


Президент України

Петро Порошенко:
«Ми вдячні американським парт-

нерам за ефективну допомогу, 
яку Україна отримувала з перших 
хвилин агресії, та дуже задоволе-
ні співпрацею з підвищення рівня 
підготовки українських фахівців, 
реформування сектору безпеки і 
оборони. Ми домовились про роз-
ширення цієї співпраці й переве-
дення ї ї вже на оперативний рі-
вень у рамках трансатлантичного 
співробітництва, трастових фондів 
НАТО, протидії кіберзлочинності 
тощо».

Міністр оборони США 

Джеймс Меттіс:
«США наполягатимуть на віднов-

ленні територіальної цілісності 
України та гарантуванні безпеки 
всіх її громадян. Ми підтримуємо 
зусилля України, які спрямовані на 
реформування оборонного, безпе-
кового сектору у відповідності до 
міжнародних стандартів, завдяки 
чому її Збройні Сили стають більш 
ефективними і кращими захисника-
ми українського народу. Також  очі-
куємо повної імплементації стан-
дартів НАТО паралельно з відсіччю, 
яка дається в межах конфлікту».
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АКЦЕНТИ

СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІ ГОТУЮТЬСЯ ЗА НАТОВСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ

Верховний Головнокоманду-
вач Збройних Сил України Петро 
Порошенко відвідав 3-й окремий 
полк спеціального призначення 
та ознайомився з  організацію та 
основними результатами підго-
товки військових. Президент по-
спілкувався  з особовим складом 
полку та представниками країн-
членів НАТО, які здійснюють під-
готовку військовослужбовців за 
окремими програмами. Військо-

ві інструктори з США, Естонії та 
Польщі розповіли про особливості 
програм, за якими здійснюється 
підготовка українських спецприз-
наченців та про подальші плани 
щодо навчання.

Президент поцікавився дум-
кою західних партнерів щодо 
якості та бойової готовності укра-
їнських спецпризначенців і досві-
ду, який набувають представники 
країн НАТО під час спільних із во-

яками заходів української армії в 
умовах гібридної війни та агресії з 
боку Росії. 

«Завдяки такому спецназу, який 
зараз має Україна, ми обов’язково 
здолаємо ворога», – зазначив 
Президент під час вручення дер-
жавних нагород бійцям Сил спеці-
альних операцій, які відзначилися 
у захисті незалежності та терито-
ріальної цілісності України.

Він зауважив, що рівень підго-
товки наших воїнів високо оціню-
ють іноземні партнери, які зараз 
допомагають у розбудові Зброй-
них Сил України.

Також Президент відвідав одну 
з військових частин протиповітря-
ної оборони та ознайомився з ї ї 
функціонуванням та бойовою го-
товністю.

Главі держави продемонстру-
вали безпілотні літальні апарати 
вітчизняного виробництва, зо-
крема для розвідки в будь-який 
час доби, обладнання для оптико-
електронної розвідки та засоби 
радіоелектронної боротьби. 

«МОРСЬКІ БДЖОЛИ» БУДУЮТЬ БАЗУ ВМС  
В Очакові Миколаївської об-

ласті триває будівництво Цен-
тру морських операцій Військо-
во-Морських Сил України, що, 
як очікується, стане своєрідним 
морським форпостом на Півдні 
України. Центр є одним з трьох 
проектів, що будуть зведені си-
лами морських піхотинців США, 
він слугуватиме головним пла-
нувальним і оперативним цен-
тром під час майбутніх військо-
вих навчань, що проводяться 
Україною. 

Американський батальйон  мо-
більного будівництва Seabees 
(«Морські бджоли») вів підготовчі 
роботи в Україні ще з квітня цьо-
го року. Крім згаданого центру, 
американські фахівці планують 

за короткий час побудувати ре-
монтну майстерню для катерів, 
а також  контрольно-пропускні 
пункти по периметру охорони 
бази. 

Всі ці роботи оплачує амери-
канська сторона в межах програ-
ми військової допомоги Україні. 
Така практика цілком типова для 
американців стосовно своїх со-
юзників, за цією програмою були 
збудовані сотні об’єктів у Єгипті, 
Франції, Німеччині, Марокко, Пів-
денній Кореї та інших країнах.  

При цьому слід зазначити, що, 
крім власне будівництва, аме-
риканська сторона, як правило, 
бере на себе оснащення об’єктів 
всіма необхідними комунікаці-
ями і обладнанням. Це особли-

во важливо для оперативного 
центру, завданням якого є ко-
ординація зусиль морського, 
повітряного і берегового компо-
нентів ВМСУ, а також Сил Спеці-
альних операцій. 
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Під час візиту до Республіки 
Польща Міністр оборони Украї-
ни генерал армії України Степан 
Полторак провів переговори зі 
своїм польським колегою паном 
Антоні Мацеревичем.

У ході зустрічі глава вітчизня-
ного оборонного відомства проін-
формував Міністра національної 
оборони Республіки Польща про 
ситуацію в Донецькій та Луганській 
областях, про загрози, які існують 
зі сторони Російської Федерації.

У відповідь пан Мацеревич 
зазначив, що новини про ситуа-
цію на Сході України засвідчують, 
що Росія продовжує ігнорувати 
Мінські домовленості. Також він 
висловив занепокоєння щодо не-
безпеки загострення ситуації у 
зв’язку із проведенням навчань 
«Захід-2017».

Також під час зустрічі сторо-
ни розглянули питання про поси-
лення співпраці між збройними 
силами України та Польщі у сфе-
рі військово-технічного співро-
бітництва, подальшого розвитку 
і навчання литовсько-польсько-
української бригади.

«Я високо оцінюю результати 
даної зустрічі, яка в черговий раз 
доводить, що Польща була, є й 
буде стратегічним партнером для 

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО 

України», — зазначив генерал ар-
мії України Степан Полторак.

Також у межах візиту відбулася 
зустріч глави вітчизняного оборон-
ного відомства з представниками 
української громади, під час якої 
Степан Полторак поінформував про 
ситуацію на Сході України та наголо-
сив, що на Батьківщині відбувають-
ся позитивні зміни.

«За останні роки в нашій країні 
відбулися кардинальні зміни й най-
важливіше, змінився український 
народ. Ми знаємо ціну свободи й, 
маючи таку колосальну підтримку 
українців за кордоном, обов’язково 
переможемо! — наголосив Міністр 
оборони України генерал армії 
України Степан Полторак.

Відповідно до рішення Президента України — 
Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 
поступово підвищується рівень грошового забез-
печення військовослужбовців – вже з 1 вересня 
розмір виплат за участь в антитерористичній опе-
рації на лінії бойового зіткнення становитиме 10 
тисяч гривень на місяць, на другій лінії — 4,5 тисячі 
гривень. 

Також буде підвищено грошове забезпечення 
військовослужбовцям Сил спеціальних операцій, Ви-
сокомобільних десантних військ та морської піхоти.

Крім того, збільшено виплати сержантському 
складу Збройних Сил та військовослужбовцям, які 
мають вузькопрофільний фах, зокрема танкістам 
та артилеристам. 

ВИПЛАТИ ВІЙСЬКОВИМ

Уряд схвалив Енергетичну стра-
тегію України на період до 2035 
року «Безпека, енергоефектив-
ність, конкурентоспроможність». 
Цей програмний документ окрес-
лює весь комплекс широкомасш-
табних реформ в енергетичному 
секторі держави. 

Насамперед, нова енергетична 
політика країни передбачає досяг-
нення амбітних цілей – зниження 
вдвічі енергоємності економіки до 
2030 року,  збільшення українсько-
го виробництва енергії з викорис-
танням, як традиційних, так і аль-
тернативних джерел.

РЕФОРМИ 
В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ 
СЕКТОРІ 

Тож нова структура виробни-
цтва в енергетиці виглядає так: 
атомна енергія до 2035 року дава-
тиме 50% електроенергії країни, 
відновлювальні джерела – 25%, гід-
роенергетика – 13%, а  решта – за 
рахунок теплових електростанцій.



4

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | серпень 2017 року

АКЦЕНТИ

Науковці Центрального нау-  
ково-дослідного інституту Зброй-
них Сил України працюють над  
визначенням єдиних поглядів 
на створення системи логістики 
Збройних Сил України та подаль-
шого набуття нею спроможностей. 

Також розроблена робоча вер-
сія комплексу математичних мо-
делей операцій та ведеться ро-
бота над удосконалення системи 
управління.

Результатом цих досліджень є 
рекомендації щодо основних на-
прямків розвитку озброєння та 
військової техніки ЗС України з 
урахуванням можливостей обо-

МОДЕЛЬ ЗСУ ЗРАЗКА 2030 РОКУ

ронно-промислового комплек-
су. Це стосується виробництва, 
модернізації озброєння та вій-
ськової техніки. Тільки за останні 
півтора року сформовано пропо-
зиції стосовно вимог до понад 50 
проектів озброєння та військової 
техніки. Зокрема до мінометів 
різних калібрів, авіаційної раке-
ти, безпілотних літальних апара-
тів, ракетного комплексу та бро-
ньованих машин.

Окрім цього, вже сьогодні про-
водиться дослідження з обґрун-
тування перспективної моделі ЗС 
України зразка 2030 року та шля-
хів переходу до неї.

Одним з пріоритетів рефор-
мування Збройних Сил України є 
кардинальна зміна системи підго-
товки офіцерів оперативно-так-
тичного та оперативно-стратегіч-
ного рівнів.

Тому для реалізації цього за-
вдання необхідний ретельний і 
якісний відбір офіцерів на на-
вчання – саме таких військовос-
лужбовців, які мають достатній 
рівень підготовки і знань, здатні 
приймати відповідальні та ви-

важенні рішення. В Міністерстві 
оборони вважають, що саме з 
таких особистостей треба фор-
мувати нового командира, який 
матиме авторитет серед особово-
го складу, якого поважатимуть і 
цінуватимуть. І надзвичайно важ-
ливим у цьому процесі є форму-
вання лідерських якостей коман-
дирів, патріотичного ставлення 
до Батьківщини, відповідально-
го виконання своїх службових 
обов’язків.

КОМАНДИРИ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ

У Національному університе-
ті оборони України імені Івана 
Черняховського близько 900 офі-
церів запасу склали присягу на 
вірність Українському народові. 
Це студенти понад 50 вищих на-
вчальних закладів країни. Протя-
гом двох років юнаки та дівчата 
проходили підготовку на факуль-
теті підготовки офіцерів запасу 
провідного військового вишу дер-
жави. 

— Ви стаєте до строю захисни-
ків нашої Вітчизни. Ваші знання, 
патріотизм, висока відповідаль-
ність та наполегливість як ніколи 
потрібні нашій Батьківщині, — на-
голосив начальник Національно-
го університету оборони України 

СЛУЖУ УКРАЇНІ!

імені Івана Черняховського гене-
рал-лейтенант Анатолій Сиротен-
ко.

За 15 років існування факуль-
тет підготовки офіцерів запасу 
університету випустив понад 12 
тисяч офіцерів за 10 спеціальнос-
тями для Збройних Сил та інших 
військових формувань України. 
Незабаром деякі сьогоднішні ви-
пускники підпишуть контракт та 
будуть призначені на посади у 
військових частинах Збройних Сил 
України.



5

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

серпень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

У Бахмутівці Луганської облас-
ті запрацювала нова 134-метро-
ва телевежа, яка покриє анало-
говим та цифровим мовленням 
частину непідконтрольних Укра-
їні територій, тож ефективність 
українського телерадіомовлення 
в регіоні якісно зросте.

Вежа у Бахмутівці стала тре-
тьою за рахунком (після Кра-
маторської та Чонгарської), яка 
була побудована за два останні 
роки для розвитку мовлення в 
Донецькій та Луганській облас-
тях. І завдяки цьому кількість 
населення, що  матиме доступ  
до сигналу українських телека-
налів і радіостанцій, збільшила-
ся в декілька разів. Наприклад, 
завдяки запуску бахмутівської 
телерадіопередавальної станції 
аудиторія українських телекана-
лів та радіостанцій у Луганській 
області розширюється до 85-90 
тис. осіб.

У першу чергу буде забезпе-
чено мовлення програм Націо-
нальної суспільної телекомпанії 
України: «UA:Перший», «Україн-
ське радіо», регіональних про-

НАЦІОНАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ

З метою підготовки підрозді-
лів територіальної оборони в різ-
них регіонах України проводилися 
збори із загонами оборони. Осо-
бовий склад відпрацьовував про-
граму тактико-спеціальної, вій-
ськово-медичної, інженерної та 
вогневої підготовок.

Практичні навички із застосу-
вання  стрілецької зброї та так-
тичної злагодженості військові 
набували під час навчань. До під-
готовки загонів територіальної 
оборони залучались інструктори 
з досвідом ведення бойових дій в 
ході антитерористичної операції 
на Сході України.

На Херсонщині у селищі Лазур-
не для дітей українських військо-
вих, дітей-переселенців з  Донбасу 
та тих, які проживають у прифрон-
товій зоні, було відкрито благодій-
ний табір «Дерево життя». 

Загалом там оздоровлювалися 
114 хлопців та дівчат з 10 областей 
України.

Ініціатором проведення до-
брочинної акції є світова управа 
Спілки української молоді, осеред-
ки якої діють у 10 країнах світу та 
крайова управа СУМ в Україні.

Варто зазначити, що такий та-
бір організовується вже третій рік     
поспіль. Упродовж двох тижнів 
діти відпочивали та оздоровлюва-
лися, долучалися до різноманітних 
майстер-класів, конкурсів, вікто-

ВІДПОЧИНОК БІЛЯ МОРЯ 

НАВЧАЮТЬСЯ 
ЗАХИЩАТИ 
БАТЬКІВЩИНУ

грам «ЛОТ» і «Пульс», а також ра-
діостанції Міністерства оборони 
України – «Армія FM». Загалом на 
першому етапі буде організова-
но мовлення 12 загальнонаціо-
нальних і місцевих телеканалів, а 
також чотирьох радіостанцій, але 
їхня кількість поступово зроста-
тиме.

