ї про-
ведення виділялися окремо, а не 
з рахунків утримання частин, які 
брали в ній участь.

В українському війську поки 
що немає розділення понять 
«підготовка» і «застосування» 
сил. Стратегічний оборонний 
бюлетень, підготовлений зокре-
ма за участю Комітету реформ, 
такий розподіл вже передба-
чає. Для того, аби цей принцип 

запрацював, як у країнах НАТО, 
необхідно змінити всю систему 
логістики до батальйону і роти 
включно. Адже органи управління 
в теперішньому вигляді не здатні 
працювати в умовах чіткого роз-
поділу. Очікується, що перехід на 
нову систему триватиме до 2018 
– 2020 років. Адже в Міністерстві 
оборони та Генеральному штабі 
прагнуть насамперед реальних і 
якісних змін.

У Стратегічному оборон-
ному бюлетені, окрім іншого, 
викладено необхідність ство-
рення Головного управління ло-
гістики і Командування Сил логіс-
тики. Перша структура – це J-4 за 
натовськими стандартами. Вона 
необхідна для того, аби будь-який 
командувач міг вирішити необхід-
ні питання в одному місці. Саме в 
J-4 він зможе отримати всю необ-
хідну інформацію. Робота над його 
створенням уже триває.

– Для забезпечення ресурс-
них потреб Збройних Сил та ін-
ших складових сил оборони ство-
рюють єдину систему логістики, 
– проінформував нещодавно під 
час засідання Комітету реформ 
перший заступник Міністра обо-
рони України Іван Руснак. – У 
Генеральному штабі, зокрема, 
формується Головне управлін-
ня логістики (J-4) із завданнями 
щодо загального керівництва ло-
гістичним забезпеченням військ. 
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Наступним етапом буде форму-
вання Командування сил логістики 
на базі Озброєння, Тилу, підрозді-
лів медичного постачання.

Натомість нині, аби з’ясувати 
загальний стан справ, командир 
має звернутися до штабу Тилу, 
Озброєння, Управління оператив-
ного забезпечення і ще до багатьох 
різних структур. Адже поки що саме 
такої, де б збирали та аналізували 
всю інформацію, у Збройних Силах 
поки що немає. Кожен посадовець 
ніби й відповідає за свою ділянку 

роботи, але «загальної картини» 
ніхто відтворити не може. Тим ча-
сом для ухвалення рішення будь-
якому командирові потрібні саме 
узагальнені дані.

Саме на такому розумінні й 
ґрунтувалася підготовка до ство-
рення в Збройних Силах України 
Головного управління логісти-
ки, яка тривала останні півтора 
року. За мету ставилася вибу-
дова структури, здатної якісно 
здійснювати планування потреб 
війська. Наразі всі питання по-
годжені й нова структура ось-
ось має розпочати свою роботу. 
Наступним кроком стане поява 
Командування сил логістики – 
структури, яка безпосередньо за-
безпечуватиме потреби армії.

Функція J означає не тільки і не стільки логістику, скільки саме підтримку. 
Це, зокрема, і логістика, і управління персоналом, і аналіз розвідданих тощо. 
Це можна назвати наступним кроком еволюції, фактично певної «корпора-
тивності» в управлінні Збройними Силами. У корпоративному управлінні 
front offi ce – це менеджери, агенти з продажів, тобто персонал, який вико-
нує основні завдання компанії. В нашому випадку це військовослужбовці. 
Support, або back offi ce – це персонал, який має забезпечити все необхідне 
для діяльності front offi ce. Саме тому в арміях західних країн поняття логісти-
ки було значно розширене, для того ж таки єдиного командування над всією 
функцією підтримки, навіть в окремо взятих підрозділах.

J-4 – це інструмент, який сам по собі не усуне проблеми логістичного за-
безпечення. Для його повноцінної роботи необхідна повна зміна структури 
на всіх рівнях – до батальйону й нижче. Неможливо одночасно мати і J-4, і 
залишити елементи логістичного забезпечення пострадянських структур 
Тилу та Озброєння. 
Функціонування J-4 навіть із підсиленою логістичною інформаційною сис-
темою буде недостатньо. Адже головне у процесі забезпечення – людина, 
здатна аналізувати дані, ухвалювати рішення чи надавати пропозиції вищо-
му керівництву. Звичайне накопичення інформації в логістиці не має сенсу.

J-4 –Joint
G-4 –Army (A-4 - Air, etc)
O-4 –Brigade
S-4 – Battalion

Головне управління логістики/J-4

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ
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Від «розмитої» 
відповідальності до 
інтегрованості

Необхідність кардинальних 
змін обумовлена тим, що в тило-
вому забезпеченні армії досі є 
чимало недоліків. Зокрема пору-
шується головний принцип – од-
ноосібного управління. Приміром, 
коли командир або інший посадо-
вець не робить жодних рухів поза 
своєю компетенцією, виконуючи 
обов’язки виключно в межах влас-
ної відповідальності. Порушень у 
цьому, звісно, немає, але така ор-
ганізація роботи зазвичай не дає 
необхідного результату. Виходить 
така собі «розмита» відповідаль-
ність, коли винного знайти дуже 
важко. Боєздатність солдата, тим 
часом, залежить від інтегрованої 
роботи багатьох служб: продо-
вольчої, речової, тилу, озброєння 
тощо.

– Створення інтегрованої 
системи логістики, передбаче-
ної Стратегічним оборонним 
бюлетенем та іншими керівни-
ми документами, – це й є нама-
гання максимально об’єднати про-
цеси забезпечення від найнижчої 
ланки до найвищої, – пояснює 

менеджер проектів Реформи ло-
гістики та закупівель Проектного 
офісу реформ Міністерства обо-
рони України Артур Переверзєв. 
– Всі учасники мають перебувати 
під одним керівництвом і нести 
відповідальність саме за резуль-
тат, а не за виконання процесів.

У Міністерстві оборони Великої 
Британії, наприклад, функціонує 
структура Defense Equipment and 
Support (Оборонне обладнання та 
підтримка), яка підпорядковуєть-
ся навіть не комусь із заступників 
міністра, а державному секрета-
реві. Це найвища цивільна особа 

у міністерстві, одним із завдань 
якої є контроль за ефективним ви-
користанням коштів.

Defense Equipment and Support 
опікується речовим, харчовим за-
безпеченням, озброєнням, боє-
припасами тощо. Відповідні про-
цедури також проходять через цю 
структуру. Спочатку відпрацьову-
ються технічні вимоги, тендерна 
документація тощо. У цьому і по-
лягає розуміння інтегрованості, 
коли є логісти, які знають потреби, 
і закупники, які займаються укла-
данням договорів на постачання.

До такої моделі британці ді-
йшли не відразу. Спочатку у зброй-
них силах функціонували Defense 
Logistics Organization (оборонна 
логістична організація) та Defense 
Procurement Agency (оборонна 
агенція закупівель). Одні замов-
ляли, другі закуповували. Але за-
вданням других була також еко-
номія коштів, що дуже нагадує 
українські реалії. Тому до армії 
часто-густо потрапляло устатку-
вання та озброєння, обслугову-
вання якого з кожним роком ста-
вало дорожчим. Саме тому така 
модель у Британії не прижилася.

Фактично ця країна пройшла 
такий же шлях, який ми долає-
мо нині. З тією лише різницею, 
що у британській армії процес 
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трансформації логістики завер-
шився з десяток років тому. Нам 
ще належить збудувати цілісну 
систему логістики і закупівель.

– На жаль, ці процеси потребу-
ють дуже багато часу, – говорить 
Артур Переверзєв. – У британ-
ців вони тривали десятки років. 
Робити прогнози щодо того, скіль-
ки це триватиме у Збройних Силах 
України, дуже складно. Адже, окрім 
вирішення поточних питань, наша 
армія обороняється від російсько-
го вторгнення на Донбасі, відтак 
ключові посадові особи займають-
ся вирішенням проблем, які по-
стійно виникають через війну.

Ставка на 
автоматизацію 
та сержантів

Тим часом перехід на нову сис-
тему просто необхідний. Військові 
закупівлі мають виконувати про-
фесіонали. Як не дивно, але досі 
головною вимогою до цих поса-
довців є досконале знання не зако-
нів ринку чи економіки, а законів 
України, за порушення яких їх мо-
жуть покарати. Утім звичайний до-
говір, укладений таким фахівцем, 
може виконувати значно більше 
функцій, ніж просто бути підста-
вою для оплати замовлення. 

Все це має назву «цільова» мо-
дель нової системи логістики, де 
важливу роль відіграє автоматиза-
ція. Вона важлива насамперед че-
рез прозорість, відповідний рівень 
захисту, де дуже важко «змахлю-
вати», і найголовніше – швидкість.

Наприклад, нині, аби дізнатися, 
які матеріальні засоби надійшли 
чи були використані у підрозді-
лі, необхідно три-чотири місяці. 
Нова ж система дозволить бачити 
їхній рух у реальному часі. Це та-
кож усуває корупційну складову 
процесу постачання, коли майно 

розкрадається, не доходить або 
просто губляться папірці-заявки.

Започаткувати в українському 
війську логістичну інформаційну 
систему (ЛІС) наразі допомагають 
американці. ЛІС побудована на 
програмному забезпеченні відо-
мої фірми, яке використовують 
більшість країн-членів НАТО – SAP 
DEFENSE. У нас працюватиме ци-
вільна версія. Її особливість у тому, 
що кожне найменування матері-
альних засобів має індивідуаль-
ний код, отже, відслідкувати його 
рух не становить жодних проблем. 