рин, теренових ігор, знайшли нових 
друзів та набули нових вражень.

Важливим елементом пере-
бування в таборові є виховний 
компонент – для юнацтва підго-
товані гуртки з історії України, сус-
пільствознавства та культурології, 

дискусії щодо актуальних питань 
сьогодення.

У роботі з підлітками  були за-
діяні 42 вихователів та інструк-
торів, серед яких – учасники АТО,       
а також сумівці з США, Канади й 
Великої Британії.
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Україна відсвяткувала 26-ту річ-
ницю незалежності. Головною по-
дією став військовий парад, який 
приймав Президент України – Вер-
ховний Головнокомандувач Зброй-
них Сил України Петро Порошенко. 
До Києва прибули міністри оборо-
ни країн-партнерів України, зок-
рема, міністр оборони Сполучених 
Штатів Америки Джеймс Маттіс, а 
також багато гостей та офіційних 
делегацій.

Підрозділи різних 
видів та родів військ 
українських Збройних 
Сил, Державної при-
кордонної служби та 
Національної Гвардії 
пройшли урочистим 

маршем Хрещатиком. Також цент-
ральною вулицею Києва прокроку-
вали військовослужбовці збройних 
сил Великої Британії, Грузії, Есто-
нії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, 
Польщі, Румунії і Сполучених Шта-
тів Америки.

ГАРАНТИ 
державної Незалежності

ПАРАД2017
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Під час урочистих заходів Пре-
зидент вручив орден «Золота Зірка» 
з присвоєнням звання Герой Украї-
ни лейтенанту Василю Тарасюку та 
рідним загиблого капітана Євгена 
Лоскота.

Також Верховний Головноко-
мандувач вручив бойові прапори 
дев’ятьом командирам військових 
частин — 24-ї окремої механізова-
ної бригади імені короля Данила, 
72-ї окремої механізованої бри-
гади імені Чорних Запорожців, 1-ї 
окремої танкової бригади «Сівер-
ська», 16-ї окремої бригади армій-
ської авіації «Броди», 1-ї бригади 
оперативного призначення Націо-
нальної гвардії України імені Петра 
Дорошенка, Військового інституту 

Водночас, він висловив пере-
конання, що Україна має шукати  і 
триматися за союзників, адже сто 
років тому в протистоянні з Росією 
вистояли тільки ті нові держави, які 
мали належну зовнішню підтримку.

– Я впевнений у наших союзни-
ках. І для нас є надзвичайно симво-
лічною участь зараз, в цьому пара-
ді, керівників оборонних відомств і 
військовослужбовців країн Європи 
та Сполучених Штатів Америки, — 
наголосив Глава держави.

Під час урочистих заходів при-
сутні також вшанували хвилиною 
мовчання пам’ять загиблих захис-
ників України та мирних громадян.

Після військового параду в цен-
трі столиці відбулася «Хода неско-
рених» за участю членів родин за-
гиблих учасників антитерористичної 
операції та Героїв Небесної сотні, а 
також свято вшанування волонтерів. 

Святкові заходи з нагоди 26-ї річ-
ниці незалежності України відбули-
ся в усіх регіонах країни.

200 тисяч пройшли 
через шість хвиль 
мобілізації, близько 
ста тисяч нині слу-
жать за контрактом, 
а 130 тисяч воїнів із 
бойовим досвідом 
зараховані до мобі-
лізаційного резерву 
і в разі загострення 
ситуації також готові 
швидко повернутися 
до строю.

– Справжня еліта українського 
суспільства – це наші захисники і 
гаранти Незалежності, а найміцні-
ше «залізо» в нашій армії — це те, 
з якого зроблені наші воїни!, — під-
креслив Петро Порошенко.

танкових військ Національного тех-
нічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», Східного 
регіонального управління Держав-
ної прикордонної служби України, 
88-го окремого десантно-штурмо-
вого батальйону, 137-го окремого 
батальйону морської піхоти.

Як заявив Петро Порошенко, 
рівень боєздатності Української 
армії значно підвищився і нині 
наша держава має чим захища-
тися, готова дати відсіч агресору 
у випадку наступальних дій. Він 
нагадав, що на захист України від 
агресора стали тисячі патріотів — 
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Він – ровесник 
незалежності 

України. Йому 
також могло б 

виповнитися 
26. Але сержант 
Леонід Галайчук 
так любив свою 

землю, що 
віддав за ї ї волю 

найдорожче – 
життя

ВІРНИЙ 
АДРЕСИ МУЖНОСТІ
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– Не зміг! Ще не закінчив! Ще 
дуже багато справ! Ворог ще гвал-
тує Україну! Та й у батьківській 
хаті некомфортно – нема брони-
ка, каски. І все спочатку: полігон, 
спека, намет, зброя. Важко, дуже 
важко! Але тут мені добре, тут мені 
спокійно, – неодноразово говорив 
побратимам Леонід. 

Він був щирим, відкритим та 
дуже любив Україну. 

А ще він сильно любив батька 

ЗАВЖДИ
і завжди хотів, щоб той ним пи-
шався. До речі, батько воїна – 
теж Леонід Галайчук – пройшов 
війну в Афганістані. Коли над 
Україною нависла загроза, він 
благословив сина, який без ва-
гань зробив свій вибір: пішов за-
хищати Україну.

Навесні 2014 року Леонід 
Леонідович добровольцем став на 
захист Батьківщини, служив у під-
розділах Державної прикордон-
ної служби України. З 2015 року 
він поповнив лави окремого ба-
тальйону морської піхоти та став 
командиром відділення гранато-
метного взводу. 
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«Угрюмий» – такий позивний 
Леонід отримав під час навчання 
на полігоні «Широкий Лан» перед 
відправленням до зони АТО.

– Виглядав дуже похмурим. 
Познайомились ми з Льончиком 
саме там у травні 2015 року на 
бойовому злагодженні баталь-
йону. Я відразу відчув характер 
цього хлопця. «Він уже бачив 

війну», – подумав я. Пройшовши 
пекельний 2014 – початок 2015-
го, своїх відчуваю. І я відчув. Так, 
«Угрюмий» мав досвід. На початку 
цієї війни Леонід без вагань пішов 

до військкомату. Більш потужного 
воїна та патріота я у своєму житті 
не зустрічав, – розповідає його ко-
мандир роти молодший лейтенант 
Артур Тюфанов.

Червень 2015 року. Сектор М. 
Найважчий відрізок лінії зіткнен-
ня Широкине – Лебединське – 
Водяне. Тоді Леонід та Артур ста-
ли братами. Вони розуміли один 
одного з півслова. Командир 
«Угрюмого» не міг не побачити 
його універсальності, адже боєць 
володів усіма видами зброї, що 
мали морпіхи. 

«25-річний хлопець, а такий вже 
мудрий козак», – так про нього ка-
зали побратими.

– Пригадую нашу останню 
зустріч 16 березня 2017 року. 
Був сміх, були і спогади, і журба. 
Багато спільних фото. Таке палке 
прощання, обійми, дружні пора-
ди. Була розповідь про його ко-
хання, і намагання осягнути, що 
робити далі. 

АДРЕСИ МУЖНОСТІ
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Цього вірша зачитав над могилою 
Леоніда батько Сергія Сонька, мор-
ського піхотинця, який також віддав 
життя за Батьківщину.

Не загинув, я просто заснув,
Відпочину – і знову до бою!
Чуєш, вітер зненацька подув?
Це брати мене кличуть з собою.
Там високо вгорі, на блакитнім плацу,
Командири шикують нас в сотні,
Ми такі ж, як були, тільки плечі в пуху,
Це від крил, що тріпочуть на сонці.
Ми усі тут, гуртом, у єдиній сім’ї,
З нами Бог, а кого нам ще треба!
Не сумуйте за нами, тепер на віки,
Ми боронимо Неньку з-під неба!
Наша кара для ворога буде страшна,
І живі з них позаздрять вже мертвим,
Не насмілиться більше московська орда
Колобродити чоботом стертим!
Не загинув, я просто заснув,
Відпочину – і знову до бою!
Чуєш, вітер зненацька подув?
Це брати мене кличуть з собою…

Ігор Піголь

– Що робити? Що робити?
– Кохати, брате! Одружуватись! 

Народжувати дітей! Ось що 
робити!

– Саме так, друже! Саме так!
Якби ж я знав, що зустріч буде 

останньою…Скільки б сказав, скіль-
ки б зробив… – з важким серцем 
пригадує Артур.

– Він завжди усміхався, не 
пам’ятаю його без усмішки… 
Поважав людей старшого віку, 
зав жди був душею будь-якої ком-
панії. А ще дуже гарно грав на гіта-
рі, – зі сльозами на очах згадує ко-
ханого Юля. – Льоня завжди хотів 
служити в армії. Строкову службу 
він проходив у зенітних ракетних 
військах у 2010—2011 роках. А я 

Леонід не міг бути інакшим, 
бо до нестями любив свою краї-
ну. Якщо пісні – то лишень укра-
їнські, якщо вірші, якщо мова 
– все-все тільки українське. Він 
народився й помер з Україною в 
душі. 

Наталія ЗАДВЕРНЯК

чекала… Хоча тоді ми й 
не зустрічалися. Просто 
були знайомі з дитин-
ства. Тільки в серпні 2016 
року, коли він приїжджав 
у відпустку, ми зрозуміли, 
що дитяча дружба пере-
росла у справжнє міцне 
кохання.

18 березня 2017 року 
під час потужного бою 
біля селища Саханка 
(Волноваський район) 
Донецької області, вико-
нуючи бойове завдання, 
Леонід дістав осколкові 
поранення в голову від 
розриву міни. Поранення 
виявилось несумісним із 
життям. 

– Чому Леонід, чому 
саме він? Я неодноразово 

про це думав.  І відповідь приходи-
ла лише одна – бо він найкращий! 
Він завжди був перший! 2017 рік 
постукав до нас у бліндажі страш-
ними звістками. 8 січня, боронячи 
Україну, загинули три наші по-
братими – Сергій Сонько, Сергій 
Трубін та Микола Охріменко. Це 
були наші друзі, це ті, з ким ми 
були від початку нашої дружби 
морських піхотинців 2-ї роти ба-
тальйону морської піхоти. І це 
був тільки початок. День за днем 
ми втрачаємо друзів, ми дістаємо 
поранення, але стоїмо, знищує-
мо ворога! «Вірний завжди» – це 
гасло морської піхоти. «За рідну 
Батьківщину до останньої краплі 
червоної крові» – написано на 
мечі емблеми морської піхоти. 
Саме таким він був наш Леонід 
Галайчук, Льончик, «Угрюмий»! – 
каже Артур Тюфанов.
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За останні роки 
держава, в якій ми 
живемо, докорінно 

змінилася. Змінилось 
і  ставлення більшості 

людей до всього, що 
відбувається навколо 
нас... Мимоволі в наші 

серця увійшли жахливі 
відчуття – відчуття 

війни, втрати близьких... 
Страшно навіть 

задуматися, скільки 
земляків поклали свої 

життя заради нас за 
період бойових дій 
на Сході, спинивши 

розповсюдження хаосу 
на всю Україну

ДЕ ЖИВУТЬ 
ЗАГИБЛІ ГЕРОЇ

СЕРЦЯ, 

РОДИНА ВОЇНА
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...Дев’ять довгих місяців у сер-
ці Світлани жевріла надія, що чо-
ловік живий. Майже рік невтомна 
жінка шукала свого захисника, 
найкращого в світі батька двох 
дівчаток-красунь. Інколи їй зда-
валося, що земля йде з-під ніг, 
та вона хапалася за кожну соло-
минку, яка хоч якось рятувала від 
божевілля. Все вказувало на те, 
що Володимира вже немає серед 
живих, але Світлана знову і знову 
сідала в потяг, що прямував на 
буремний Схід. Не боялась – ішла 
до «деенерівців», «еленерівців». 
Благала хоча б заглянути в спис-
ки, чи бува нема серед полонених 
прізвища її чоловіка. 

У газеті вже давно написа-
ли, що військовий Володимир 
Женжеруха загинув. Але жінка 
відмовлялася в це вірити і напо-
лягла на тому, аби чоловіка оголо-
сили безвісти зниклим, доки вона 
не побачить його тіло. Спочатку 
шукала лише по лікарнях, згодом 
по моргах. Вночі душила сльози 
в подушці. Німі ридання зводили 
з розуму. Та не могла, точніше не 
мала права, показати дітям свої 
страждання. І вірила, вірила до 
останнього, що одного дня відчи-
няться двері й на порозі стоятиме 
ї ї Володимир – справжній Герой, 
патріот з хоробрим серцем... І две-
рі таки відчинилися... На порозі 

стояли хлопці у військовій фор-
мі. У такій самісінькій, як носив ї ї 
рідний Володя. Після кількох слів, 
що промовили молоді люди, жінка 
знепритомніла...

У полоні спогадів
Від останньої зустрічі щасливо-

го подружжя минуло багато днів і 
ночей. Та підступний біль у ділянці 
серця й досі не вщухає. 

«Часто люди запитують, як 
жила ці роки? Сказати, що мені 
важко – нічого не сказати. Але я 
мушу жити, бо маю двох чудових 
дівчат, які так схожі на тата, – ледь 
усміхається Світлана. – Дивлюсь у 
їхні обличчя і бачу свого чоловіка, 
який і досі промовляє: «Дамо про-
чуханки тим сепаратистам і одра-
зу додому...».

Додому прапорщик Володимир 
Женжеруха вже не повернеться 
ніколи. 22 червня 2015 року з усі-
ма належними почестями його 
поховали в селищі Десна. А заги-
нув боєць 1 вересня 2014 року під 
Георгіївкою, що на Луганщині.

«Володя до останнього не казав 
мені, що він в АТО. Та ще й в гаря-
чих точках. Телефонував і розпо-
відав, що вони на Харківщині, на 
полігоні. Я постійно перепитувала, 
мовляв, що то за постріли, а він 
швидко відповідав: «А то хлопці 
тренуються...» Не хотів, щоб я хви-
лювалася... Минув місяць і віра 
в полігон почала розсіюватись. 
І коли я вже поставила питан-
ня руба, де саме він в АТО, тільки 
тоді признався, але одразу почав 
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заспокоювати: «Не хвилюйтеся, ми 
тут далеко від небезпеки, не на пе-
редовій...». Згодом з’ясувалося, що 
це не так».

Коли з бійцем обірвався 
зв’язок, не втомлювалася набира-
ти його номер. Та все було марно. 
Жінка почала нервувати, але сама 
себе заспокоювала, посилаючись 
на те, що телефон зламався чи 
загубився...

«Вибила з рівноваги публі-
кація в газеті, де написали, що 
Володимира Женжеруху похо-
вали в Десні. А з мене зробили 
якусь неврівноважену дружину, 
яка навіть не прийшла провести 
чоловіка в останню путь», – швид-
ким рухом витирає сльози моя 
співрозмовниця. 

Незважаючи на обставини, що 
склалися, Світлана подалася на по-
шуки чоловіка. Не втрачала надії. 
Та минали тижні, а потім і місяці... 
Таке життя почало душити зсере-
дини. Здавалося, окрім неї вже ніх-
то не вірив у те, що боєць живий. 

«То був звичайний день, черго-
ве упізнання в морзі... Ні одягу, ні 

шкіри на солдатові не було. Я не 
могла сказати, то був Володя чи ні... 
Зробили аналіз ДНК, порівняли з 
доньчиним. Результат співпав». 

З того дня дружина загиблого 
Героя живе в полоні спогадів про 
сімнадцять щасливих років їхнього 

з Володимиром подружнього жит-
тя. А ще звичними домашніми кло-
потами, бо тепер самій доводиться 
дбати про дітей.

«Ви навіть не уявляєте, як од-
разу подорослішали дівчата. І який 
важкий для нас був перший рік 
після загибелі нашої найдорожчої 
людини. Настя – старшенька, якій 
на той час було чотирнадцять, час-
то непритомніла. Дитина падала, 
билася в судомах. Постійно по лі-
карнях. Надійці тато часто снився. 
Вона плакала й кричала уві сні. А 
вранці розповідала одну й ту саму 
історію, начебто вона бачила тата, 
який на неї дивився. Вона простяга-
ла до нього руки, благала: «Таточку, 
допоможи!», а він у жодному сно-
видінні так і не подав своєї руки...».

За мене може 
заступитися 
цілий полк тат

Сімнадцять років прожило по-
дружжя у невеликій квартирці, яку 
Міністерство оборони дало батько-
ві Володимира – також військово-
му. Весь час родина Женжерух сто-
яла в черзі на отримання власного 

РОДИНА ВОЇНА
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житла. Та «черга» дійшла лише піс-
ля загибелі бійця. Квартиру дали 
в Острі. Але немає від неї радості. 
Адже там ніколи не пролунає го-
лос коханого чоловіка і люблячого 
батька.

«Я не можу нарікати, що мене 
лишили на самоті з моїм горем. 
Ні! Нас підтримували й підтриму-
ють рідні, друзі, куми, весь 300-й 
полк. Солдати тривалий час про-
сто приносили гроші на фрук-
ти, вітаміни, харчування дітей. 
Командир полку Анатолій Юрков 
виручає у будь-яких ситуаціях, 
варто тільки звернутися. Правду 

Назавжди в пам’яті
А от де зовсім не розуміють 

людського горя, так це в банках. 
Кредит Володимир Женжеруха 
брав у двох фінансових установах. 
В одній – на холодильник, у дру-
гій – на ремонт у батьківському 
будинку. Чоловік помер, точніше 
загинув – захищаючи нас усіх від 
лютого ворога, що нахабно вдерся 
на нашу землю.

«Подала документи в 
Укрсоцбанк, що Володимир за-
гинув. Сказали, що можуть на 
деякий час призупинити, але ви-
платити треба. Тож сплатила до 
останньої копійки. У Приватбанку 
мені закрили його кредит. Свій 
тільки виплачувала. Звісно, нелег-
ко. Підростають дві дівчини – у 
молодшої вроджена вада серця, у 
старшої – у дев’ять років виявили 
кисту на нирці.  Тож постійно під 
лікарським наглядом».

Попри те, що Анастасія дуже 
гарно танцює і могла б для себе 
обрати професію хореографа, 
16-річна дівчина налаштова-
на на більш серйозну спеціаль-
ність, з вибором якої вже давно 
визначилася. 

«Я вступатиму на кафедру 

військової педагогіки та психоло-
гії. Таке моє рішення. Танці – це 
захоплення. У нас є власний гурт 
«Імпульс». Ми з дівчатами самі 
зай маємося постановкою, хорео-
графією, самі створюємо для себе 
мінікліпи, – всміхається Настя. – 
Але професія має бути більш сер-
йозною. Мій тато був військовим. 
Він для мене приклад: чесний, 
справедливий, милосердний».

Надія свою душу вкладає 
в українські патріотичні пісні. 
Дівчинка виступає на всіх концер-
тах, куди часто сходяться військо-
ві. Тож не буває жодного виступу, 
щоб дитина не згадала свого тата, 
якого в неї жорстоко відібрала во-
рожа куля. 

«Часто хочеться не тільки пла-
кати, а й кричати на весь світ, – 
каже Світлана. – Але сльози тут не 
допоможуть. Хоч плач, хоч ні – ні-
чого не зміниться. А кожній дити-
ні потрібна здорова мама. Скоро 
мине три роки від останньої на-
шої розмови з Володею. Проте я 
точно знаю, що він завжди жити-
ме в моїй пам’яті, у моєму серці... 
Він став прикладом для нас усіх. Я 
не вдова, а дружина справжнього 
Героя!».

Сніжана БОЖОК

кажуть: світ не без добрих людей. 
Коли моя меншенька Надійка 
прибігає зі школи зі сльозами, 
мовляв, хтось там сказав, що мій 
тато з тобою розбереться... Я ї ї 
завжди заспокоюю. Ти не плач, 
а гордо скажи: за мене може за-
ступитися цілий полк тат. Так що 
подумайте, перед тим як мене 
одним лякати...».

Нині доньки Світлани багато 
подорожують. Ось нещодавно по-
вернулися з Болгарії, були цього 
року і в сонячній Туреччині від 
Міністерства оборони. Зараз їх 
запрошують до Грузії. Про відпо-
чинок дітей дбають і волонтерські 
організації. Та обоє дівчат ледь не 
в один голос кажуть: «Нам би тата 
повернути, нехай би ми інших кра-
їн ніколи й не бачили». 
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Понад сто поїздок 
в зону АТО здійснив 
священнослужитель-
волонтер Ярослав 
Гика. Він настоятель 
Вознесенського храму 
Української православної 
церкви Київського 
патріархату. Допомога, 
яку привіз благочинний 
на фронт обраховується 
навіть не десятками, а 
сотнями тонн. Це і харчі, 
і військове спорядження, 
і різноманітний інвентар, 
без якого солдатам на 
буремному Сході просто 
не обійтися.

ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ
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І миротворець, і патріот
Отець Ярослав родом зі 

Львівщини. Після закінчен-
ня Київської духовної семіна-
рії дев’ятнадцять років служив 
на Черкащині. І вже два роки, 
як перебрався до Козельця. Так 
уже склалися обставини, що 
Черніговом він їздить із навіга-
тором, а там, де виють» снаряди 

«Градів» і полює ворожий снай-
пер, мішенню якого можна стати 
будь-якої миті, священнослужи-
тель знає кожну стежку, що веде 
до наших військових. Каже, стіль-
ки разів опинявся під кулями, що 
вже можна відзначати ювілей. Та 
це його не зупиняє. Навіть навпа-
ки... Священнослужитель переко-
наний: на все воля Божа. 

– Краще загинути, виконуючи 

важливу місію там, де ти дійсно 
потрібен, ніж тут у мирну днину 
тебе зіб’є якийсь неуважний водій, 
– зауважує служитель храму.

Все почалося з Майдану. Тієї 
зловісної ночі з 29 на 30 листопа-
да 2013 року, коли відбувся сило-
вий розгін студентів, увірвався й 
терпець благочинного. Наступного 
дня отець Ярослав долучився до 
масового протесту проти свавілля 
беркутівців. Адже, на його пере-
конання, християни мають право 
себе захистити. Відтоді проводив 
там усі дні без спочину, окрім 
суботи та неділі, коли належало 
проводити вести службу в храмі. 
Пішов туди швидше як мирот-
ворець, патріот. Допомагав коли 
добрим напутнім словом, а коли 
й медичну допомогу доводилося 
надавати. 

– З усієї країни їхали люди, 
щоб виявити невдоволення діями 
влади. Священнослужителі різних 
конфесій теж не могли залиша-
тися осторонь. Люди молилися не 
через те, що їм було страшно. Вони 
просили Господа підтримати їхню 
справу. Так, молитва гартує, мо-
литва полегшує біль, але молитва 
Майдану була проханням до Бога 

Ледь не в кожному батальйоні вздовж лінії 
фронту на отця Ярослава чекають бійці. І не 
лише тому, що він везе необхідні речі. А й для 
того, аби почути його звернення до Бога. Бо 
на війні, де ледь не щохвилини над головою 
свистять кулі, починають молитися навіть 
ті, чия нога раніше до церкви не ступала. У 
найзапекліші дні боїв, у найболючіші миті 
спогадів і туги за рідною домівкою наші 
бійці звертаються до Господа

ПОЇЗДОК
на війну
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допомогти в цій справі, – каже 
отець Ярослав. 

Машина-годувальниця
Настоятель храму свого часу 

теж проходив військову підготовку 
– служив у морській піхоті в Криму. 
Але це було ще до семінарії. 

 – Військо існує для того, щоб 
захищати, а не для того, щоб на-
падати. На Сході країни наші 
хлопці стоять для захисту наро-
ду своєї держави. Ми зобов’язані 
їх підтримувати. Адже завдяки їм 
наші діти спокійно сплять. У пер-
ші місяці війни Українське військо 
було дуже бідним, – пригадує мій 
співрозмовник. – Особливо мало-
забезпеченими були добровольчі 
батальйони. Тому возити доводи-
лось усе: від харчів до шоломів та 
бронежилетів. Коли я вперше при-
їхав на Схід до нашого десантного 
батальйону, який на той час сто-
яв в обороні, на продовольчому 
складі побачив кілька помідорів, 
кілька кілограмів цибулі та пачку 
солі. Я запитав: хлопці, це всі ваші 
продукти? Вони кивнули, не під-
водячи очей. «А що ж ви їсте?» – 
не втримався від запитання. Вони 
відповіли, що місцеві допомага-
ють... Хліб, воду підвозять. Відтоді 
до зони АТО ми почали їздити три-

чотири рази на місяць. Допомогу 
збирали, без перебільшення, всім 
миром: люди зносили все, що 
мали.

Десять разів під 
ворожими обстрілами

«Такий собі ювілей», – жартує 
отець Ярослав. А якщо говорити 
без іронії, то саме стільки разів ма-
шину священнослужителів-во лон-
терів обстрілював ворог. У їхньо-
му екіпажі завжди четверо: отець 
Андрій, Сергій Кошелюк, Михайло 
Липка та наш герой. Їм навіть по-
зивний дали – «БМП».

– Вперше під обстріл потрапи-
ли в Пісках, де нам дід – місцевий 
мешканець – підкинув телефон, а 
потім за тим «маячком» вівся точ-
ковий обстріл з ворожого боку, – 
пригадує отець. – Діда знайшли, 
здали в контррозвідку, де там він 
і зізнався у скоєному. Якось за-
йшли у прикордонний підрозділ у 
Волновасі: молилися, причащали 
військових. Раптом зникло світло, 
на голови посипалися штукатур-
ка. Хлопці кажуть, що це нас об-
стрілюють з важкої артилерії. Але 
ми продовжували молитися. На 
щастя, обійшлося без жертв. Саме 
тоді трапилася трагедія неподалік 
Волновахи терористи обстріляли 

рейсовий автобус «Златоустівка–
Донецьк» із пасажирами. На місці 
загинули 10 людей, зокрема 14-
річна дівчинка. 18 людей дістали 
поранення, 13 із них були достав-
лені у Волноваську лікарню, де 
померла ще одна жінка. Тож у на-
шому випадку не обійшлося без 
Божої допомоги.   

Їхню «БМП» добре знають на 
всій лінії фронту. Вони не допома-
гають якійсь одній бригаді. Бо для 
благочинних усі рівні. 

–  Приїхали одного разу до 72-ї 
окремої механізованої бригади з 
Білої Церкви. Вони нас направляли 
туди, де бійці чекали допомоги, – 
розповідає отець. –  Так дізналися, 
що в танкістів навіть форми немає. 
Вже наступного разу привезли на-
лежне обмундирування. Один ще-
дрий бізнесмен виділив кошти, ми 
закупили і доправили. Допомога 
має бути дійсно за потребами, а не 
аби чим.

Під час десятого обстрілу свя-
щеннослужителі зазирнули й 
смерті в очі. Тоді, на контрольно-
пропускному пункті біля Мар’їнки 
вони ледь встигли сховатися в 
бліндажі.

Коли настоятель Вознесенької 
церкви, збираючи допомогу для 
учасників АТО, почав їздити вже 
з Козельця, йому неабияк допо-
магала місцева волонтерська 

ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ
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організація «Грім». Чого тільки 
тоді не возили: буржуйки, одяг, 
ковдри, мішки, цвяхи, плівку для 
бліндажів... Потреб у військових 
чимало. На щастя, охочі допомог-
ти також є.