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ
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Будь-якої миті можна дізнати-
ся, де саме перебуває та чи інша 
одиниця.

Кожен солдат має електронну 
картку, а сержант, який відпові-
дає за матеріальне забезпечення 
цього підрозділу, за цією карткою 
може бачити, чим саме на даний 
час забезпечений боєць. В україн-
ській армії впровадження проекту 
нині триває на тактичному рівні: 
бригада – батальйон – об’єднаний 

органів управління логістики та 
логістичної інформаційної сис-
теми у Збройних Силах України, 
власне, і стане вінцем цієї роботи.

– Різнобічну допомогу в запро-
вадженні нової системи логістики 
нам надають іноземні партнери, 
– говорить Артур Переверзєв. –  
Зокрема й матеріальну. Але вони 
обов’язково вимагають пояснень, 
як той чи інший засіб працюва-
тиме в подальшому і яку роль 
виконуватиме, як цей процес ви-
мальовуватиметься в загальній 
структурі. Тобто для серйозної 
розмови з ними ми самі маємо 
знати, чого хочемо.

Окремо варто торкнутися ролі 
сержантів у системі логістики. 
Будемо відверті, в цій царині, та й у 
Збройних Силах загалом їхня роль 
дещо недооцінена. Якщо взяти за 
приклад армії розвинених кра-
їн, зокрема й тих, які входили до 
Варшавського договору та лише 
нещодавно приєдналися до НАТО, 
то там сержанти відіграють клю-
чову роль не тільки в командуван-
ні та підготовці, а й у логістичному 
забезпеченні. Вони є технічними 
експертами в різних напрямках: 
обслуговування техніки, пально-
мастильних матеріалів, продуктів 
харчування, речового майна тощо. 
Офіцер виконує лише роль органі-
затора і планує процес.

У Збройних Силах України 
роль сержантів у цих питаннях 
перебрали на себе офіцери. Ця 
«традиція» існує вже багато де-
сятків років і стосується не лише 
тилового забезпечення. Тому фа-
хівці Проектного офісу реформ 
Міністерства оборони України 
виступають з ініціативою пере-
глянути освітні програми військо-
вих навчальних закладів. З цією 
метою створюють робочу групу, 
яка збиратиме та узагальнювати-
ме інформацію про те, яких посад 
бракує сержантам-логістам, як їх 
ввести в дію та як навчити викону-
вати обов’язки.

Дізнатися багато нового на-
лежить також і керівникам та 
посадовцям цих структур. Для 
того, аби у процесі створення 
Головного управління логістики 
та Командування сил логістики 
фахівці Міністерства оборони та 
Генерального штабу ЗС України 
краще розуміли мету нововве-
день, нещодавно відбувся логіс-
тичний симпозіум. До його про-
ведення залучалися заступники 
Міністра оборони та заступники 
начальника Генерального штабу. 
Слідом за ним відбудуться так 
звані логістичні майстерні страте-
гічного рівня та інші освітні та на-
вчальні заходи.

Сергій БАСАРАБ

центр зберігання. Його мають від-
працювати 2018 року. Вартість но-
вовведення чимала – кілька міль-
йонів доларів.

Великою перевагою такого но-
вовведення є значне зменшення 
всіляких довідок-доповідей та 
паперової роботи. Система все 
робить сама в потрібний час, вар-
то лише ввести необхідні дані. 
Людський фактор і ризик появи 
корупційної складової знижують-
ся до мінімуму. Адже посадовець 
працюватиме не з документами, 
а з інформацією. Поява нових 
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Кілька років знадобилося Збройним Силам України, аби стати 
сучасною професійною силою, здатною протистояти будь-якому 
ворогу. Українські воїни-герої  це неодноразово демонстрували й 
демонструють дотепер у зоні бойових дій на Донбасі, захищаючи 
рідну землю від знахабнілих російських окупантів…

ЛЕГКО ПЕРЕМАГАТИ

ЗРУЧНО ВОЮВАТИ –
ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО
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Але війна та заявлений курс 
до НАТО вимагають якісних змін 
не лише у фаховій підготовці та 
вишколі. Важливою складовою 
боєздатності будь-якої армії 
є належне забезпечення ї ї 
солдата. У нашому війську 
реформуванням цього на-
прямку займається Головне 
управління розвитку та 
супроводження мате-
ріального забезпе-
чення Збройних Сил 
України. Його сектор 
відповідальності – 
якісне матеріальне 
забезпечення воїна, 
адже він не пови-
нен думати, що одя-
гатиме, або їстиме. 
Дбати про нашого за-
хисника – ось їхня, так 
би мовити, передова.

У військовому бюдже-
ті на 2017 рік у порівнянні з 
минулими значно збільше-
но фінансування речового 
забезпечення нашої ар-
мії. Тому серед армійської 
амуніції, котру закупають 
поточного року, є низка 
новинок, якими забезпе-
чать кожного військово-
службовця Збройних Сил 
України, передусім у зоні 
бойових дій.

З останніх розробок 
Головного управління розвитку 
та супроводження матеріально-
го забезпечення особливу увагу 
привертає новий комбінезон для 
воїнів-танкістів, новітній баліс-
тичний модульний бронежилет, 
розвантажувальний тактичний за-
хисний ремінь та індивідуальний 
маскувальний комплект.

Наприклад новий модуль-
ний бронежилет відрізняється 
від того, який зараз перебуває на 
озброєнні армії. 

Насамперед він відповідає всім 
стандартам НАТО. Модульна сис-
тема «броника» має додатковий 
захист для плечей, шиї, трапеції, 

попереку, паху та внутрішньої час-
тини стегон. Для захисту викорис-
товуються полегшені керамічні 

плити. Ще одна особливість 
бронежилета – наявність 
протиуламкового пакету 
на основі надвисокомо-
лекулярного поліетиле-

ну для захисту тулуба. 
Бронежилет обладна-

но системою швид-
кого скидання. Тобто 
він відповідає по-
требам індивіду-
ального захисту 
під час виконання 
конкретного бо-
йового завдання. 
Наприклад, під 
час швидкого пе-
ресування по міс-
цевості військо-

в о с л у ж б о в е ц ь 
може від’єднати 

пев ні елементи або ж 
навпаки, приєднати усі 
необхідні броньова-
ні пластини в бою для 
більш надійного та ді-
євого захисту.

Ця система – інно-
ваційна. Модулі бро-
нежилета дозволяють 

підібрати різні 
комбінації захисту. 
Його вага не пере-
вищує 13 кілогра-

мів і зараз цей зразок на фіналь-
ний стадії розробки і проходить 

тестування в зоні АТО. За словами  
розробників, новий бронежилет 
буде по-справжньому універсаль-
ним, зручним та надійним.

Ще однією знаковою новинкою, 
над якою попрацювали фахівці 
Головного управління, є форма-
комбінезон для водіїв-механіків 
танка. Це спорядження вже про-
тестоване у спеціальній термо-
камері з подачею вогню під висо-
ким тиском. Комбінезон пройшов 
«іспит» на «відмінно»: костюм 
не горить навіть після тривалої 
процедури запалювання. Адже 
він виготовлений зі спеціально-
го арамідного матеріалу, який 
широко використовується для 
пошиття таких костюмів танкіс-
тів Німеччини і США. Український 
комбінезон випробували на собі 
танкісти й артилеристи в зоні бо-
йових дій, і бійці позитивно оці-
нили зручність нової форми, тож 
її вже прийнято на «озброєння» 
танкових підрозділів.

На увагу заслуговує і роз-
вантажувальний тактичний за-
хисний ремінь,  який є окремим 
елементом спорядження зі скла-
ду бойового єдиного комплекту. 
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Комбінезон танкістів. Вид 
зі спини. Виділено еваку-
аційну стропу та застібку.

Тактичний ремінь з підсумками
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Виріб має полегшити використан-
ня та транспортування елементів 
індивідуального спорядження, 
розміщених на ньому. Ремінь скла-
дається з плечових розвантажу-
вальних лямок і пояса, забезпечує 
вільні рухи і зміну положення тіла 
військовослужбовця під час ви-
конання бойових завдань. Він не 
перешкоджає прихованому пере-
суванню по-пластунськи, навпри-
сядки тощо.

Ремінь зручно регулювати і вій-
ськовослужбовець може підігнати 
його під свою статуру та зріст. Сам 
пояс має ширину 16 см та охоплює 
практично весь тулуб. Він розді-
лений на сім секцій, які по всій до-
вжині мають три ряди строп під 
систему Молле. Найдовша поясна 
секція зроблена у вигляді клапа-
на, що в нижній частині закрива-
ється на текстильну застібку. Вага 
ременя – 574 грамів, і він нині 
широко використовується україн-
ськими захисниками у зоні АТО.  

Також викликає зацікавленість 
розроблений та затверджений 
новий костюм спеціальний у 
зимовому та літньому варіанті. 
У народі його називають просто 
«гірка». Цей зразок повністю роз-
роблено з ініціативи 
українських воїнів з 
урахуванням їхніх 
потреб.

Тканина кос-
тюма спеціально 
збільшеної міцнос-
ті і призначена для 
в и к о р и с т а н н я  у 
складних бойових 
умовах. Кишені, за-
стібки та вентиля-
ційна система ви-
конані за вимогами 
військовослужбов-
ців Збройних Сил 
України. І незаба-
ром перші комплек-
ти «гірки» надійдуть 
у війська.

Н е щ о д а в н о  у 
нормі забезпечення 

з’явився індивідуальний маску-
вальний комплект, який не має 
аналогів. Його далекі родичі – це 
так звані маскхалат та «берізка». 
Цей комплект також інновацій-
ний, адже спроектований та виго-
товлений з ініціативи українських 
снайперів.