Табір для дітей
Про волонтерську діяльність 

нашого героя можна говорити 
годинами. І вона не обмежуєть-
ся допомогою бійцям АТО. Цього 
літа вперше вдалося запровадити 
на теренах Козелеччини духовно-
патріотичний табір для дітей. 

– Хвилювався... Не був впев-
нений, чи відпустять батьки своїх 
чад. Мене ще тут не всі знають. 
Рік я проводив службу взагалі під 
стінами  Вознесенської церкви. 
Зрештою ми домоглися свого, і 
тепер храм працює за призначен-
ням, – зауважує мій співбесідник. 
– Увагу, звісно, акцентували на 
напівсиротах, дітях із малозабез-
печених родин, які не можуть собі 
дозволити оздоровлення через 
брак коштів. Група з п’ятнадцяти 
осіб таки зібралася. До нашого 
табору були залучені волонте-
ри, вчителі. Одразу знайшовся 
кухар на добровільних засадах. 
Хлопчина дійсно смачно готував. 
Діти жили в наметах. Добрі люди з 

Києва придбали нам двадцять ка-
рематів (універсальний килимок 
для туризму, що не пропускає во-
логу й холод – Авт.). 

У духовно-патріотичному та-
борі, розташованому на березі 
Десни, оздоровлення та відпочи-
нок гармонійно поєднувалися з 
уроками духовності. Кожного дня 
відбувалися заходи певної тема-
тики: день спорту, музики, добра. 

– У нас було дуже зручне роз-
ташування: річка, прибережна 
зона із зеленими насадженнями, 
– розповідає отець Ярослав. – Ми 
були на косі, де мілко, немає водо-
вертей – безпечне й чудове місце 
для відпочинку. Щовечора палили 

вогнище, співали пісень. Там всі 
діти залюбки вивчили і щоранку 
співали Гімн України. 

Отець Ярослав такий табір ор-
ганізовував і на Черкащині. По 
кілька разів за теплий сезон. Його 
сини-двійнята Георгій та Ілля 
жодного разу не пропустили ко-
рисного відпочинку. Їм по тринад-
цять, а вони вправно володіють 
усіма знаряддями праці. Вміють 
готувати і з радістю допомагають 
татові, бо він для них – приклад у 
всьому!

Сніжана БОЖОК.
Фото автора та з архіву 

отця Ярослава
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Процес створення в Українському війську професійного 
сержантського корпусу розпочався ще 2005 року. Зміни 

тривали дуже поволі без більш-менш видимих результатів. 
Власне так само, як і реформа армії загалом. Починаючи 

з 2015-го, роботи в цьому напрямі активізувалися. 
Поштовхом для серйозних змін стала російська агресія 

в Криму і на Донбасі. І хоча казати про повну 
професіоналізацію українського сержантського корпусу 

ще зарано, та обриси моделі молодшого командира, 
про яку так довго говорили, нарешті стали проявлятися

Каста лідерів
До початку бойових дій на 

Сході України командири при-
діляли дуже мало уваги такій 
категорії військовослужбовців, 
як сержанти. Їхня професійна 
підготовка та морально-психо-
логічні якості відходили на дру-
гий план. Натомість цінувалися 
вміння тримати дисципліну се-
ред підлеглих та справне вико-
нання обов’язків у добовому на-
ряді чи варті. Основних бойових 
якостей та вмінь сержант мав 
набувати під час різного роду 
навчань і польових виходів, 
кількість яких, як відомо, була 
вкрай обмеженою. Так само не 
вистачало й професійних курсів 
з підготовки молодших коман-
дирів.

Сержанти не мали необхід-
них повноважень і авторитету, 
як, приміром, в арміях розвине-
них європейських країн. Фактич-
но їхні функції виконували офі-
цери. Повну професіоналізацію 
цієї категорії військовослужбов-
ців унеможливлювало те, що 
більшість посад сержантського 

складу обіймали військово-
службовці-строковики. Плин-
ність кад рів була просто ней-
мовірною. За півтора року 
офіцери не встигали не те щоб 
належно підготувати сержанта, 
а й навіть розгледіти його як слід.

Всі ці недоліки далися взнаки 
2014 року, коли Російська Феде-
рація розпочала збройну агре-
сію проти України. На щастя, 
вони були  компенсовані щирим 
бажанням наших мобілізованих 
воїнів та добровольців за будь-
яку ціну зупинити ворога. Під 
час бойових дій чимало сержан-
тів проявили себе якнайкраще. У 
зв’язку з браком офіцерів вони 
брали на себе командування 
взводами та ротами, з успіхом 
виконували всі бойові завдання. 
Чимало рядових бійців проде-
монстрували, що також мають 
право бути зарахованими до 
почесної когорти молодших ко-
мандирів. Так у Збройних Силах 
почала з’являтися каста справж-
ніх воїнів-лідерів.

Але для продовження рефор-
ми лише так званого природно-

го відбору вкрай мало. Потрібна 
системність. Саме тому станов-
лення професійного сержант-
ського корпусу в Українському 
війську нині відбувається за 
декількома напрямами. Один 
із них – розширення інституту 
сержантських посад. Про на-
гальну потребу цього йдеться 
давно, а дієвість – перевірена 
на досвіді армій країн-членів 
НАТО.

Нові звання 
Зокрема, введено низку по-

сад цієї категорії в органах вій-
ськового управління всіх рівнів, 
починаючи від взводу і закін-
чуючи Генеральним штабом. 
Наприклад, головний старши-
на Збройних Сил України є на-
чальником Управління по ро-
боті з сержантським складом 
Генерального штабу. Усі посади 
в ньому сержантські, немає жод-
ного офіцера. Так само й центри 
підготовки видів Збройних Сил 
укомплектовані виключно сер-
жантами. Нині триває подаль-
ше впровадження цієї новації. 
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Вже незабаром деяких офіцерів у 
підрозділах та штабах також замі-
нять сержанти.

Наступним кроком стане вве-
дення нових військових звань. 
Адже наразі вони не відповідають 
тим завданням і вимогам, які ма-
ють сержанти. У спадок від радян-
ської армії Збройним Силам Укра-
їни дісталися посади, які обіймали 
прапорщики і старші прапорщики. 
Згодом їх скасували, але ці зван-
ня залишилися найвищими для 
сержантського складу. Тож тепер 
головний старшина, наприклад, 
батальйону і головний старшина 
Збройних Сил України мають од-

накове звання  – 
старший пра-

порщик. Чи 
правильно 

це? Звісно, ні.

Історично посада прапорщика 
була первинною для молодшого 
офіцерського складу. Згодом ця 
категорія досить добре вписува-
лася у модель армії непрофесій-
ного зразка, комплектування якої 
здійснювалося за рахунок призо-
ву на строкову військову службу. 
Переважна більшість сержантів 
тоді були строковиками. Ті, хто 
підписував контракт, могли до-
служитися, приміром, до стар-
шини роти. Вони отримували 
почесне, як вважалося, звання 
«прапорщик – старший прапор-
щик» і, власне, звільнялися на 
пенсію.

Сучасні сержантські посади в 
Україні сформовані аналогічно 
до натівських. Вони відповідають 
уніфікованим званням більшості 

країн Альянсу і дозволяють під 
кожну з них ввести свою штат-
но-посадову категорію. Тож уже 
незабаром в Українському вій-
ську з’являться штаб-сержант, 
майстер-сержант, старший май-
стер-сержант, головний майстер-
сержант. Серед корабельних вій-
ськових звань – штаб-старшина, 
майстер-старшина, старший май-
стер-старшина і головний май-
стер-старшина. Це має значно по-
кращити мотивацію проходження 
військової служби та позитивно 
вплине на систему кадрового ме-
неджменту. Законопроект, підго-
товлений оборонним відомством, 
уже пройшов усі погодження і 
тепер чекає винесення на голо-
сування у Верховній Раді Украї-
ни. Перелічені звання мають схо-

ПЕРЕЛІК ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
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жість із діючими в американській 
армії: сержант, штаб-сержант, 
сержант першого класу, майстер-
сержант або перший сержант, 
команд-сержант-майор, сержант-
майор. Приміром, сержант-ма-
йор – найвище звання сержанта 
в сухопутних військах. Аналогічні 
посади є у військово-повітряних, 
військово-морських силах, а та-
кож у Корпусі морської піхоти та 
Береговій охороні. Ці посадові 
особи офіційно представляють 
усіх солдатів і сержантів перед 
вищим командуванням кожного 
виду військ та перед начальника-
ми відповідних штабів.

Наступними в сержантській 
ієрархії США йдуть: команд-сер-
жант-майор (сухопутні війська), 
головний майстер-сержант (вій-
ськово-повітряні сили), майстер-
головний старшина (флот), май-
стер-комендор-сержант (морська 
піхота). Вони є головними сер-
жантами в своїх родах військ 

та радниками начальників їхніх 
штабів. Сержантський склад час-
тин та підрозділів: штаб-сержант 
командує відділенням, сержант 
першого класу – взводом, пер-
ший сержант – ротою. Ці поса-
дові особи несуть безпосередню 
відповідальність за підлеглих, 
їхню підготовку та дисципліну. 
Офіцери тим часом планують і ке-
рують діями підрозділів.

А ось сержанти-інструктори 
навчають не лише солдатів, а й 
лейтенантів – випускників вій-
ськових училищ, які до вступу на 
навчання не проходили армій-
ської служби. Протягом трьох-
чотирьох тижнів вони перебува-
ють у підпорядкуванні сержантів, 
які передають молодим офіце-
рам основні навички роботи з 
особовим складом. Професіона-
лізм сержантського складу на-
стільки високий, що офіцери не 
вважають для себе принизливим 
виконувати їхні накази.

Навчити тих, 
хто навчатиме

Але навіть у новому військо-
вому званні наш сержант не змо-
же виконувати своїх службових 
обов’язків на високому рівні без 
належної професійної підготов-
ки. Тож усім тонкощам молодших 
командирів навчають у видових 
(Сухопутні війська, Повітряні Сили, 
Військово-морські сили) центрах 
підготовки. Один із них – у сели-
щі міського типу Десна – діє три 
з половиною роки. Інші два ще на 
стадії формування. За структурою, 
функціями та завданнями вони 
ідентичні відповідним школам та 
академіям країн НАТО.

Інструктори, які викладають на-
вчальний матеріал і забезпечують 
проведення практики, напередод-
ні неодноразово проходили відпо-
відну підготовку в країнах НАТО. 
Досвід, здобутий там, вони широ-
ко використовують у своїй роботі. 
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СТАНДАРТИ НАТО

цес зупиниться. Адже трирівнева 
система їхньої підготовки перед-
бачає: коли інструктор пройшов 
підготовку на першому рівні та 
має право готувати рядового спе-
ціаліста, він також зобов’язаний 
підвищити свою кваліфікацію, за-
кінчивши курс другого рівня, аби 
готувати командира-лідера. Курс 
третього рівня дає змогу готувати 
навчальні програми. Тобто, процес 
підготовки інструкторів постій-
ний. Потреба в інструкторах зали-

Нині посади сержантів-інструк-
торів введені у відділеннях, взво-
дах та ротах навчальних центрів. 
Система їхньої підготовки має три 
рівні: базовий, підвищений та ака-
демічний.

– Загальна потреба війська в 
інструкторах становить близько 
1,7 тис. осіб, – пояснює головний 
старшина Збройних Сил України 
старший прапорщик Олександр 
Косинський. – За минулий і ниніш-
ній рік загалом було підготовлено 
понад 650. Але це зовсім не озна-
чає, що при досягненні необхід-
ної кількості у 2020 році цей про-

шатиметься ще й через плинність 
кадрів. Адже цілком природно, 
що військовослужбовець коли-
небудь може звільнитися або пе-
рейти служити в бойову частину. 
Враховуючи вищезгадані нюанси, 
ми хочемо вийти на сталу цифру. 
Загалом це має бути 300-500 ін-
структорів, підготовлених за один 
календарний рік. Зокрема й за ра-
хунок підвищення кваліфікації.

Особливе місце серед на-
вчальних програм для майбутніх 

КУРСИ ЛІДЕРСТВА
(І частина курсу)

УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ
ЗА ФАХОМ (ПОСАДОЮ)

(ІІ частина курсу)
Головний сержант

бригади, полку 
та вище

Головний 
сержант

батальйону
Головний 
сержант

взводу, роти

Командир 
відділення

Вищий рівень

Підвищений рівень

Середній рівень

Базовий рівень

Адміністративне 
керування підрозділами

Курси штабних сержантів

За відповідною 
військово-обліковою 
спеціальністю

Як мислити, щоб бути 
справжнім лідером

Дорожня карта 
Концепції розвитку 

професійного 
сержантського і 

старшинського складу 
Збройних Сил України 

передбачає завершити 
більшість заходів 

реформування 
до 2020 року

Що робити, щоб бути
професіоналом
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інструкторів посідають курси лі-
дерства. Раніше, на жаль, фор-
муванню необхідних якостей у 
молодших командирів приділяли 
дуже мало уваги. А дарма. Адже 
навіть добре підготовлений у 
професійному плані сержант не 
зможе ефективно командувати 
підлеглими й виконувати бойові 
завдання, якщо він не є лідером у 
своєму підрозділі. Це засвідчив і 
досвід проведення антитерорис-
тичної операції.

Від «універсального» 
прапорщика до профі

Навчальний процес у центрах 
постійно вдосконалюється. За-
знають змін навчальні програ-
ми. Сьогодні, наприклад, впрова-
джується чотирирівнева система 
професійної підготовки сержант-
ського складу. Вона відповідає ви-
могам армій провідних країн світу 
та враховує бойовий досвід, здо-
бутий Збройними Силами України. 
У чому ї ї суть?