Індивідуальний маскувальний 
комплект буде максимально зруч-
ний і якісний. Він складається з 
куртки анораку, спеціальних шта-
нів та снайперської накидки.

Куртка і штани мають спеціаль-
ні кишені, манжети, зони доступу 
до спорядження, яке знаходиться 
під костюмом. Практично на всьо-
му комплекті нашита сітка для 
маскування під особливості місце-
вості. Завдяки такій розробці воїн-
снайпер зможе сам підготувати 
костюм до виконання бойових за-
вдань на конкретній місцевості. 

Заступник начальника від-
ділу розробки речового майна 
Головного управління РСМЗ ЗС 

України молодший лейте-
нант Алеся Малій бере без-
посередню участь у моде-
люванні обмундирування 
для українських воїнів. Вона 
дуже добре знає всі тонкощі 
цієї справи.

– Ми наполегливо пра-
цюємо над розробкою но-
вітнього обмундирування 
і спорядження для укра-
їнських захисників. Уже 
не один десяток зразків 
затверджені та експлуа-
туються у Збройних Силах 
України та безпосередньо 
на передовій, – розпові-
дає вона.

Абсолютно всі зразки об-
мундирування відповідають 
стандартам НАТО. Під час 
виготовлення військового Костюм спеціальний

Модульний бронежилет 
балістичний

Молодший лейтенант Алеся Малій

ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО
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спорядження використовують 
сучасні європейські технології. 
Наприклад, Gore-tex – спеціальна 
мембрана для взуття, яка дозво-
ляє нозі дихати і повністю водо-
непроникна, Polartec – спеціальна 
утеплена тканина з повітряними 
подушками, яка виконує функцію 
термоса для нагрівання тіла та 
аналоги. 

Значну  увагу фахівці Голов-
ного управління приділяють пи-
танням продовольчого забезпе-
чення української армії. Новий 
сухий пайок – їхня безпосеред-
ня заслуга, а для Збройних Сил 
України – довгоочікувана подія! 
Перші партії сухпайків наші за-
хисники отримали в зоні бойових 
дій. Відтепер вони не обирати-
муть між консервованою перлов-
кою чи гречкою. У новий набір 

символіки, яким керує старший 
лейтенант Юрій Іванченко. Він 
розповів про особливості роз-

робки нових українських 
емблем.

– Незабаром бу-
дуть затверджені нові 
елементи військової 
символіки. Наразі над 
їхньою розробкою ве-
деться активна робота. 
Враховується історич-
не минуле Українського 
війська, новітня історія, 
а також побажання вій-
ськовослужбовців та 

командирів, які прагнуть відобра-
зити особливості військової час-
тини, її бойовий шлях і традиції. 
Активно обговорюється й питання 
зміни кольорів беретів різних під-
розділів та емблем родів військ, – 
розповів офіцер.

входить повноцінний денний ра-
ціон за всіма світовими стандар-
тами. Цей пайок сухим не назвеш, 
адже до нього увійшли й пер-
ші страви. Все по-домашньому: 
борщ, суп, м'ясні страви, родзин-
ки, солодощі, мед, шоколад, кава, 
чай, жувальна гумка та одноразо-
вий посуд.

Підігріти будь-яку страву мож-
на без вогню, а просто помістив-
ши її у спеціальний пакет розігрі-
ву. За відгуками воїнів, нова їжа 
ситна та смачна, харчування нею є 
задоволенням… 

Також у Головному управлінні 
розвитку та супроводження ма-
теріального забезпечення функ-
ціонує відділення військової 

Старший лейтенант 
Юрій Іванченко

Новий сухий пайок

Концепт нових емблем
Наприклад, цього року до 

100-річчя Української Народної 
Республіки фахівці управління 
спільно зі спеціальною робочою 
групою розробили нові нарукавні 
знаки. Побачити їх на одностроях 
українських воїнів можна буде під 
час військового параду до Дня не-
залежності України 24 серпня.

Віталій ПІКУЛЬ
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Під час візиту відбулося засідання Комісії Україна-НАТО, де 
сторони наголосили, що побудова сильної та стабільної України 
– запорука міцної європейської та євроатлантичної безпеки.

Про підсумки робочого візиту Генерального секретаря НАТО, 
про динаміку взаємовідносин між Україною та Північноатлан-
тичним альянсом, про допомогу, яку нині надає Альянс, та по-
дальші напрямки співпраці – в інтерв’ю з директором Центру ін-
формації та документації НАТО в Україні Барборою Маронковою.

– Якими є основні підсумки візиту в Україну Генерального 
секретаря НАТО і членів Північноатлантичної ради Альянсу?

– Візит Генерального секретаря НАТО і членів Північноат-
лантичної ради в Україну відбувся з нагоди двадцятиріччя під-
писання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО. 

АЛЬЯНС 
НЕУХИЛЬНО ВІДСТОЮЄ 
СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

Головним документом, 
що визначає відносини 

між Україною і НАТО, 
є Хартія про особливе 

партнерство між 
Україною й Організацією 

Північноатлантичного 
договору, яка була 

ухвалена 
9 липня 1997 року.

Напередодні 
20-ї річниці Хартії 

Україна-НАТО Президент 
Петро Порошенко підписав 

Закон, який одним із 
пріоритетів національних 

інтересів держави 
визначає членство в 

Альянсі. Також у ці дні до 
Києва прибула делегація 

Північноатлантичної ради 
у складі 29 послів країн – 

членів Альянсу 
на чолі з Генеральним 

секретарем НАТО 
Єнсом Столтенбергом
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Цей візит мав на меті насамперед 
відзначити річницю унікальних 
відносин дружби між Україною і 
НАТО. 

З другого боку, він мав проде-
монструвати солідарність НАТО з 
Україною й неухильну підтримку 
її суверенітету та територіальної 
цілісності. Адже стабільна Україна 
– запорука євроатлантичної без-
пеки.

Україна і НАТО співпрацюють 
ось уже понад 20 років, причому 
Україна однією з перших приєд-
налася до програми НАТО «Парт-
нерство заради миру», започат-
кованої 1994 року. Втім у 1997-му 
держави-члени Альянсу й Україна 
вирішили поглибити і зміцнити іс-
тотні відносини партнерства, що 
вже існували, внаслідок чого було 
утворено Комісію Україна-НАТО 
(КУН).

Нині засідання КУН забезпе-
чують необхідну платформу для 
проведення політичних консульта-
цій та обміну думками між пред-
ставниками України та НАТО.

– Які основні питання були на 
порядку денному зустрічі?

– Під час засідання КУН пред-
ставники держав-членів Альянсу 
наголосили на незмінній політич-

Багато громадян України все ще 
мають спотворене уявлення про НАТО. 

Першорядне завдання Центру інформації та 
документації НАТО – розвінчувати ці міфи, 

протиставляючи їм правдиву інформацію
ній і практичній підтримці України 
з боку НАТО. Держави-члени НАТО 
не визнають і ніколи не визнають 

Директор Центру інформації 
та документації НАТО в Україні 

Барбора Маронкова
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незаконну і нелегітимну анексію 
Криму. У цьому сенсі ми неухильно 
відстоюватимемо територіальну 
цілісність та суверенітет України.

Представники держав-членів 
Альянсу й українські господарі зу-
стрічі обговорили ситуацію на Схо-
ді України, а також порушення Мін-
ських домовленостей, які, на жаль, 
не припиняються. Генеральний се-
кретар НАТО Єнс Столтенберг знову 
наголосив на необхідності цілко-
витого дотримання Мінських угод 
і забезпечення повноцінного та 
безперешкодного доступу спосте-
рігачів ОБСЄ до всіх регіонів Украї-
ни й гарантування їхньої особистої 
безпеки. До того ж під час спільної 
прес-конференції з Президентом 
Порошенком він закликав Росію 
вивести з території України росій-
ських військовослужбовців, які тут 
присутні, а також припинити під-
тримку бойовиків та постачання 
військової техніки.

Держави-члени Альянсу також 
проаналізувати перебіг запро-
вадження Комплексної програми 
допомоги Україні, яку було затвер-
джено на Варшавському саміті у 
липні 2016 року.

У межах десяти різних проектів 
Цільових фондів держави-члени 
Альянсу загалом виділили майже 
€40 млн на підтримку України в 
таких аспектах, як командування 

й управління, кібербезпека та ме-
дична реабілітація.

– Сьогодні загроза кіберна-
падів украй актуальна. Розка-
жіть, будь ласка, про співпрацю 
України з НАТО в цій сфері.

– НАТО стурбоване зростан-
ням кількості кібернападів як у 
державах-членах Альянсу, так і 
в країнах-партнерах, зокрема у 
зв’язку з нещодавніми кіберата-
ками проти України. НАТО виріши-
ла зміцнити кібербезпеку і з цією 
метою ухвалила на своєму Вар-
шавському саміті Зобов’язання 
у галузі кіберзахисту. Згідно з 
цим документом держави-члени 
Альянсу мають вдосконалювати 
системи кіберзахисту, підвищу-
вати рівень захисту національ-
них мереж та їхню стійкість до 
таких нападів. Передбачається 
також співпраця з партнерами, 
зокрема з Україною, в царині об-
міну інформацією про передові 

З метою підтримки 
України у реалізації 

складних реформ 
на минулорічному 

Варшавському саміті 
НАТО запроваджено 

Комплексну 
програму допомоги 

нашій країні
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методи, проведення спільних нав-
чань і розробки технологій.

У вигляді практичної підтрим-
ки з цього питання, на початку 
липня НАТО передало Україні 
передове сучасне обладнання 
для кіберзахисту, яке допоможе 
ключовим урядовим установам 
ефективніше розслідувати ви-
падки порушення кібербезпеки, 
а також сприятиме підвищенню 
їхнього захисту в разі кібератак 
на кшталт тих, свідками яких ми 
стали останнім часом.

– Україна є єдиною дер-
жавою-партнером, що так чи 
інакше долучилася до всіх місій 
і операцій під проводом НАТО. 
Яким чином, на Ваш погляд, ця 
співпраця може сприяти Украї-
ні у проведенні реформ в обо-
ронній галузі, а також у набли-
женні Збройних Сил України до 
стандартів НАТО?

– НАТО надає Україні потужну 
практичну і політичну підтримку. 
Водночас Україна робить внесок 

Досвід, набутий протягом багатьох років 
під час спільних операцій та навчань з краї-
нами НАТО, істотно збагатив Збройні Сили 
України. До того ж і сьогодні країни-члени 

Альянсу надають суттєву допомогу 
в підготовці українських солдатів, 

що сприяє підвищенню оперативної 
сумісності з військами НАТО

у гарантування євроатлантичної 
безпеки. Вона, наприклад, бере 
участь у місіях і операціях під 
проводом НАТО, зокрема в Афга-
ністані та Косові, а в минулому – 
у Середземному морі й поблизу 
узбережжя Африканського Рогу, 
де тривала операція НАТО із бо-
ротьби з піратством «Океанський 
щит», що нині добігла завершен-
ня. Отже, партнерство між Украї-
ною і НАТО міцне і взаємовигід-
не.

Досвід, набутий у спільних 
місіях, операціях і навчаннях за 
участю держав-членів НАТО, про-
тягом багатьох років істотно зба-
гатив Збройні Сили України. Це 
також сприяло підвищенню опе-
ративної сумісності з військами 
НАТО. Військовослужбовці Укра-
їни і НАТО діють пліч-о-пліч, за-
свідчуючи те, наскільки відданою 
є Україна справі гарантування 
міжнародної безпеки, попри іс-
тотні внутрішні загрози, з якими 
вона нині стикається.
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– Напередодні 20-ї річниці 
Хартії про особливе партнер-
ство між Україною і НАТО Пре-
зидент Порошенко підписав 
указ, в якому вступ до Альян-
су включено до переліку на-
ціональних інтересів України. 
Тож, якими мають бути, на Ваш 
погляд, першорядні завдання 
уряду України щодо реформу-
вання структур безпеки й обо-
рони, а також решти державних 
установ, адже кінцева мета – це 
досягнення стандартів НАТО?

– Процес реформування за-
лишається фундаментальним на-
самперед для України. Держава 
досягла істотного поступу в запро-
вадженні в життя багатьох ключо-
вих перетворень, але цього замало.

Йдеться про далекосяжні ре-
форми, що охоплюють різні ас-
пекти, починаючи від встановлен-
ня демократичного контролю над 
Збройними Силами шляхом пар-
ламентського нагляду до вдоско-
налення системи командування й 
управління у Збройних Силах, роз-
витку системи військової освіти і 
підготовки, захисту енергетичної 
інфраструктури тощо.

Прагнучи підтримати Україну 
у  втіленні в життя цих складних 

реформ, на минулорічному Вар-
шавському саміті НАТО запро-
ваджено Комплексну програму 
допомоги Україні. Сьогодні по-
стійний персонал і радники при 
Представництві НАТО в Україні 
співпрацюють з багатьма україн-
ськими установами в щоденному 
режимі, сприяючи реалізації цих 
важливих перетворень.

У реформуванні структур без-
пеки й оборони ключовим пріори-

тетом є реалізація Стратегічного 
оборонного бюлетеня 2020, який 
було затверджено 2016 року. У 
документі чітко визначені страте-
гічні цілі та завдання, що є необ-
хідною передумовою досягнення 
Україною відповідності нормам і 
стандартам НАТО, а також гаран-
тування ї ї національної безпеки 
й оборони та забезпечення вне-
ску країни в підтримання міжна-
родної безпеки.

– Центр інформації та до-
кументації НАТО відіграє значну 
роль в інформуванні україн-
ської громадськості щодо основ-
них завдань і пріоритетів НАТО. 
Якими є першорядні галузі у 
співробітництві Україна-НАТО? 
З яких питань Альянс найактив-
ніше надає допомогу Україні?

– Протягом двадцяти років 
Центр інформації та документації 
НАТО в Києві був провідною уста-
новою щодо інформування украї-
нської громадськості про НАТО й 
відносини Україна-НАТО. Ми ство-
рили потужну мережу партнер-
ства в Україні, яка включає україн-
ські неурядові організації, освітні 
заклади, ЗМІ. Ми відкрили на те-
риторії України низку інформа-
ційних пунктів НАТО і прагнемо й 

Україна робить вагомий внесок у гарантування 
євроатлантичної безпеки та  є єдиною держа-
вою-партнером, що долучилася до всіх місій і 
операцій під проводом НАТО, зокрема 
в Афганістані та Косові
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надалі збільшувати наші зусилля 
в царині громадської дипломатії  
повсюдно в Україні.

Безпосередні дискусії з пред-
ставниками української громад-
ськості, як завжди, становлять 
вагому і найбільш значущу скла-
дову діяльності нашого центру.

Відколи я в Києві, то вже прочи-
тала десятки лекцій, провела бага-
то прес-конференцій, виступила 
на багатьох конференціях і кру-
глих столах, дала чимало інтерв’ю 
українській пресі. Усе це – важли-
ва складова наших інформаційних 
заходів, а восени плануємо відві-
дати регіони України.

До того ж вдосконалюємо 
нашу присутність у цифровому 
просторі та наявні аудіо- й відео-
ресурси. Це сприятиме кращому 
висвітленню практичної допомо-

ги Україні з боку НАТО, а також по-
ступу в реалізації процесу рефор-
мування в пріоритетних галузях.

Багато громадян України все 
ще мають спотворене уявлення 
про НАТО. Ми стикаємося з багать-
ма міфами і стереотипами щодо 
НАТО серед населення України. 
Наше першорядне завдання – 
розвінчувати ці міфи, протистав-
ляючи їм правдиву інформацію.

– НАТО сприяє розвитку стра-
тегічних комунікацій України. 
Якою є ця допомога загалом, у 
чому полягає роль Центру ін-
формації зокрема?

– У сучасному глобалізовано-
му світі із бурхливим розвитком 
технологій оперативна комуні-
кація на випередження має ви-
рішальне значення. За жодних 
обставин не залишатися позаду! 

Держави-члени Альянсу вдосконалюють 
системи кіберзахисту та співпрацюють 
з партнерами, зокрема Україною щодо 
протидії хакерським атакам

Інакше історія буде не вашою, а 
про вас.

Основним завданням страте-
гічних комунікацій є забезпечення 
координаційної функції, щоб усі 
відповідальні за комунікації в уряді 
або в окремому міністерстві діяли 
злагоджено. Це надто важливо на-
самперед за часів активної дезін-
формації та сфабрикованих новин.

НАТО допомагає українсько-
му уряду збільшувати потенціал 
у галузі стратегічних комуніка-
цій. Відбувається обмін досвідом 
із державами-членами Альянсу, 
проводяться тренінги для спів-
робітників усіх залучених україн-
ських установ у цій сфері, причому 
увагу насамперед зосереджено на 
структурах безпеки та оборони 
країни.

АНДРІЙ МИРОНЧУК
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Поранені та контужені бійці бігли соняшниковим полем 
і не знали, чи вдасться врятуватися, адже терористи час від часу 

хаотично вели вогонь з мінометів. Та й куди прямувати, 
щоб не натрапити на ворожі позиції? Єдина надія 

на заступника комбата. Він досвідчений розвідник, авіатор, 
як ніхто інший в підрозділі, орієнтується на місцевості, 

тільки він допоможе. «Олександре Івановичу, виручайте! 
Нас тут покладуть!» – вийшли на зв’язок із командиром бійці

МИРНОГО 
ЖИТТЯ

У ЗОНІ
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Підполковник Олександр Тихо-
нов умить зорієнтував групу:

– Я вас підберу на дорозі між 
Старогнатівкою та Миколаївкою.  
Сонце бачите? Тож ваш напрямок 
20 градусів праворуч від нього. Ми 
обов’язково будемо! – вольовим 
голосом сказав офіцер.  

Він пройшов війну в Афганіс-
тані і з досвіду знав – підтримка 
для бійців зараз понад усе. А сам 
не відав, чи вдасться їм всім вийти 
з району, на який розпочали масо-
ваний наступ російсько-терорис-
тичні війська. 

Збираючи підлеглих, підпол-
ковник Тихонов викликав до себе 

водія і сказав: «Толю, шукай собі 
заміну. Ми їдемо і будемо в сер-
йозній небезпеці. В тебе троє ді-
тей, тобі туди не можна». На що 
той, без вагань вигукнув: «Ви що, 
мені не довіряєте? Нікого я не шу-
катиму, їду з вами». 

Екіпаж прибув у визначений 
район надвечір. Через літню спе-
ку та фізичне навантаження бійці 
були знесилені, а інстинкт само-
збереження добряче притупився. 
Вони сиділи в зеленому укритті, 
над головами хиталися жовтога-
рячі соняхи, які під промінням 
сонця, що сідає, набували зло-
вісного палаючого відтінку. І тут з 
рації пролунав голос засткомбата:  
«Ви де?» Бійці сиділи і не могли 
поворухнутися. Йти не було сил. 
Олександр Тихонов зорієнтувався: 
якщо їх не підняти, вони там за-
лишаться назавжди. Невідомо, де 
тоді брав сили командир, але він 
зміг переконати:

– Ми приїхали сюди, щоб ви 
жили. Хлопці вставайте, треба йти, 
треба вижити!