Наприкінці 1990-х – на початку 
2000-х років вважалося, що для 
належної підготовки військово-
службовців цієї категорії достат-
ньо лише півроку навчання в шко-
лі прапорщиків. З цим багажем 
знань, мовляв, вони зможуть обій-
мати будь-які посади. Натомість 
така система мала певні недоліки. 
По-перше, тривалий відрив чима-
лої кількості військовиків від ви-
конання службових обов’язків на 
період навчання. По-друге, навіть 
дуже здібна людина навряд чи 
змогла б охопити значний обсяг 
знань, аби у подальшому стати аб-
солютно «універсальним» прапор-
щиком.

Відтак підхід вирішили змінити. 
Адже фахівців краще готувати під 
кожну конкретну посаду на корот-
котермінових курсах. Тепер кан-
дидата, відібраного, наприклад, на 
посаду командира відділення, на-
правляють на 1-3-місячне навчан-
ня. За цей час він отримує багаж 

знань і практику для виконання 
своїх обов’язків. Після підвищен-
ня по службі йому належить про-
йти наступні курси. Ефективність 
цієї системи апробована в усіх 
країнах НАТО, зокрема в постра-
дянських. 

Впроваджувати це та інші но-
вовведення українським сержан-
там допомагають знання, набуті в 
сержантських школах, академіях 
та коледжах країн-членів НАТО. 
Наприклад, у Школі НАТО в Обе-
раммергау (Німеччина), Школі 
сержантів ЗС Литви, Латвії, Поль-
щі, Академії головних старшин 
Військово-Морських Сил та Акаде-
мії головних сержантів Сухопут-
них військ США тощо. Інструктори 
зі США, Канади, Великої Британії, 
Латвії, Литви проводять низку кур-
сів також безпосередньо в Украї-
ні. Наші закордонні партнери ви-
знають: потенціал сержантів у 
Збройних Силах України викорис-
товується по мінімуму. Тим часом 
у країнах НАТО вони є ключовою 
ланкою військового управління.

Саме тому права та повнова-
ження цієї категорії командирів 
нині намагаються розширити. А 

також чітко розподілити відпові-
дальність між сержантами та офі-
церами. У зв’язку з цим функціо-
нальні обов’язки сержантського 
складу нещодавно зазнали змін. 
Наступним кроком стане внесення 
їх до Статутів Збройних Сил Украї-
ни. Відповідний законопроект 
очікує розгляду у Верховній Раді. 
Загалом на розгляді в Адміністра-
ції Президента, Верховній Раді та 
Кабінеті Міністрів перебувають 
26 нормативно-правових актів, які 
мають забезпечити оборонну ре-
форму.

Дорожня карта Концепції роз-
витку професійного сержант-
ського і старшинського складу 
Збройних Сил України передба-
чає завершити більшість заходів 
реформування до 2020 року.  А 
досвід бойових дій на Сході на-
шої держави засвідчує: в армії 
з’явилися офіцери та молодші 
командири, які прагнуть змін і го-
тові взяти на себе весь тягар цієї 
нелегкої роботи. Не скористатися 
цим ресурсом – значить топтати-
ся на одному місці ще невідомо 
скільки.

Сергій БАСАРАБ
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19-річний чернігівець Сергій щиро переконаний, що йому 
надзвичайно пощастило: 1 серпня він прийшов до Чернігівського 
обласного військового комісаріату, аби дізнатися про умови 
служби за контрактом. І саме того дня тут розпочався перший 
етап експерименту щодо створення на базі військкоматів 
територіальних Центрів комплектування та соціальної підтримки.  
Так, несподівано для себе, хлопець став одним із учасників цього 
проекту

ЗАПРОШУЄМО 
ДО ВІЙСЬКА

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ
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– Кілька моїх друзів служать за 
контрактом, воюють у зоні АТО, – 
поділився Сергій своїми вражен-
нями. – Приїздили у відпустки, 
розповідали, як воно і що воно. 
Знаєте, неприємно залишатися, 
так би мовити, «на узбіччі», розумі-
ючи, що хтось, ризикуючи собою, 
тебе захищає, тоді як ти насоло-
джуєшся мирним життям. В прин-
ципі, я маю нормальну роботу, та 
все ж вирішив також піти шляхом 
справжніх чоловіків. Зі слів своїх 
друзів я знав, як відбувається від-
бір кандидатів на службу за конт-
рактом, відповідно підготувався, 
хоча, чесно кажучи, про армію мав 
доволі загальне уявлення. Знав, 
що є піхота, десантники, танкісти, 

артилеристи, моряки. Ото, власне, 
і все. А, прийшовши до військкома-
ту, потрапив просто-таки у справж-
нісінький «сервісний центр». І, 
не буду приховувати,  приємно 
здивувався. 

– Мене направили до відділу 
рекрутингу та комплектування, 
де відразу ж стало зрозумілим, до 
кого саме звернутися – завдяки 
табличкам: «Сухопутні війська», 
«Військово-повітряні сили» та 
«Військово-морські сили». Я обрав 
перше. Розмова з офіцером відді-
лу, який відповідав за цей напрям, 
була абсолютно не схожою на таке 
собі традиційне «заповнення ан-
кети». У мене поцікавилися, що я 
вмію, чого хотів би і чого очікую 
від служби в армії, у подробицях 
розповіли про особливості й пер-
спективи служби в тому чи іншо-
му роді військ, запропонували 
кілька варіантів. Дізнавшись, що 
я, хоча й на аматорському рівні, 
але серйозно багато років займа-
юся радіотехнікою, зробили ще 
кілька пропозицій. Тобто, якщо я 
до цієї розмови думав, що, скажі-
мо, піхота просто сидить в окопах, 
або ходить в атаки, то тепер знаю, 
що глибоко помилявся. Там, ви-
являється, теж є чимало цікаво-
го особисто для мене. Тепер мені 

потрібно все ретельно 
обдумати, порадитися з 
рідними, обрати найкра-
щий для себе варіант. 
Та я вже переконаний, 
що армія – це моє по-
кликання, – стверджує 
Сергій.

Експеримент три-
ватиме з 1 серпня по 
30 грудня. Згідно з поста-
новою Кабінету Мініст-
рів та наказом Міністра 
оборони України він 
відбудеться на базі 
Чернігівського облас-
ного та Козелецького 
районного військових 
комісаріатів у три етапи: 
рекрутингу, оборонно-
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мобілізаційної роботи та соціаль-
ної підтримки населення.

– Головною відмінністю військ-
коматів від майбутніх територіаль-
них Центрів комплектування і соці-
ального захисту стануть саме такі 
відділи рекрутингу, тобто активно-
го пошуку кандидатів на військову 
службу за контрактом, – проко-
ментував перший етап експери-
менту куратор проекту, начальник 
відділу комплектування військо-
вослужбовців за контрактом 
Головного управління персоналу 

Генерального штабу ЗСУ полковник 
Андрій Полонський. – У разі його 
вдалого проведення, до штатів 
будуть введені посади вербуваль-
ників – інструкторів з відбору на 
військову службу за контрактом, 
котрі працюватимуть як безпосе-
редньо з охочими служити, так і на 
вулицях населених пунктів, у міс-
цевих радах, центрах зайнятості 
населення, використовуватимуть 
соціальні мережі тощо. Передусім 
нам потрібні  десантники, танкісти, 
розвідники, тому акцент робимо 

на цілеспрямований пошук відпо-
відних кандидатів. 

Ми використовуємо досвід 
провідних країн-членів НАТО, 
плідно співпрацюємо з амери-
канськими колегами. Зокрема, 
за їхньої допомоги на базі 
Львівської академії сухопутних 
військ уже підготовлено певну 
кількість військовослужбовців-
вербувальників. 

І треба зауважити, що ця робо-
та триває. Під час експерименту в 
Чернігові відбувся семінар із залу-
ченням американських радників, 
які до того ж провели на вулицях 

обласного центру своєрідний 
«майстер-клас», продемонстру-
вавши свої апробовані методи за-
лучення кандидатів на військову 
службу.

Щодо соціальної підтримки вій-
ськовослужбовців та членів їхніх 
сімей, то у майбутніх територіаль-
них Центрах комплектування та 
соціальної підтримки облаштують 
так звані ресепшн. Найперший з 
них, поки що експериментальний, 
вже почав діяти в Чернігівському 
обласному військовому коміса-
ріаті. Суть нововведення полягає 
в тому, що вже на центрально-
му вході до військкомату відві-
дувачів зустрічають працівники, 
готові надати докладні відповіді 
на 60-70% запитань, з якими най-
частіше звертаються громадяни, 
прийняти будь-яку заяву, пропо-
зицію чи скаргу. Якщо ж проблема 

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ
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виявиться дещо складнішою, не-
гайно викличуть відповідного фа-
хівця або відвідувачу призначать 
зручний для нього час, коли його 
зможуть безпосередньо прийня-
ти. Крім того, найближчим часом 
працівники експериментального 
Центру надаватимуть відповіді 
в електронному вигляді. Також 
будуть введені електронний до-
кументообіг та єдиний реєстр 
військовозобов’язаних, завдяки 
чому громадяни зможуть отри-
мати необхідні їм довідки будь-
де, без необхідності приїздити за 
ними до військкоматів, у яких вони 
стоять на обліку.

Робиться це для того, щоб 
зменшити кількість черг. До по-
чатку експерименту приймальни-
ми днями були вівторок і четвер, 
реш ту часу присвячували вну-
трішній роботі. Нині ж військкомат 
працює без вихідних і без перерви 
на обід. Тож певні категорії грома-
дян України – ветерани військової 

чим займаються юристи, фінан-
систи та інші працівники соціаль-
ної сфери у робочий час. Утім, са-
мим працівникам це не заважає. 
Навіть, за їхніми словами, навпа-
ки: спонукає до більш активної 
праці. Згодом же у приміщеннях 
планують встановити відеокаме-
ри з прямою трансляцією діяль-
ності експериментального Центру 
комплектування та соціальної під-
тримки в Інтернет.

– На сьогодні ми маємо вели-
кий досвід проведення заходів з 
мобілізації, призову на контрактну 
та на строкову службу, виконання 
заходів з територіальної оборони, 
впровадження нової структурної 
системи обліку військовослуж-
бовців і призовників. Але всі ці 

заходи потребують радикальних 
змін. І це вимога часу, – зазначив 
військовий комісар Чернігівської 
області полковник Олександр 
Криворучко. – Саме для цього на 
вимогу вищого керівництва кра-
їни й армії розпочато цей експе-
римент. І нам приємно, що розпо-
чався він саме на Чернігівщині. 
За результатами проведення його 
першого етапу буде зроблено ви-
сновок щодо переведення всіх 
військових комісаріатів на нову 
структуру – територіальні Центри 
комплектування та соціальної під-
тримки. Наше головне завдання 
– відпрацювати нові методи, ви-
явити і ліквідувати можливі недо-
ліки. Бо це – наша безпека, наша 
бойова готовність. 

Олег ЯНОВСЬКИЙ

служби і члени їхніх сімей, учасни-
ки АТО тощо, почали отримувати 
більш сучасні, за європейськими 
стандартами, соціальні послуги.

Ще одне цікаве нововведен-
ня – прозорі двері, встановлені на 
кабінетах «відкритої» зони з ме-
тою запобігання можливим про-
явам корупції. Віднині відвідувачі 
мають змогу вільно спостерігати, 
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У ЄДНОСТІ – СИЛА!

Вигуки із залу: «Молодець!», гучні  оплески товаришів, повалений 
на мат суперник… Напруга потроху почала зникати, а в голові 
промайнула перша думка:  «Я – переможець!» І вже за мить, 
коли суддя підняв  руку дев’ятирічного Артема Дяченка, хлопчика  
переповнило почуття гордості за те, що зміг побороти страх 
і досягти визначеної  мети – першого місця на чемпіонаті світу 
з козацького двобою

Відтоді минуло чотири роки. І 
жодного разу юному чемпіону й на 
думку не спадало полишити спорт 
та заняття з військових дисциплін. 
Тоді, коли його однолітки в кращо-
му разі просиджують вільний час 
вдома перед комп’ютером, він що-
дня готує себе до дорослого життя. 
Його мрія –  бути військовим. І таке 
бажання з’явилося не під впли-
вом загальної ейфорії піднесення 
престижу армії, а змалечку при-
щеплювалося під час численних 
тренувань та під впливом тренера 
– воїна АТО, а ще завдяки перемо-
гам, які, якщо не зневірюватися, 
обов’язково приходять після па-
дінь.   

Напевне, не кожен дорослий 
здатен змінювати себе зсередини, 
долати внутрішні бар’єри, обрати 
замість розміреного життя ризик, 
напругу та самовіддачу. І найголо-
вніше – не заради слави та збага-
чення, а заради інших, заради своєї 
Батьківщини. Саме з таких сильних 
духом дітей виростають справжні 
люди, віддані патріоти.  А ще їх ку-
ють, ліплять, обтесують тренери, 
яким не байдуже, чим займаєть-
ся молодь та якою вона виросте у 
майбутньому. Це справжнє мисте-
цтво – знайти до кожного підхід та 
вивести на правильний шлях. Лише 
варто вдуматися: як зацікавити 
п’ятирічну дитину щоразу вдягати 
форму і вчити перші прийоми руко-
пашного бою, висмикнути підлітка 
із пасивного животіння серед дво-
рових компаній і сформувати в ньо-
го бажання ставати набагато вище 
всього дріб’язкового? Варіантів 
безліч, а от правильних – одиниці. 

Юрію Пустовію, тренеру та голові військово-спортивного клубу «Каскад», 
а віднедавна й очільнику Всеукраїнського об’єднання військово-патріотичних 
організацій, вдається зацікавити молодь військовим вишколом, 
історєю рідного краю та прищепити відданість традиціям 
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Юрію Пустовію, тренеру та го-
лові військово-спортивного клубу 
«Каскад», а віднедавна й очільнику 
Всеукраїнського об’єднання вій-
ськово-патріотичних організацій 
(ВОВПО), вдається зацікавити мо-
лодь військовим вишколом, істо-
рією рідного краю та прищепити 
відданість традиціям українсько-
го народу. Ще на початку 2000-х,  
коли прапорщик Юрій Пустовій 
почав захоплюватися бойовими 
видами спорту, військову частину 
ППО у м. Фастові, в якій він служив,  
почали розформовувати. Вже 
на той час із однодумцями встиг 
сформувати військово-патріотич-
ний клуб для дітей та здобути не-
абияке визнання серед фастівчан. 