Ці слова стали майже крилати-
ми у 14-му батальйоні «Черкаси», 
їх і досі пам’ятають визволені зі 
смертельної пастки бійці. Вони 
вдячні своєму наставникові за його 
внутрішню силу, яка допомагає 
здійснити неймовірне. Напевне, 
тому він завжди стоїть за правду і 
взаємовиручку. 

Повернувшись із зони АТО, 
Олександр Іванович отримав про-
позицію продовжувати військову 
службу у військовому комісаріаті. 
Але він щодня бачив, що ситуація 
така ж, як і після війни в Афга-
ністані: психологічно травмовані 
солдати не завжди можуть знайти 
в собі сили піднятися, рухатися 
далі, навчитися жити заново. Осо-
бливо гостро ця проблема постає 
в маленьких містечках та селах, де 
вкрай важко знайти бодай якусь 
роботу. Це й спричиняє сімейні 
чвари, відчуття власного безсил-
ля, оголені нерви та суцільне роз-
чарування. Він дорожив усіма на 
Донбасі, кожен став рідною люди-
ною, тож офіцер і далі відчував на 
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собі відповідальність за долі під-
леглих. А ще, напевне, спрацьову-
вало неписане правило льотчиків: 
ніколи не полишати товаришів на 
місці падіння літака, навіть якщо 
місцевість обстрілюють.

– В Афганістані такий випадок 
був, коли рятувати екіпаж під-
битої машини прилетів другий. 
Душмани підбили і цей, і наступ-
ний борт. Тільки четвертому вда-
лося виконати місію й забрати 
вцілілих воїнів, – згадує Олек-
сандр Тихонов.

Так і на рідній Черкащині – 
він та його заступник полков-
ник Олександр Чубенко знайшли 
можливість, щоб допомагати тим, 
хто цього потребує. Попри деякі 
перепони, їм вдалося створити 
спілку воїнів АТО «Черкащани», 
щоб гуртувати навколо себе бій-
ців та допомагати їм не розгуби-
тися у вирі цивільного життя. 

Звичайно, психологічна 
реабілітація та матеріаль-
на підтримка важливі, 
та очільники спіл-
ки поставили собі 
за пріоритет пра-
цевлаштування. 
Тоді в людей 
буде заробіток, 

отже, і бажання чогось досяга-
ти. За їхньої підтримки  близько 
30% бійців батальйону підписали 
контракт та повернулися в рідний 
підрозділ, декому випала нагода 
служити в інших військових час-
тинах, дислокованих на Черкащи-
ні. 

– Ми пропонуємо людям, ске-
ровуємо їх, радимо, а вони самі  
роблять вибір. Нині соціальні 
ліфти реально рухаються, в кого 
є бажання, то той навчається чи 
щось робить, – ділиться перши-
ми досягненнями Олександр Чу-
бенко.

Дуже часто відбувається так, 
що в тому чи іншому регіоні ді-
ють програми, під них виділяють-
ся кошти та вільні місця. Та от до 
загалу чомусь така інформація не 
доходить. Тож спілки стають своє-
рідними інформаційними осе-
редками. Наприклад, Черкаський 
інститут банківської справи на-
дає можливість безкоштовно на-
вчатися щороку шести учасникам 
АТО, 52 місця виділено для дітей 
учасників, для дітей загиблих – 
кількість місць не обмежується. 
Охочим пропонують йти і на на-
вчання на військові кафедри при 
цивільних вишах.   

Десять місяців поспіль Василь 
Карпенко воював під команду-
ванням і Олександра Тихонова, і 

Олександра Чубенка. Як коман-
дир роти Василь зміг зажити 

високий авторитет серед 
підлеглих і довіру керівни-
цтва. На той час в офіцера-
танкіста було дев’ять років 
вислуги. Та після семиріч-
ної перерви йому знову 
довелося стати у військо-
вий стрій. Він – один із 

тих добровольців, які 
першими зголосилися 

їхати в зону АТО за-
хищати рідний край. 
Навіть у військкомат 
прийшов сам, без по-

вістки. Залишив там 
свій номер телефону, 

сказав: «Я згоден. Коли 
знадоблюся – зателе-
фонуйте». Та чекати 

довго не довелося. А по-
знайомившись у місці 

злагодження батальйону 
із командирами, відра-

зу отримав пропозицію, 
яка, як каже офіцер, 
була майже наказом – 
очолити роту. Василь 
погодився. Зі своїми 

підлеглими воював 
під Волновахою. Він 

ніколи не скаржив-
ся, а найважчою 
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операцією вважає чекати повер-
нення додому. А вдома – страх 
через пережите та два місяці ду-
шевного неспокою. «Мені допома-
гав відволікатися ремонт, який ми 
розпочали з дружиною», – згадує 
Василь. Тоді розумів: попереду 
страхітлива невизначеність. У не-
величкому містечку Смілі шука-
ти роботу, а тим паче престижну, 
було марною справою. І тут як грім 
з ясного неба: йому зателефону-
вали та запросили на співбесіду 
на посаду начальника цеху однієї 
приватної фірми. Боєць погодився 
і не пожалкував. Його здібності по-
мітили роботодавці й запропону-
вали очолити службу охорони. Та 
найбільше здивування в чоловіка 
було тоді, коли він зовсім несподі-
вано зустрів на вулиці Олександра 
Тихонова, і той запитав: «Ну як ти, 
як працюється на фірмі?» Він по-
троху починав розуміти: все від-
булося завдяки його командиру, 
котрий і досі поруч. 

На переконання Василя Кар-
пенка, бійці діляться на дві кате-
горії: ті хто воював, і ті, хто роз-
повідає, що воював. До першої 
належить підполковник Тихонов – 
справжній офіцер, який не тільки 
воював там, на Сході, а й продов-

жує рятувати своїх підлеглих від 
зневіри та із соціального провал-
ля. Він завжди там, де потрібен, 
він знає, чого від нього чекають, 
і нічого не просить натомість. Ра-
зом зі своїм нинішнім заступни-
ком Олександром Чубенком роз-
робляє бізнес-план для запуску в 
життя підприємства, яке давало  
роботу тим, хто носить почесне 
звання «захисник». Наштовхую-
чись на бюрократичні перепони, 
інколи й вони опускають руки. 
Але ненадовго. Адже розуміють – 
їхній пріоритет – не заробляння 
коштів, а чи не єдина можливість 
жити нормально для тих багатьох, 
хто, вибираючи шлях на Донбас, 
не сподівався на нагороди, не ста-
вив питань на кшталт: «Що мені за 
це буде?» Подібні ж пілот-проек-
ти зможуть стати для держави і 
джерелом прибутку, і соціальним 
підйомником, який дедалі більше 
мінімізуватиме таке ганебне яви-
ще, як безробіття. Держава, під-
тримавши ці проекти, приміром, 
даючи можливість у перші роки 
працювати із мінімальними по-
датками, згодом відчує і результа-
ти: наповнення місцевих бюдже-
тів, подолання загальної депресії 
та підвищення рівня життя. 

                                   
Галина ЖОЛТІКОВА
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Професор Олександр Борзих, 
проживши півстоліття в Донецьку, 

де зробив блискучу  кар’єру, 
сьогодні оперує українських бійців. 

Він уже поставив на ноги – у прямому 
розумінні цього слова – 

десятки захисників України

Сержант Володимир Гариджук 
– один із них. Під час бойового 
зіткнення з російськими найман-
цями зазнав тяжкого поранення. 
Після лікування в регіональному 
медзакладі воїна направили до 
клініки ушкоджень Національного 
військово-медичного клінічного 
центру «ГВКГ» МО України.

– На операційний стіл він по-
трапив у важкому стані, – роз-
повідає  доктор медичних наук, 
професор Олександр Борзих. 
– Зважаючи на складність пора-

нення, неможливо було спрогно-
зувати результат оперативного 
втручання. Та операція пройшла 
успішно.  

  Інакше й бути не могло. Адже 
лікар, вдивляючись у молоде муж-
нє обличчя, думав про те, що зро-
бить все можливе й неможливе, 
аби повернути до повноцінного 
життя воїна, який захищав від во-
рожої навали його рідний край.

 Народився Олександр на Там-
бовщині – у провінційному ро-
сійському містечку Глазок.  Коли 

закінчив сім класів, батьки – Воло-
димир Петрович і Юлія Сигізмун-
дівна переїхали до Донецька. 

– Тато мій, росіянин за похо-
дженням, хотів залишитися в Ро-
сії, але мама, українка, котра як 
донька «ворогів народу» ще 1937-
го опинилися на чужині, прагнула 
жити на рідній українській землі, 
–  розповідає Олександр Володи-
мирович. 

Юнак закінчив у Донецьку се-
редню школу, вступив до медич-
ного інституту. Іншого вибору, як 
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Олександр Борзих робить все можливе й неможливе, 
аби повернути до повноцінного життя воїнів, 
які захищають від ворожої навали його рідний край

Олександрр Борзихих робить все можливе й неемоможжливе, 
аби попооовев рннуту и до пповноцінногоооооо о життя вовоїнів, 
які і заз хихх щщаюють від воорожої наааааввваввв ли ййоого рідний край
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він жартує, в нього не було. Адже 
в роду матері представники кіль-
кох поколінь лікарювали ще з 
ХVIII сторіччя! У цьому місті від-
бувся як фахівець: почавши тру-
довий шлях з посади загального 
хірурга, далі перекваліфікувався 
на травматолога. Згодом відкрив 
відділ мікрохірургії і відновного 
лікування наслідків травм у Доне-
цькому науково-дослідному інсти-
туті травматології і ортопедії, яке 
очолював до серпня 2014 року. А 
ще Олександр Борзих – доктор 
медичних наук, заслужений лікар 
України, лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки, 
професор кафедри травматології 
та ортопедії Донецького націо-
нального медичного університету. 
Він є автором майже 200 наукових 
робіт, трьох монографій, 17 вина-
ходів. Під його керівництвом п’ять 
молодих лікарів захистили дисер-
тації кандидатів медичних наук. 

Він ніколи не соромився вчи-
тись у більш досвідчених колег, а 
коли зрозумів, що це йому до сна-
ги, почав виконувати найскладні-
ші операції, завжди першим при-
ходив на роботу і останнім ішов 
додому. 

У Донецьку  мав  улюблену ро-
боту, його знали і поважали тися-
чі людей, яким або чиїм родичам 
він допоміг, а то й урятував життя.  
Та все змінилося навесні 2014-го, 
коли купка мерзотників оголосили 
про створення так званої ДНР.

– Працюючи в інституті, я не 
замислювався над тим, щоб змі-
нити місце проживання і роботи, 
– продовжує професор Борзих. – 
Але влітку 2014-го сім’я старшої 
доньки  потрапила під обстріл бо-
йовиків.  Після цього вона з дітьми 
та чоловіком залишила місто, ви-
їхавши до Києва. А незабаром по-
їхала з сином та чоловіком і мо-
лодша.  

Слідом за дітьми у серпні зали-
шив шахтарський край і він.  Вже 
на берегах Дніпра, дізнавшись, 
що у  Національному військово-

медичному клінічному центрі є 
клініка ушкоджень, де лікують вій-
ськовиків – учасників антитеро-
ристичної операції, пішов до цен-
тру. Попрацювавши як волонтер, 
зрозумів, що саме тут буде най-
більш корисним. Відтоді минуло 
три роки. За цей час виконав  сотні 
операцій, рятуючи бійців. Усі вони 
були надскладні. У новому колек-
тиві Олександра Володимировича 
Борзих поважають і колеги, і паці-
єнти. Насамперед – за високу фа-
ховість, людяність.

– Олександр Володимирович 
є надзвичайно скромною люди-
ною, – каже начальник клініки 
ушкоджень, доктор медичних 
наук полковник медичної служби 
Ігор Станіславович Савка. – А ще – 
професіоналом з великої літери, 
адже  оперує при  пошкодженнях 
периферичних нервів, дефектах 
кінцівок, плечового сплетіння, за-
стосовуючи мікрохірургічні ме-
тоди лікування, що не кожному 
під силу. При цьому використовує   
методики, які особисто напрацю-
вав за понад 30 років роботи в 
Донецькому НДІ. За ними, до речі, 

навчаються студенти медичних 
університетів. У найскладніших 
випадках йому асистує донька На-
таля, теж досвідчений фахівець. 

Олександр Володимирович не 
бачить у своєму переїзді до Києва 
нічого надзвичайного, не ремствує 
на труднощі. Сьогодні він зі своєю 
великою родиною проживає у ро-
дичів. Спілкуючись з професором 
Борзих, не міг не поцікавитись 
його ставленням до подій, що від-
буваються на рідному Донбасі. 

– Коли згадую свою малу 
батьківщину, мене огортає неви-
мовний сум, – каже він. – Боляче  
дивитись на те, що зробили з цією 
прекрасною землею та людьми 
різні покидьки. Я – росіянин за по-
ходженням, але за духом, переко-
наннями – українець.  Не уявляю 
свого життя без України, яка стала  
рідною не лише для мене, а й для 
моїх доньок,  онуків. На цій сла-
ветній землі вони народилися, тут 
зробили свої перші кроки. Радий, 
що  сьогодні, в цей надскладний 
для України час, потрібен їй. 

Сергій ЗЯТЬЄВ
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ВРАГУ ПОД ЗАД
Давным-давно, как нацисты «ушли»,

Московские «братья» вместо них пришли 
Говорят: «Старые друзья», – верить нельзя!

Не сеяли, не жали, только молотили –
В чернозём «сюрпризы» поганые зарыли.

Урожай не может фермер собрать –
Под житом фугасы не дремлют, не спят,

Пахали Украину немецкие снаряды, 
Ныне продолжают русские «Грады»!

Пытали украинцев гестаповцы-фашисты,
Сейчас – донецкие эмгебисты.

 Стрелял в сорок первом чужак чужака,
Изменилось время донельзя:

Родимец болотный, лесной московский… Жмудь

Напал на древний  Киев – священную Русь! 
Мало Алтая, Сибири, Урала,

Дальнего Востока мало стало!
Сестру спокойствия лишив,

Её землицу прихватив,
Бьет себя в грудь, кричит, что «брат».

… Не факт!
Похожи, возможно, черты лица,

Наречие его нашего языка.
А враги отдыхают,

– «братья-друзья» в Украину стреляют
Хлопцы наши – молодцы,

Украинские бойцы,
Для таких «родаков»
Не жалейте кулаков!

Журналіст із Кропивницького Григорій Рева 
є інвалідом по зору з дитинства.  Будучи незрячим, 
він веде авторську передачу, пише пісні і вірші 
та мріє про власне кулінарне шоу. 
Коли почалася російська окупація України,  
в нього з’явилися нові  вірші,  присвячені цій 
тематиці. Один з них публікуємо в нашому журналі



Я пам'ятаю мамині слова,
Які вона до мене промовляла,

Коли  я зовсім ще маленькою була
І що то є Вітчизна – геть не уявляла.

Я знала маму, тата і братів
Мій рідний дім, в якому я зростала,

Березовий гайок неподалік,
Де навесні я проліски збирала.

Блакить безмежну неба і ставок
Глибокий із прозорою водою

Й смарагдовим лататтям та дубок,
Що щедро сипав жолуді переді мною
(Любила їх збирать, коли була малою)…

Ромашкові луки, волошки у житах,
І  віти верб, нахилених над плесом,

Гніздо лелеки, маки у степах.
Й пісні, луною понад річкою рознесені…

Калини кущ і стежечка вузька,
Що змійкою між пагорбами в’ється.

Дими заводів, гуркотіння міст
І сонях, що до сонечка стремить.

Серпневий зорепад і глечик молока
В бабусиних натруджених руках –

«То все є, доню,  наша Батьківщина!»

І  тільки згодом зрозуміла я:
Вітчизна там, де є душа твоя.

А зранена Вітчизна – ще миліша,
Бо в грудях так щемить, що повсякчас

Я думкою до неї лину...
Моя Вітчизна – в серці назавжди, 
Бо  я люблю безмежно Україну!

Маріана Транько, 14 років
м. Люботин 

Харківської області

З ВІТЧИЗНОЮ В СЕРЦІ

ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ
Люблю Україну, бо тут я живу, 
Тут народилася й зростаю, –

Смарагдові луки й величні ліси, 
І Чорнеє море безкрає,

Блакитні волошки у буйних житах, 
Червонії маки у кримських степах,

Карпатські вершини, гірські потічки
Поліські рівнини і хвилі ріки, 
Що тихою Ворсклою зветься.

Люблю українські селянські хатки, 
Де кожному слово привітне знайдеться,

Березовий гай і вишневі садки, 
І схили Дніпра в калиновому цвіті,
Вербу кучеряву й глибокі ставки,
Дівочі віночки, барвисті стрічки!..

Це – щастя зворушливі миті!
Замріяний Львів і буремний Донбас, 

І Харків студентський, що рідний для нас –
Люблю я найбільше у світі!

Хрещатик у свічках шляхетних каштанів,
Одесу – в акації ґронах духмяних...

Люблю я безмежність зелених ланів, 
Люблю, як співають народні пісні,

Люблю українців я – гідних, незламних,
Що вийшли за землю свою  на Майдани,

Боронять  ї ї на війні...

І в серці не вщухає 
Гострий біль,

Але живе надія, 
Що зрештою

Здійсняться наші мрії:
Прийде жаданий мир 

І згинуть воріженьки злії...
Оновлена країна 

Розправить сильні плечі, 
Глибоко вдихне 

Та в світле майбуття
Піде невпинно!

Крізь терни – до зірок...
Хай квітне незалежна Україна!

                                        Маріана Транько, 14 років
                                                                        м. Люботин 
                                                       Харківської області  

У ЄДНОСТІ – СИЛА!
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СМІЄМОСЯ, БО СМІЄМО

Загалом цю компанію вар-
то було б назвати «Великою 
дев’ятнадцяткою з роздовбаним 
причепом», бо двадцятою туди 
за чиїмсь недоглядом затесалася 
Росія, в якій з «великого» залиши-

Долю Європи сьогодні визначають 
звичайні українські хлопці на передньому 

краї в зоні АТО. Проте політики продовжують 
робити вигляд, нібито і від них щось 

залежить. Для цього вони висловлюють 
глибоку, глибинну і глибочезну стурбованість 

та час від часу влаштовують розкішні 
міжнародні посиденьки, аби досхочу 

потеревенити на різноманітні теми. Як ото 
було 7 липня в Гамбургу, де відбувся 

саміт G20, або «Великої двадцятки»

лося тільки одне – ї ї миршавий 
президент. Але маємо, що маємо. 