Вдень військова служба, а вве-
чері та у вихідні – робота з молод-
дю. Тому переводитися у Миколаїв 
категорично відмовився. Коман-
дир погрожував, що звільнить че-
рез службову невідповідність. Але 
це не вплинуло на вибір військо-
вослужбовця. Перервавши вій-
ськову кар’єру, Юрій Степанович 
не покинув дітей, а ще з більшим 
завзяттям занурився в улюблену 
справу. На запитання, звідки в ньо-
го взялося таке бажання, тренер 
знизує плечима і каже:

– Я завжди хотів бути і вчите-
лем, і військовим, а ще бути май-
стром бойових мистецтв, і всього 
цього досяг. Мені колись учителі 
казали, що маю хист до вихован-
ня дітей. Я радий, що в житті мені 
вдалося це поєднати. 

На його долю випало багато ви-
пробувань. Адже на час створення 
«Каскаду» Збройні Сили України ша-
леними темпами розформовували-
ся. Повсюдно нав’язувалася думка: 
ми – мирна країна, ні з ким не зби-
раємося воювати, тому готуватися 
до війни не потрібно, на службі в 

армії дедалі частіше ставили тавро 
непрестижної. Траплялися випадки, 
коли до Юрія Пустовія підходили 
цивільні люди та закидали йому: 
«Ти ж потенційних бандитів готу-
єш».  Але, він точно знав, що робить 
і для чого. Спостерігав, як одне за 
одним зростають покоління справ-
жніх патріотів. Адже дітям змалеч-
ку насамперед прищеплювалася  
любов до України, повага до народу, 
шана до традицій, а вже потім вмін-
ня воювати. Так і формувалася ди-
тяча свідомість: сила і зброя в руках 
лише для захисту.
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Як кажуть, час вносить свої ко-
рективи. І тільки з початком бо-
йових дій на Сході нашої держави 
ставлення українців до справи вій-
ськово-патріотичного виховання 
змінюється, а військово-спортивні 
клуби набувають дедалі більшої 
популярності. Досить звичайною 
стає картина, коли 5-6-річний 
малюк вчиться розбирати авто-
мат, а вже зрілий юнак проходить 
справжні випробування військо-
вого профі. У клубі «Каскад» – це 
здійснити марш-кидок стежкою 
розвідника, виконати поставлені 
завдання та отримати чорний бе-
рет. Юрій Степанович каже, що до 
таких випробувань допускають 
далеко не кожного, проте не факт, 
що й  усі обрані витримають:

– Це для них престиж. Мій ви-
хованець Сашко Гарячий не зміг 
виконати цей норматив, але вже 
навчається в Академії Національ-
ної гвардії. Він буквально вчора 
телефонував і питав: «Степано-
вичу, Ви цього року будете при-
ймати «чорний берет»? Я ж хочу 
здати, ви ж пам’ятаєте? В серпні 
відпустка, я буду!»

Чорний берет – своєрідний 
стимул, те, до чого мають прагну-
ти «каскадівці». Увесь їхній шлях 
–  це як каскади водоспаду. Тільки 
долати їх треба в напрямку, проти-
лежному руху води, – знизу вгору. 

У перші три місяці в колективі но-
вачки мають опанувати ідеологіч-
ну основу, склад та засади клубу. 
Якщо перше випробування прой-
дено успішно, то дитина отримує 
шеврон «Каскаду» й автоматично 
стає повноцінним членом органі-
зації. Кожного року – своєрідний 
іспит на виживання та кмітливість. 
Розвідрейд триває 2-3 доби у не-
знайомій для команди юних роз-
відників місцевості. Вони отриму-
ють завдання та мають дійти до 
визначеної точки й не заблукати. 
І тут не до слабкості чи незнання, 
приміром, топографії. А ще під час 
рейду тренери та батьки влашто-
вують засідки, заплутують шлях. 
І дітям доводиться застосовувати 
всі свої таланти й навички, добре 
усвідомлюючи, наскільки важливі 
вони в реальних бойових умовах. 

– Це їхня атестація, – говорить 
Юрій Пустовій, – з 10 років мають 
працювати, як розвідгрупа. Навіть 
часу на перепочинок залишаємо 
обмаль: влаштовуємо нічні бої, за-
сідки, а вдень – вирушаємо здо-
бувати розвіддані. Все це ми ана-
лізуємо. Попусків ніяких нікому не 
даємо. Якщо не пройшли випробу-
вання – готуються до наступного 
разу. Але вже підходять до цього 
більш відповідально.  

 За плечима очільника «Каска-
ду» рік війни у зоні АТО. Як коман-

дир розвідвзводу він знав – лише 
згуртований колектив здатен по-
справжньому воювати та вижити 
у складних умовах. Він і там вчив 
всього своїх бійців. А тих, хто йшов 
у інші підрозділи, не забував, від-
слідковував їхній бойовий шлях. 
Та особливо боляче ставало, коли 
вони не поверталися. Так з ото-
чення під Дебальцевим не вийшли 
двоє його вихованців. Він і досі не 
може пробачити собі: «Мені зда-
ється, що коли б я тоді був з ними, 
нічого б такого не трапилося. На-
певне, вони розгубилися, не туди 
пішли…» Юрій Степанович не хва-
литься своїми досягненнями та 
бойовими буднями. Але таке ви-
пробовування війною сформувало 
ще одне переконання – він може 
бути й інструктором для бойових 
підрозділів, і тренером для малечі. 
Тому  в мирному житті він не до-
зволяє жодних вольностей. 

– Я із тих тренерів, які жорстко 
підходять до системи тренування. 
Ставлю  умови: або ти досягаєш, 
або ти здаєшся і вже ніколи нічого 
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не досягнеш.  Я їх постійно спону-
каю, створюю такі стресові ситу-
ації, і вони розуміють, що виходу 
немає, і починають рухатись. Було 
дуже приємно, коли мої вихован-
ці повернулися з АТО і дякували:  
«Степанович нас навчив, то ми були 
значно кращі за інших хлопців».

Серед випускників «Каскаду» 
п’ять воїнів АТО. Юрій Пустовій 
каже, що був вражений, коли вою-
вати пішли саме ці хлопці. В клубі 
вони не вирізнялися ні фізични-
ми даними, ні лідерською пози-
цією. А от громадянську позицію 
виявили на всі 100 відсотків. Се-
ред них і Захар, якого тренер від-
мовляв від такого рішення. Адже 
хлопець – політолог, їздив у США 
на навчання, а війна – це зовсім 
інше. Та молода людина наполя-
гала на своєму: «Все одно поїду». 
Тренеру нічого не залишалося, 
як порекомендувати його в один 
зі спецпідрозділів, де на той час 
проходили службу вихованці ор-
ганізації «Пласт». 

Юрій Пустовій – фанат сво-
єї справи. Виховувати молодь у 
найкращих військових традиціях 
– справа його життя. І, напевне, 
це додає чоловікові сил не від-
ступати перед труднощами і рос-
тити достойних нащадків нашого 

народу, а ще брати на себе деда-
лі нові зобов’язання щодо коор-
динації та налагодження роботи 
ВОВПО. За два роки існування до 
цієї організації приєдналося ба-
гато товариств і клубів Київщи-
ни та інших регіонів. Долучилися 

навіть представники «Пласту». За-
гальні юнацькі збори всіх учас-
ників клубів відбуваються доволі 
часто. Вони виходять на всеукраї-
нський рівень, гуртуючи дітей 
навколо ідеї патріотизму та пле-
каючи в них непідробну гордість 
за власну громадянську позицію. 
Тому ВОВПО ставить собі за пер-
шочергову мету готувати молодь 
до проходження військової служ-
би. Тренери розуміють, що далеко 
не всі пов’яжуть своє майбутнє з 
армією, проте кожен вихованець 
має бути закріплений за певним 
загоном територіальної оборони. 
А ще слідкують за новітніми сві-
товими стандартами, щоб вчити 
молодь по-сучасному.

– Юрій Степанович запропо-
нував – і цього року в нас буде 
проведено низку семінарів «Куз-
ня захисників Вітчизни», де ми 
засвоюємо стандарти НАТО. В 
них інші підходи до тактики, до-
медичної підготовки. Наприклад, 
ми раніше звичайним джгутом 
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користувалися, а світ вже багато 
років застосовує турнікети. Для 
нас це новинка, це нові принципи 
роботи. Нинішнього року буде ще 
чотири семінари з гуманітарних 
питань, також включені й патріо-
тичні екскурсії. Незабаром відзна-
чатимемо 100-річчя української 
революції, отже досліджуємо, які 
історичні події відбувалися в той 
час у нашій області та хто брав у 
них участь, – ділиться враження-
ми Наталя Топчій, представник Ки-
ївського обласного молодіжного 
центру.  

Діти й дорослі збираються, 
щоб не лише позмагатися й до-
вести собі та іншим, що вони здат-
ні на багато що, а й обмінюють-
ся набутим досвідом. І хоча такі 
зльоти проводяться за загальною 
схемою, де потрібно знати орієн-
тування на місцевості й загаль-
новійськову тематику, та під час 
перепочинку молодь ділиться й 
особливими вміннями. Приміром,  
у клубі «Буревітер» діти вчаться 
влучно метати бойові ножі, козир 
«Ратоборця» – десантування, а от 
у «Миротворці» хлопці та дівчата 
творять неймовірне: розбивають 

об голову кам’яні брили, лягають 
на дошку із цвяхами та легко про-
ходять по битому склу.  

Віктор Контурак свого часу 
брав участь у миротворчій місії в 
Косові, а коли на Донбас увійшли 
російсько-терористичні війська, 
пішов служити у складі 8-го окре-
мого полку спецпризначення. 
Йому не байдуже, чим займаєть-
ся молодь у його рідному Обухові. 
Тож вже 10 років робить все, щоб 
юнаки не набували такі звички, як 
наркоманія та алкоголізм, а ви-
ростали справжніми людьми.  

– Є повага, є авторитет, тому 
діти йдуть до мене на заняття. І 
вони знають: служба в армії на 
даний момент допомагає вижи-
ти. Нині нелегкий період, і якщо 
людина фізично чи психологічно 
не загартована, вона пропаде, – 
каже Віктор Контурак.

Обличчя вихованців військо-
во-спортивних клубів інші, ніж у 
їхніх однолітків: цілеспрямовані 
та вольові. А в очах – щира любов 
до всього, що об’єднується словом 
«військовий». Вони знають, як по-
ставити розтяжку та пройти мінне 
поле, зупинити кровотечу і з заплю-

щеними очима за секунди зібрати  
й розібрати автомат Калашникова, 
дати реальну відсіч озброєному 
противнику. Коли вони показують 
майстер-клас, жоден глядач не за-
лишається байдужим – яскраве 
видовище захоплює. 

Виступ триває хвилини, та ти 
розумієш, що за цим стоять роки 
тренувань, наполегливої роботи 
тренерів та їхніх вихованців, які, 
попри юний вік, знають ціну таким 
поняттям, як плече товариша, са-
мопожертва та військовий профе-
сіоналізм.  

Саме ці діти – майбутнє ар-
мії та нашого народу. Тому вар-
то приділяти увагу їхньому ви-
хованню, перейматися їхніми 
потребами та бажаннями. А ен-
тузіазм наставників та реальна 
підтримка з боку держави допо-
можуть виплекати неперемож-
них патріотів, які готові стати на 
захист України.

– Батьківщину треба захища-
ти, бо ї ї просто заберуть, ї ї може 
не стати, – вважає 14-річний Во-
лодимир Поліщук, вихованець 
«Каскаду».

               Галина ЖОЛТІКОВА 
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Ветерани антитерористичної операції Одещини виграли грант 
на закупівлю сільськогосподарської техніки. Придбане майно 
коштувало майже 900 тисяч гривень: 80 відсотків із них оплатили 
спонсори, решту виділили з бюджету Лиманського району

ФІНАНСУЄ ООН

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ
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Для вояків це шанс почати 
нове успішне мирне життя, для 
благодійників – можливість нада-
ти українцям, обпеченим війною, 
психологічну реабілітацію.

Як повідомила координатор 
грантового проекту ООН Ганна 
Білявська,  пріоритет віддано саме 
громаді сільськогосподарсько-
го обслуговуючого кооперативу  
"Ветерани АТО Лиманщини", бо 

хлопці, які живуть у довколишніх 
селах, дуже швидко об'єдналися 
задля найшвидшого економічного 
розвитку своїх населених пунктів 
і покращення умов життя. Члени 
кооперативу продемонструва-
ли свою наполегливість, щирість, 
ентузіазм, багато віри та надії на 
майбутнє. 

– Наше об’єднання створе-
но в межах реалізації спільного 

Проекту Австрійської агенції та 
Проекту розвитку ООН «Сталий 
розвиток сільських територій 
Чернівецької та Одеської  облас-
тей», – розповідає голова гро-
мадської організації «Ветерани 
АТО Лиманщини» Володимир 
Калюжний. –  У кооперативі 21 
ветеран АТО. Разом вони шукають 

спонсорів і грантодавців. На сьо-
годні вже придбано трактор, ко-
сарку та прес-підбирач. Крім того, 
що ветерани поповнюють бюджет 
села, вони ще й адаптуються до 
мирного життя. 

Без сумніву, кращої адаптації, 
ніж таке економічне стимулю-
вання, спілкування одне з одним, 
спільна робота, годі й чекати. А 
передувало цим подіям чотиримі-
сячне навчання колишніх армій-
ців  за проектом «Перепідготовка 
та соціальна адаптація військо-
вослужбовців та членів їхніх 
родин», організаторами якого 
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стало Міністерство закордонних 
справ Норвегії та Міжнародний 
фонд соціальної адаптації 
військовослужбовців. 