Тим цікавіше було спостеріга-
ти за пригодами російського «на-
цлідера» у самісінькому лігвищі 
ворогів, де він конгеніально вико-
нав роль килимка для витирання 
ніг.

Своїм візитом Володимир Путін 
ощасливив старовинне німець-
ке місто вже вдруге. Ще далекого 
1994 року в чині віце-мера Санкт-
Петербурга він допомагав своєму 
шефові Анатолію Собчаку донести 
портфель до гамбурзької ратуші, 
де проводився традиційний уро-
чистий обід бізнесменів з усього 
світу, і запопадливому, хоча ніко-
му й невідомому, чиновнику до-
зволили за це посидіти скраєчку 
за столом і навіть щось з’їсти. То-
дішній президент Естонії Леннарт 
Мері виступив з пророчою промо-

вою, в якій закликав Європу бути 
обережнішою з Росією, котра, 
відгодувавшись гуманітарними 
«ніжками Буша», дедалі  більше 
поверталася до своїх імперських 
марень. І раптом, неначе міль з 
платтяної шафи, з-за столу ви-
пурхнуло щось бліде й непомітне, 
і демонстративно почимчикувало 
на вихід. На знак протесту, тобто. 
Присутні подумали, що то офіці-
ант побіг за шампанським, але то 
був майбутній керманич «великої» 
Росії… Демарш демаршем, проте 
двох срібних ложок і однієї по-
золоченої виделки організатори 
банкету потім таки не дорахува-
лися.

Цього разу портфель тягали 
вже за самим Володимиром Во-
лодимировичем. І до візиту го-
тувалися ретельно, адже плану-
валася зустріч президента Росії 

ЗА ГАМБУРЗЬКИМ 
РАХУНКОМ...
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з президентом США Дональдом 
Трампом, котрий із часу своєї іна-
угурації встиг зустрітися навіть з 
вождями бушменських племен, а 
ось із «другом Володьйою» зали-
шитися наодинці так і не ризикнув. 
Тому інтригу російські ЗМІ почали 
закручувати ще задовго до запла-
нованого заходу. Спочатку росіян 
запевняли, що «нацлідер» може 
на саміт і не поїхати через надмір-
ну зайнятість. Та й про що, мовляв, 
гордим нащадкам космічних ру-
сів з тим Дональдом розмовляти, 
якщо він сам навколішках при-
повзе, досить лише із сейфів ФСБ 
дістати кілька фотографій. Потім 
вирішили, що з’їздити все ж таки 
треба, бо хто знає, коли ще запро-
сять. А якщо і запросять, то лише 
до Гааги. І Володимира Володими-
ровича почали готувати до виходу 
в люди.

Зрозуміло, якби він їхав, скажі-
мо, до Північної Кореї, то і клопо-
тів би зайвих не було. Президента 
Росії там і в піжамі з неголеною 
пикою прийняли б із радістю.  А 
тут же «двадцятка», і не проста, а 
«велика». То ж і заходилися шука-
ти хоча б якоїсь величі. Спочатку 
так званий міністр так званої обо-
рони Росії Сергій Шойгу запро-
понував, аби президент в’їхав у 
Гамбург на білому коні. Ідея спо-
добалася, та несподівано вияви-
лося, що після введення санкцій 
за Крим і Донбас російські фер-
мери отримали такий стимул до 
розвитку, що всіх коней пустили 
на ковбасу для кремлівського 
буфету. І з усього довоєнного гу-
жового транспорту на теренах 
«великої» залишилося тільки два 
бойових коня: один у Пітері під 
Мідним вершником, а другий у 

МЗС Росії — під прізвищем Сер-
гій Лавров, відомий як «сумна 
коняка». Фарбуватися у білий ко-
лір міністр закордонних справ 
категорично відмовився і навіть 
пригрозив відставкою, якщо його 
силоміць засунуть у корито з бі-
лилами. Що ж, через те, що друго-
го такого красномовного дебіла 
на цю посаду навіть у Росії знайти 
важко, цей варіант відпав. 

Пофарбувати пітерського коня, 
попередньо зрубавши з нього зуби-
лом Петра І, хоча він і став другим за 
популярністю серед російської по-
пуляції після Володимира Володи-
мировича, не здавалося складним. 
Кілька науково-дослідних інститу-
тів розробили систему коліщаток, 
на які можна було б поставити те 
страхіття, сидячи на якому прези-
дент Росії велично б довів загни-
ваючу Європу до шокового стану.        
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СМІЄМОСЯ, БО СМІЄМО

Тягти президента на мідному коні 
мав новітній російський танк «Ар-
мата» — для більшого ефекту. Але 
непереборною виявилася пробле-
ма, хто тягтиме ту «Армату», яка 
має дурну звичку глухнути навіть 
під час парадів на Красній площі? 
Знову ж таки потрібні були коні, а 
де їх узяти, якщо на одному сиді-
тиме головнокомандувач, а другий, 
скотиняка, ніяк не хоче занурюва-
тися в  корито з фарбою?

І тоді комусь спала на думку 
геніальна ідея — додати величі 
самому Володимиру Путіну! Як 
саме? Елементарно: збільшити 
підбори його черевиків ще санти-
метрів на десять! Завдяки такому 
нехитрому прийому президент 
Росії стане вищим на цілу голову 
за будь-якого Дональда і навіть 
зможе, мов той дядя Стьопа-мілі-
ціонер з відомого вірша автора 
російського гімну байкаря Сергія 
Міхалкова, рятувати гамбурзьких 
горобців з гамбурзьких світло-
форів, демонструючи тим самим 
світові свої миролюбність і гума-
нізм. 

Сказано – зроблено. Щоправ-
да, в модернізованих черевиках 
Володимирові Путіну довелося 
ходити на пальцях, мов балери-
ні на пуантах, але то нічого. Тим 
більше, що помічниці Сергія Лав-
рова, відомій танцівниці Марії 

Захаровій, котра після двох фла-
конів «Бояришника» здатна пере-
танцювати весь Большой театр, 
поза президента у нових «взув-
ках» напрочуд сподобалася.

– Вам би, — каже, — Володими-
ре Володимировичу, ще балетну 
пачку одіти — були б викапаним 
Сергієм Нурієвим!

Результатом такого неприхова-
ного підлабузництва стало те, що 
в «пачку» отримала сама Маша, 
а новостворену виставу «Нурієв» 
негайно ж заборонили за «непри-
стойність».

І президент Росії полетів. І хи-
тро так полетів, укотре переграв-
ши всіх своїх недругів і довівши, 
що він не даремно просиджував 
галіфе у Вищій школі КДБ. За-
мість того, щоб летіти по прямій, 
борт № 1 пробивався крізь хмари 
якимись дивними манівцями – за 
схемою «Нормальные герои всег-
да идут в обход». Втім невтомно-
го борця за мир до повного кінця 
світу зрозуміти можна. Летіти над 
Чорним морем? Але ж він не на 
концерт хору імені Александро-
ва відправився. Над окупованим 

Донбасом? Ага, зараз. Йому кра-
ще за всіх відомо, скільки там ще 
залишилося «Буків» і скільки охо-
чих недоумків з них постріляти в 
усе, що в небі пролітає. Проклас-
ти курс над Польщею? Після ка-
тастрофи літака польського пре-
зидента під Смоленськом? Немає 
дурних!

Хай там як, але долетіли. Хоча 
хто знає, може й пішки дійшли, 
поки літак на себе увагу терорис-
тичних ЗРК відволікав. І ось він –
Гамбург із Дональдом Трампом!

Зустріч відбулася. Російські ЗМІ 
від захвату слиною захлиналися, 
розповідаючи, скільки разів аме-
риканський президент за дві годи-
ни поплескав свого «друга Воло-
дью» по спині й погладив по руці. 
Політолог Сергій Судаков, котрий 
також побував на саміті, у програ-
мі Соловйова «Воскресный вечер» 
скромно зізнався, що у Гамбургу, 
виявляється, усім було начхати на 
порядок денний. Всі глави урядів 
і президенти цілий день те й ро-
били, що бігали за ним, Сергієм 
Судаковим, і цікавилися настроєм 
Володимира Володимировича. На-

9 липня Дональд 
Трамп сказав, 

що санкції проти 
Росії діятимуть 
до вирішення 
українського і 

сирійського питань, 
тож їхнє скасування 
не обговорювалося 

на зустрічі в Гамбургу
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віть перший і останній президент 
СРСР Михайло Горбачов не по-
лінувався збігати до найближчої 
редакції і повідати, що зустріч 
Володимира Путіна з Дональдом 
Трампом нагадала йому його зу-
стрічі з Рональдом Рейганом, і він 
дуже сподівається, що наслідки 
будуть такі ж. Щиро кажучи, у цьо-
му хотілося б висловити солідар-
ність з Михайлом Сергійовичем. 
Особливо, якщо згадати, чим для 
радянської імперії закінчилися 
його балачки з тодішнім амери-
канським президентом. 

Сам же Володимир Володи-
мирович, пришкандибавши на 
пальчиках після зустрічі на прес-
конференцію, намагався не сичати 
від болю, робив вигляд, що йому 
весело і, як завжди, брехав:

– У мене була довга бесіда з 
президентом Сполучених Штатів. 
Накопичилося багато питань — там 
і Україна, і Сирія, й інші проблеми.