За час навчання демобілізовані 
бійці набули всіх необхідних знань 
та навичок, щоб відкрити власну 
справу.

– На курсах ми навчалися 
основам економіки, як склада-
ти бізнес-плани і прораховувати 

капіталовкладення, – розповідає 
член кооперативу Ігор Соболь. 

До речі, він  2014 року воював 
поблизу Мар'їнки в складі 28-ї 
окремої механізованої  бригади. 
За рік демобілізувався і повернув-
ся до рідного Лиманського району. 

прибуток, потрібна повна самовід-
дача, – наголосив Ігор.

Уже в мирному житті вчорашні 
бійці будують плани на майбут-
нє, мріють застосовувати знання 
на практиці. Хтось хоче відкрити 
СТО, хтось заснувати туристичну 
агенцію, а хтось створити власну 
пасіку. 

Так, наприклад,  Олександр 
Конєв із позивним "Маршал",  який 
2015-го в складі 28-ї окремої ме-
ханізованої бригади боронив 
Донеччину, вирішив відкрити в 
рідному селищі станцію техобслу-
говування, щоб працевлаштувати 
своїх побратимів. З передової у 
нього залишилися купа світлин та 
гнітючі спогади. 

Хочеться зазначити, що після 
участі в АТО багато хто з бійців стає 
більш рішучим і позбувається зай-
вих комплексів. Хлопці розуміють, 

Тепер замість бойової техніки 
опановує сільськогосподарську. 
Вступив до кооперативу ветера-
нів АТО. Разом із побратимами він 
оброблятиме землю, яку виділила 
держава.

– Є землі. До цього часу ми 
їх здавали в оренду. Нині ж  об-
роблятимемо власною технікою.  
Спочатку вирішили зупинитися на 
вирощуванні багаторічних трав. 
Адже, щоб земля родила й давала 

що треба брати відповідальність 
за власне життя й за долю своєї 
родини.

Саме завдяки цьому здійснила-
ся мрія демобілізованого воїна-
десантника з Новомиколаївки 
Лиманського району Юрія Теличка 
мати свою ферму. Матеріальну до-
помогу в розмірі двадцяти тисяч 
гривень для створення фермер-
ського господарства він отримав з 
районного бюджету. 

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ
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Колишній військовий придбав 
двох корів, що стало початком ве-
ликої й потужної тваринницької 
ферми. Хлопець планує продавати 
на базарі молоко, яке даватимуть 
Зорька та Люська. 

Слід зазначити, що в Лимансь-
кій районній державній адміні-
страції Одеської області програма 
з виділення коштів на відкриття 
власної справи учасникам АТО на-
брала чинності рік тому. 

За словами заступника голови 
райдержадміністрації Олександра 
Коритова, аби отримати кошти 
на власну справу, бійцю необхід-
но пройти навчання, скласти та 
захистити бізнес-план, а також 
зареє струватись як підприємець. 
Після цього – місяць-другий очі-
кування на одноразову фінансову 
допомогу. 

– Здебільшого учасники АТО 
розпочинають виробництво в 
аграрному секторі, – наголо-
сив  Олександр Коритов. –  Схожу 
допомогу на розвиток власно-
го птахівництва та придбання 
курчат-бройлерів отримала від 
райдержадміністрації багатодітна 
родина колишнього учасника АТО 
Сергія Кадочникова. І як жартують 
у районі, перша партія бройлерів 
з його міні-ферми розлетілася по-
між покупцями, немов жива. 

Свій перший врожай грибів зі-
брав Володимир Прохоров. Це вже 
третій вдалий проект, який профі-
нансовано з бюджету Лиманського 
району.

Разом із тим, у самій Одесі два 
роки поспіль діє програма бізнес-
навчання «Новий відлік» для демо-
білізованих військовослужбовців, 
які брали активну участь в анти-
терористичній операції на Сході. 
Вона будується в рамках освіт-
нього проекту для підприємців-
початківців ImpactAcademy, що 
реалізує команда креативного 
простору ІmpactHubOdessa за 
підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження», благодійного фон-
ду «Карітас Одеса» Української 
греко-католицької церкви та асо-
ціації підприємців Одеси. 

До речі, нещодавно пере-
можцем проекту «Новий вiдлiк» 
став голова ГО «Ветерани 
АТО Лиманщини» Володимир 

Калюжний, який одержав гранд 
у понад п’ятдесят тисяч гривень  
для створення власного дерево-
обробного підприємства.

– Здобувати освіту ніколи не 
пізно, тим більше шукати нового 
старту, – наголосив Володимир. – В  
ImpactHubOdessa сконцентровано 
велике середовище бізнесменів, 

які є доволі активними в місті. Вже 
багато його випускників отримали 
міні-гранти на реалізацію таких 
проектів, як таксі для людей з об-
меженими фізичними можливос-
тями, чебуречна, вирощування 
агрокультур, скеледром, агентство 
дитячих свят, генд-мейд-продукція 
тощо. Відтепер завдяки пройде-
ним тренінгам із соціальної від-
повідальності я також уже можу 
передавати свої знання колегам 
по громадському об’єднанню, ді-
литися з ними досвідом роботи.

Надалі демобілізовані бійці 
планують розширювати коопера-
тив. Хочуть не тільки вирощувати 
агрокультури, а й розводити худо-
бу. Чекають, що до роботи долу-
чаться й інші побратими.

Євгеній СИЛКІН

– Разом із дружиною ми роби-
мо сир, сметану та бринзу, – роз-
повідає Юрій. –  Ще до служби у 
війську я займався закупкою та 
переробкою молока. Упродовж 
останніх місяців заготовлюва-
ли корми, а незабаром плануємо 
придбати ще вісім голів худоби 
для повноцінного господарства та 
залучити до цієї справи моїх ко-
лишніх товаришів по службі.   
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МУДРИЙ ПАНУВАТИМЕ МУДРИЙ ПАНУВАТИМЕ 
НАД ЗІРКАМИ Офіційно воєнна розвідка 

Ук раїни започаткована з 7 ве-
ресня 1992 року, коли  Президент 
підписав указ про створення 
Управління воєнної стратегічної 
розвідки Міністерства оборони 
України. Відтоді почала розви-
ватися комплексна, ефективна 
та багаторівнева система воєн-
ної розвідки.

Проте українська розвід-
ка має давню історію – з ча-
сів Київської Русі, а потім і 
Запорозької Січі. У добу Богдана 
Хмельницького козацька розвід-
ка вважалася однією з найефек-
тивніших у тогочасній Європі. 
Попри відсутність окремого 
розвідувального відомства, за-
порожці ефективно здобува-
ли інформацію про стратегічні 
плани противника.

Потужно працювала укра-
їнська воєнна розвідка і під 
час Другої світової війни. Те, 
що Краків, найдавніше місто 
Польщі, не був зруйнований, є 
заслугою українських розвід-
ників. Як відомо з історії, 1945 

Агресія Росії 
проти України, 

окупація Криму та 
частини східних 

областей України 
призвели до 

значної деформації 
системи глобальної 

та регіональної 
безпеки
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Події останніх трьох років чітко Події останніх трьох років чітко 
продемонстрували, яку роль відіграє продемонстрували, яку роль відіграє 
оперативна та достовірна розвідувальна оперативна та достовірна розвідувальна 
інформація для забезпечення інформація для забезпечення 
національних інтересів нашої держави. національних інтересів нашої держави. 
Воєнна розвідка України не афішує свої Воєнна розвідка України не афішує свої 
здобутки, а про результати її діяльності здобутки, а про результати її діяльності 
наші нащадки зможуть дізнатися через наші нащадки зможуть дізнатися через 
десятиліття з тих документів, які стануть десятиліття з тих документів, які стануть 
доступними після закінчення строку доступними після закінчення строку 
давності та зняття грифу секретностідавності та зняття грифу секретності

БЕЗ ГРИФУ СЕКРЕТНОСТІ
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року Краків мало не був зни-
щений, адже гітлерівці готува-
лися його підірвати. І цей вибух 
міг бути значно потужнішим за 
багато які сучасні теракти.

Від знищення місто вря-
тувала розвідувальна група 
«Голос» на чолі з відомим укра-
їнським розвідником Євгеном 
Березняком, яка своєчасно 
здобула інформацію про пла-
ни ворога. 1967 року на екра-
ни вийшов художній фільм 
«Майор Вихор», знятий за  од-
нойменним романом Юліана 
Семенова. Висвітлення у книзі 
та фільмі подій базувалося як 
на архівних документах ГРУ 
ГШ Збройних Сил Радянського 
Союзу, так і на свідченнях 
очевидців.

Попри беззаперечну важ-
ливість ролі українського роз-
відника Євгена Березняка та 

його розвідгрупи «Голос» у по-
рятунку Кракова, Кремль знову 
вдається до своїх перевірених 
методів викривлення історії та 
заперечення героїчних подви-
гів українців – 2014-го вийшла 
друком книга російського авто-
ра А. Бондаренка «Подлинная 
история «Майора Вихря». У но-
вому художньому творі роль 
героя вже віддається росій-
ському розвіднику-нелегалу 
Олексію Ботяну, що, за росій-
ською версією, відігравав клю-
чову роль у спасінні Кракова 
від знищення.

Після розпаду СРСР і від-
новлення в серпні 1991 року 
незалежності нашої держави 
вкрай гострою стала потреба 
у створенні системи власної 
воєнної розвідки, адже раніше 
такі структури підпорядкову-
валися Москві. Кропітка робота 

професіоналів із безцінним 
досвідом розвідувальної ді-
яльності, які стали на захист 
інтересів незалежної України, 
дозволила створити сучасну 
та ефективну розві дувальну 
структуру, що сьогодні бе-
зупинно працює в інтересах 
національної безпеки.

До 2014 року діяльність во-
єнної розвідки України була 
обмежена тим, що як відпові-
дальний гравець на міжнарод-
ній арені Україна суворо дотри-
мувалася положень угоди про 
співпрацю розвідок країн СНД, 
підписане 4 квітня 1993 року 
в Алма-Аті. Згідно з цим доку-
ментом, держави-підписанти 
зобов’язалися не вести роз-
відувальної діяльності стосов-
но одна одної. Як і в багатьох 
інших випадках, всупереч по-
ложенням міжнародної угоди 

МУДРИЙ ПАНУВАТИМЕ 
НАД ЗІРКАМИ
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Росія лише нарощувала свою роз-
відувальну та підривну діяльність 
на теренах України, зокрема, в 
Автономній Республіці Крим. 
З 1993 року Москва значно акти-
візувала збір інформації про під-
розділи української армії і флоту, 
розташовані не лише у Криму, а й 
на Півдні України – у Херсонській, 
Одеській, Миколаївській облас-
тях. Від своїх підопічних Кремль 

вимагав не тільки збирати інфор-
мацію про події в Україні, але й 
активного впливу на ситуацію як 
безпосередньо у Севастополі, так і 
на всьому Кримському півострові.

Агресія Росії проти України, оку-
пація Криму та частини східних об-
ластей України призвели до значної 
деформації системи глобальної та 
регіональної безпеки, чинної сис-
теми міжнародного права та стали 

довгостроковим дестабілізуючим 
чинником не лише в українській, 
але й у світовій політичній, еконо-
мічній та військовій реальності. 

У цих непростих умовах одними 
із основних завдань воєнної роз-
відки стали добування інформації 
про наміри агресора та збір до-
казової бази про діяльність Росії 
проти України. На виконання цих 
завдань воєнна розвідка ефектив-
но наростила та перерозподілила 
сили, що дозволило значно покра-
щити якість та збільшити обсяги 
інформації про противника, а та-
кож відслідковувати російські оку-
паційні сили в реальному масшта-
бі часу.

На сьогодні українська розвідка 
спостерігає за діями російської ар-
мії, відстежує нарощування ї ї сил 
та засобів, намагається передба-
чити, які кроки планують бойови-
ки, окупанти та російські військові. 

Діяльність воєнних розвідни-
ків вписується в гасло «Sapiens 
dominabitur astris» (Мудрий пану-
ватиме над зірками). 

1945 року гітлерівці готувалися висадити Краків у повітря. Від знищення 
його врятувала розвідувальна група "Голос" на чолі з відомим українським 
розвідником Євгеном Березняком

БЕЗ ГРИФУ СЕКРЕТНОСТІ
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Значення розвідки неможли-
во переоцінити, адже на підставі 
розвідданих ухвалюються як ко-
мандирські рішення на передовій, 
від яких залежить життя людей, 
так і стратегічні рішення дер-
жавного керівництва України, від 
яких залежить доля нашої держа-
ви. За останні три роки самовід-
дана і відважна робота воєнних 
розвідників дозволила добути не 
один десяток томів інформації та 
документальних підтверджень, 
які доводять агресію Росії проти 
нашої держави. Інформацію про 
російських військових, які під-
озрюються у скоєнні військових 
злочинів на території України, 
українська сторона регулярно пе-
редає країнам-членам ЄС та НАТО. 
Тож її також використовують для 
розширення санкційного списку, 
до того ж вона буде використа-
на як доказова база в немину-
чих міжнародних кримінальних 
судах. 

Українські розвідники пильно 
відстежують подальшу долю ро-
сійських військових, які воювали 
на Донбасі. У листопаді 2016 року 

воєнна розвідка повідомила про 
те, що Росія розпочала черго-
вий набір бойовиків незаконних 
збройних формувань Донбасу на 
війну в Сирії. 