Краще б він залишився у Росії 
і вчив літати стерхів! Бо Держде-
партамент США відкритим текс-
том повідомив, що на зустрічі з 
Путіним Дональд Трамп не плану-
вав обговорювати жодних питань, 
пов’язаних з Україною. За слова-

ми радника американського пре-
зидента з національної безпеки 
Герберта Макмастера, «не було ні-
якого специфічного порядку ден-
ного», а темою розмови було «те, 
про що президент хотів поговори-
ти». І з двох годин розмови амери-
канський президент, скажімо так, 
не зовсім делікатно хвилин сорок 
розпитував свого російського ко-
легу, що це за справи з втручан-
ням Росії в президентські вибори 
2016 року. 

– Вони дуже докладно і довго 
обговорювали це питання. Пре-
зидент неодноразово запитував 
президента Путіна щодо втручан-
ня Росії. Президент Путін запере-
чував це втручання, як, я думаю, 
він робив і раніше, – розповів 
пресі держсекретар США Тіллер-
сон.

Тобто більша частина розмови 
полягала в тому, що Володимира 
Володимировича його колега До-
нальд просто у моднячих туфлях 
возив «фейсом по тейблу». А по-
тім ще й написав у Twitter:

– Той факт, що президент Пу-
тін і я обговорювали групу пи-
тань, не означає, нібито я вважаю, 
що це може статися. Не може.

А вже 9 липня «клятий ковбой» 
сказав, що санкції проти Росії 
діятимуть до вирішення украї-
нського і сирійського питань, і 
їхнє скасування не обговорюва-
лося на зустрічі в Гамбургу.  Ой, 
не допомогли російському «нац-
лідеру» високі підбори! І на під-
сумковій фотографії, зробленій 
після закінчення саміту «Великої 
двадцятки» є всі, крім одного. 
Вгадайте, кого саме? Офіційна 
Москва заявила з цього приводу, 
що Володимир Путін не «засві-
тився» на фото через те, що за-
пізнився на фотографування.  Та 
чомусь думається, що коли б за-
пізнився Дональд Трамп, то його 
б дочекалися. А щодо російського 
«нацлідера»... Пам’ятається, коли 
Володимир Путін тільки прийшов 
до влади, у закордонних ЗМІ було 
дуже популярним запитання: «Ху 
із містер Путін?» Згодом українці 
у цьому запитанні змінили лише 
кілька літер і дали чітку відповідь. 

Проте не будемо забувати, що 
долю Європи сьогодні все ж таки 
вирішують звичайні українські 
хлопці на передньому краї в зоні 
АТО.

Олег ЯНОВСЬКИЙ
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БЛАГОДАТЬ БОЖА
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Київська Русь була охрещена за часів князя Володимира. 
Але судячи з усних переказів, літописів та інших історичних 

джерел, що дійшли до наших днів, християнське віровчення 
з’явилося на  землях,  які згодом увійшли до складу 

Київської держави, задовго до цього

Зокрема історики припускають, 
що ще князь Кий був хрещеним, а 
те, що на могилі Аскольда було по-
ставлено церкву, свідчить, що він 
теж був християнином, охрестив-
шись 860 року. 

 945-го повновладною прави-
телькою Київської Русі стала Оль-
га – вдова загиблого князя Ігоря. 
Вона теж докладала зусиль для 
того, щоб охрестити Київську дер-
жаву, прийнявши хрещення 955 
року. Після цього відвідала Кон-
стантинополь. Після повернення 
додому княгиня почала всіляко 
обмежувати вплив язичництва, 
побудувавши в Києві дерев’яну 
церкву святої Софії. Проте всі ї ї 
намагання запровадити христи-
янство не знайшли підтримки і ро-
зуміння навіть у ї ї найближчому 
оточенні: син Святослав, напри-
клад, категорично не сприймав 
нову релігію…

Утім, Київська Русь прийняла 
християнство. Виконати цю місію 
випало князю Володимиру. До 
влади він прийшов 978 року за ак-
тивної підтримки варязької дру-
жини і язичницької еліти, яка вва-
жала, що після цього ї ї «послуга» 
не забудеться. Спочатку так воно 
й було: намагаючись  їй  догоди-
ти, Володимир створив на схилах 
Дніпра цілий пантеон язичниць-
ких богів. Але князь шукав збли-
ження з Візантією, до того ж у той 
час усі слов’янські держави були 
християнськими. 

Згідно з історичною версією, 
охрестившись у Константинопо-
лі, Володимир прибув до Києва. 
А разом з ним – і митрополит 
Михаїл з численним духовен-
ством. Скликавши своїх 12 синів, 

князь підготував їх до хрещення. 
Охрестився також  увесь його дім 
і багато бояр. Потім Володимир 
розпорядився знищити всіх язич-
ницьких ідолів, встановлених на 
дніпровських схилах. Після того 
як з ними було покінчено, духо-
венство і вже охрещені княжичі 
та бояри почали обходити жите-
лів Києва, закликаючи їх прийня-
ти нову віру.

 Князь Володимир розпорядив-
ся, щоб  кияни прийшли до місця,  
де річка Почайна впадала у Дніп-
ро, щоб «хреститися у вірі Христо-
вій». У призначений день і відбу-
лося масове хрещення киян. 

Ось як описує цей процес літо-
писець: «Вийшов Володимир на 
Дніпро, і зійшлося там людей без 
числа. Увійшли у воду і стояли там 
одні до шиї, інші по груди, моло-
ді ж біля берега по груди, деякі 
тримали немовлят, а вже дорослі 
бродили, попи ж робили молитви, 
стоячи на місці. І було видно ра-
дість на небі й на землі з приводу 
стількох відроджених  душ».

В народі говорили: «Якби нова 
віра не була ліпшою, то князь і бо-
яри не прийняли б ї ї».

Проте так було не скрізь: в ін-
ших містах Київської Русі запро-
вадження християнства часто 
зустрічало рішучий опір. Напри-
клад, не прийняли його в Новго-
роді. Сюди, розповідає Іоакимів-
ський літопис, Володимир послав 
військо на чолі з Добринею та 
тисяцьким Путятою. Воно виру-
шило з Києва на Ростов, а звідти, 
поповнивши дружину полком 
ростовців, пішло на Новгород. 
Звістка про це стривожила нов-
городців. Було скликане віче, на 
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якому вирішено не впускати до 
міста Добриню і не дати знищи-
ти ідолів. Новгородці озброїлися, 
поставили дві каменеметаль-
ні пристрої на березі Волхова і 
зруйнували міст, закликавши на-
род твердо триматися старої віри: 
«Краще нам померти, ніж віддати 
наших богів на наругу».

Але військо, послане Володи-
миром, змусило новгородців під-
коритись волі князя.

З історичних джерел відомо:  
князь Володимир був великим 
розпусником і надзвичайно жор-
стокою людиною. Та після того, як 
охрестився, невпізнанно змінився, 
ставши «глибоко віруючим і зраз-
ковим християнином»: дбав про 
бідних, будував церкви і монастирі, 
при яких засновував школи. За ці та 
інші чесноти церква і віднесла його 
до переліку святих. 

Християнство і Київська 
Русь

Прийняття християнства не-
абияк  вплинуло на розвиток Ки-
ївської Русі, зокрема освіти, мис-
тецтва, літератури, науки, а також 

змінило світогляд самих людей. 
Зважаючи на те, що нова релігія 
прийшла з Візантії, до Києва при-
їхало багато грецьких священиків, 
письменних людей, які сприяли 
освіченості населення. 

З Візантії прибули єпископи на 
чолі з митрополитом, а з Болгарії – 
священики, які привезли з собою 
богослужбові книги слов'янською 
мовою. Будувалися храми, відкри-
валися училища для підготовки 
духовенства. 

Літопис повідомляє, що після 
хрещення Київської Русі князь Во-
лодимир «наказав рубати церкви 
й ставити їх по тих місцях, де рані-
ше стояли язичницькі кумири». 

Вже 995 року за допомогою 
грецьких майстрів у Києві було 
збудовано величний кам'яний 
храм на честь Різдва Пресвятої 
Богородиці й перенесені до нього 
святі мощі рівноапостольної кня-
гині Ольги.

Під впливом нової релігії роз-
вивалися живопис, архітекту-
ра, музичне мистецтво, міцніли  
культурні зв’язки із Візантією, 
Болгарією, країнами Західної Єв-
ропи. Разом з християнством на 

східнослов’янських землях були 
запроваджені церковний візантій-
ський календар, культ «чудотвор-
них» ікон, культ святих.

З 988 року починається спо-
рудження монастирів, які  теж 
сприяють підвищенню  культур-
но-освітнього рівня пересічних 
людей. Велося літописання, від-
кривалися бібліотеки, школи, 
виготовлялися ікони. Першим і 
найбільшим монастирем стала 
Києво-Печерська лавра, збудова-
на 1051 року. Її засновниками вва-
жають  ченців Антонія та Феодосія. 
Тут працювали Нестор-літописець, 
чернець-живописець Алімпій, чер-
нець-лікар Агапіт.

Після хрещення Київської дер-
жави Володимир почав активно 
дбати про ї ї військову міць. Для 
цього  наказав спорудити навко-
ло Києва чотири лінії оборони, 
головними елементами яких були  
укріплені замки. Більшість із них 
постали поблизу бродів на Дніпрі 
та Стугні – в місцях ймовірного 
вторгнення печенігів та інших во-
рогів.

                              
Сергій ВАСИЛЬЄВ

Києво-Печерська лавра – найвідоміший монастир 
Східної Європи, найбільша святиня християнства, 

перша чернеча обитель Русі. Пам’ятка світового 
значення перебуває під охороною ЮНЕСКО. 

Для православного світу ця святиня стоїть 
на третьому місці –  після Єрусалиму і 

Святої Гори Афон