Не менш важлива увага воєнної 
розвідки прикута до інших куточ-
ків Європи та світу, в яких зростає 
небезпека ескалації «замороже-
них» і виникнення нових регіо-
нальних конфліктів біля кордонів 
України. Насамперед йдеться про 
довготривалу невирішеність кон-
фліктів у Придністров’ї, Косові 
та на Кавказі. На сьогодні також 
набули актуальності регіональ-
ні, етнічні й релігійні конфлікти, 

тероризм, незаконна міграція, 
торгівля людьми, наркотиками, 
зброєю та технологіями виготов-
лення зброї масового ураження, 
що постійно перебуває в центрі 
уваги розвідки. Забезпечення 
керівництва України важливою 
інформацією про реальні та ймо-
вірні загрози національній безпе-
ці України, прогнозами розвитку 
ситуації стало вагомим підґрун-
тям для створення ефективної 
системи оперативного реагуван-
ня на глобальні кризові ситуації.

Роман КОВАЛЕНКО

За три роки воєнні 
розвідники добули 
безліч інформації 

та документальних 
підтверджень, які 
доводять агресію 
Росії проти нашої 

держави
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Микола ще здалека почув перешіптування чужинців. Відчуття, що 
терористи стоять просто в нього над головою, підтвердилося тієї 
миті, коли гілка дерева, яку бачив перед собою розвідник, тріснула 
під чоботом ворога. 
Ворожа ДРГ його не помітила. Чоловік не сумнівався, що ї ї 
належно зустрінуть побратими.
«Дякую вам, дівчата, за вашу працю», – подумки згадав Микола 
«київських павучих», які сплели його «кікімору». Вже вкотре 
маскувальний костюм зробив бійця непомітним, врятував життя і 
дозволив успішно виконати бойове завдання в тилу противника

Берегині 
з Наводницької вежі
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У кожне плетіння сітки чи мас-
кувального костюма з чудернаць-
кою назвою «кікімора» невеликий 
колектив патріотично налашто-
ваних жінок вкладає націнніше – 
свою любов і надію на найшвидшу 
перемогу.

«Маскувальна сітка на вежі» – 
таку назву для своєї волонтерської 
організації жінки обрали тому, що 
з вересня 2014 року розташували-
ся в одній кімнатці стародавньої 
занедбаної Наводницької вежі в 
Києві. У ХVІІІ столітті споруда буду-
валася як оборонна казарма для 
кількох армійських рот, розрахо-
вана на 500 осіб з озброєнням і 
22 гармати. Через невеликі роз-
міри називалася малою вежею. 
Нині ж будівля є архітектурною 
пам’яткою столиці. Та жінки ожи-
вили ї ї своєю присутністю і знову 
повернули попереднє призначен-
ня – служити на користь військо-
вим.

Багато киян дізналися про іс-
нування вежі завдяки тому, що 
саме тут щодня, як бджілки у ву-
лику, трудяться невтомні «київ-
ські павучихи», як вони самі себе 
називають. Кожен небайдужий 

несе сюди для передачі бійцям на 
фронт харчові продукти, допома-
гає коштами, а також – необхід-
ними для плетіння маскувальних 
сіток старими речами.

– На кошти, які до нас надхо-
дять, ми купуємо рибацьку сіт-
ку, але для того, щоб вона стала 
маскувальною і такого кольору як 
місцевість, де перебувають укра-
їнські підрозділи, нам доводиться 
шукати матеріал, фарбувати його, 
а це дуже копітка робота, – розпо-
відає одна зі співзасновниць во-

лонтерської організації пані Ірина 
Герасименко.

 За ї ї словами, для якісної 
маскувальної сітки підійде будь-
яка непотрібна в господарстві 
ганчірка, колір також не має зна-
чення, адже все, що вдається зі-
брати, жіночки вдало, хоч і не в 
легкий спосіб перефарбовують у 
колір хакі. 

Майже всі жінки, які працюють 
нині у вежі, розпочали свою волон-
терську діяльність ще на Майдані. 
Далі по мірі можливостей допома-

Фото «кіборгів» та подяки від 
бійців з передової надихають 

берегинь з Наводницької вежі 
на благу справу

Пам’ятка архітектури –
Наводницька вежа
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до кожної готової сітки та «кікімо-
ри» жінки вкладають розроблені 
власноруч листівки та виготовлені 
обереги – ляльки-мотанки.

Нині замовниками «павучих» є 
всі підрозділи, які перебувають на 
Сході держави. Улюбленців немає. 
Існує черга залежно від замовлен-
ня, згідно з нею і виготовляють 
сітки. 

Матеріали для плетіння жінки 
закуповують у магазинах секонд-
хенду, приносять з дому, збирають 
в людей, потім власноруч фарбу-
ють у потрібні кольори. Найкраще 
підходять натуральні тканини, які 
простіше пофарбувати і в подаль-
шому розрізати чи розірвати на 
клаптики. 

Пані Тетяна вважає своїм 
обов’язком працювати в цьому 

гали солдатам в АТО і пораненим у 
шпиталях. А як почули від бійців, 
що на Сході підрозділам потрібні 
маскувальні сітки, об’єдналися на-
вколо цієї ідеї-завдання і почали 
працювати. Кожного вечора після 
того, як закінчували доглядати по-
ранених бійців у шпиталі, а дехто 
після роботи, йшли не додому, а 
плести потрібну фронту сітку.

2014 року в невеличкому при-
міщенні не було де впасти яблуку, 
налякані війною люди приходили 
до вежі, аби хоч чимось допомог-
ти. З часом охочих ставало дедалі 
менше, патріотизм згасав, деякі 
переставали приходити, мотивую-
чи це тим, що вони втомилися від 
війни. 

На запитання, скільки ж за ці 
роки сплетено сіток, відповідають 
гуртом, що порахувати важко, але 
жінки стверджують, що кількість 
виготовлених їхніми руками сіток 
і «кікімор» вже давно перевищила 
тисячу.

Одну розтяжку сітки беруться 
виплітати три-чотири жінки. Май-
стрині стверджують, що це опти-
мальний варіант для ефективної 
роботи. 

Основні розміри сіток, які бійці 
замовляють найчастіше – від 50 

до 100 квадратних метрів. Тяжко 
працюючи, жінки встигають щомі-
сяця надсилати до зони АТО близь-
ко десяти сіток. Все залежить від 
того, на які розміри сіток – для 
техніки чи бліндажів – є попит. 
«Кікімори» ж мають своїх персо-
нальних замовників, адже їх не-
обхідно виготовити, зважаючи на 
зріст бійця, призначення його під-
розділу, пору року та умови ланд-
шафту, де військовослужбовець 
має виконувати бойові завдання.

Перед відправкою в зону АТО 

Людмила Шаренко з Богом 
у душі пише свої вірші

У холодну пору жінок 
зігрівають невеличка пічка 

та тепло сердець

осередку патріотів. Її чоловік і син 
не можуть воювати, тому жінка 
взяла на себе зобов’язання хоч у 
такий спосіб допомагати війську і 
державі.

– На мене покладено завдання 
із закупівлі тканини та ї ї фарбу-
вання, готую матеріал для плетін-
ня, – розповідає Тетяна. – Це не 
так легко, за відсутності чоловіків, 
це все потрібно донести, пофарбу-
вати і розірвати на потрібні шма-
точки.

Важко уявити, але виявляється, 
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що чоловіча сорочка будь-якого 
кольору після фарбування, вико-
ристовується без залишків: ман-
жети, комір, кишені – все йде на 
створення сітки або «кікімори». 
На жаль, на сьогодні є гостра не-
стача тканини. Ті люди, які раніше 
приносили матеріал, вже не при-
ходять. Але жінки знають, що ві-
йна ще не закінчилася і потреба 
в маскувальних сітках у бійців не 
припинилися.

Майстрині говорять, що на 
власні очі бачили не один заклик 
у пресі, де йшлося про те, що вже 
достатньо допомагати волонте-
рам збирати речі, бійці й підроз-
діли забезпечені всім необхідним. 
Але якщо це так, кажуть жінки, то 
вони б це відчули найперші, адже 
мають зв’язок майже з кожним 
підрозділом, що нині на передо-
вій, і добре знають, що замовлен-
ня як надходили, так і надходять.

Пані Леся працює державним 
службовцем у Міністерстві інф-
раструктури. Свою волонтерську 
діяльність розпочинала з того, що 
возила продукти харчування у во-
лонтерський пункт, розташований 
на залізничному вокзалі столиці. 
Там їй і підказали адресу «Маску-
вальних сіток на вежі».

– Коли я сюди потрапила, була 
приємно вражена дружним колек-
тивом, нині ми життя одна без од-
ної вже не уявляємо, ми – як одна 
сім’я, – говорить Леся.

Кожного вечора вони прихо-
дять до вежі з піснями та жартами, 
із власними життєвими історіями, 
вузлик за вузликом плетуть дуже 
важливі для бійців маскувальні 
сітки.

Та не все у жінок гаразд. Нелег-
ка праця – влітку в спеку, взимку в 
холод і сирість – супроводжується 
пилом від тканини та мішковини. 
Стеля протікає, у будівлі немає 
опалення. З настанням холодів 
жінкам доводиться самостійно 
дбати про те, де придбати дрова 
для невеликої «буржуйки», яка 
хоч якось обігріває приміщення. 

Допомоги чекати немає від кого. 
Представники історичного музею 
Києва заборонили щось переоб-
ладнувати, адже ця споруда є іс-
торичною пам’яткою. 

Євгенія прийшла до організа-
ції у грудні 2014 року, після того, 
як багато разів допомогла бійцям 
матеріально, передаючи харчі на 
передову зрозуміла, що потрібно 
й ще щось робити самостійно.

– У мене дуже відповідальна 
й копітка праця – плету «кікімо-
ри», – каже Євгенія. – У цій роботі 
потрібно підібрати колір і наріза-
ти правильні розміри тканини та 
мішковини. Ми стараємося зро-
бити все, щоб наша робота була 
якісною і корисною, адже приєм-
но, коли твій «витвір мистецтва» 
зберігає комусь життя, – зауважує 
дівчина.

Той, хто хоч раз спробував ви-
готовити маскувальний костюм 
«кікімора», розуміє, наскільки це 
довготривалий, копіткий і небез-
печний процес. Потрібно мати не 
лише терпіння, а й здоров’я. Пил 
з мішковини і фарби з розірва-

ної тканини, подразнюють органи 
дихання, тому майстриням дово-
диться працювати у захисних мас-
ках. 

– Головне правильно і якісно 
зшити основу костюма – рибаць-
ку сітку, а це вдається зробити не 
кожній, потрібно бути швачкою з 
досвідом, таких жінок нам бракує, 
– розповідає колишня працівниця 
столичного ЦУМу Олена Сергєєва. 
– У нас лише одна подруга може 
виконувати цю роботу, а тому до-
водиться інколи власноруч пе-
тельку за петелькою, нервуючи 
та втомлюючись, вишивати вкрай 
необхідний костюм для «вечірньо-
го виходу» розвідника.

Ті військові підрозділи і війсь-
ковослужбовці, які отримали ви-
роби невтомних «київських паву-
чих», постійно дякують листівками 
з передової, офіційними подяками 
та грамотами. Хлопці надсилають 
шеврони свїх підрозділів, яких у 
жінок уже ціла колекція. Окремі 
підрозділи шлють відеозвіти про 
використання безпосередньо на 
передовій доробку майстринь, до 

Після роботи майстрині 
плетуть необхідну бійцям сітку, 

а вдома – обереги та кікімори
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ВИПЛЕТЕНЕ ДЛЯ ФРОНТУ

«Плетемо обереги»
Плетемо оберіг – білосніжний, 
мов білена хата,
Що до свята білили жінки і про-
ворні дівчата.
То не просто подерті на смужки 
старі скатертини,
Рушники і сорочки – то щастя 
буденне родини;
Все, що нам дарував світлий       
полудень, сонячний ранок,
Від ворожого зла вберігатиме  
наших коханих!

Плетемо оберіг – власноруч роз-
фарбований батік.
Наче пташки, злітають над сіт-
кою руки завзяті.
Нумо, лента за лентою, нумо, за 
стрічкою стрічка:
Де – пістряві, де – хакі, де – наче 
трава на узбіччі.
Те барвисте ткання, що колись 
прикрашало і гріло.
Хай тепер укрива вояків, наче  
янгола крила!

Плетемо оберіг – знов на сітці й 
за вікнами – осінь.
А війна все триває... Війна все 
триває і досі.
Скільки сіток отих, різнобарвних, 
зелених і білих...
Це дрібниця для фронту, але що 
могли – те зробили.
Плетемо й плетемо, вчора, нині і 
завтра – невтомно.
Повертайтеся цілими, наші ге-
рої, додому!

Людмила ШАРЕНКО

яких додають вдячні відеозвернен-
ня. Часом бійці заходять у гості, роз-
повідаючи цікаві історії про те, як 
«кікімори», сплетені жіночими ру-
ками, допомагають розвідникам за-
лишатися непоміченими ворогом. 

Перебуваючи особисто з во-
лонтерськими завданнями в зоні 
АТО, жінки впізнають свої сітки. 
Кажуть, що кожна волонтерська 
група особливо виплітає маску-
вальні візерунки. Хтось плете пе-
люстки, інші зав’язують на вузол. 
Власний стиль плетіння «київські 
павучихи» жартома називають 
«шлях нетверезого хробака». Май-
стрині переконані, що таким спо-
собом більше ніхто не плете. 

Тішить жінок те, що є в підроз-
ділах командири, які ставляться 
до сіток по-господарськи. Після 
зими готують їх до наступного 
року – просушують і складають у 

Сестри-близнючки Людмила та 
Олександра за фахом геологи. Се-
стри радіють, що входять до скла-
ду цього чудового жіночого колек-
тиву. 

– Останнім часом я менше до-
лучаюся до плетіння, більше пра-
цює моя сестра, а все тому, що 
маю вдома непосидючого чоти-
рирічного онука, – розповідає з 
усмішкою пані Людмила. – Наші 
діти та онуки нами дуже пишають-
ся, адже поділяють думку про те, 
що для настання миру потрібно 
кожному щось робити.

Підтримують сестер і рідні. Не-
щодавно їхня подруга, яка була 
вимушена продати в анексовано-
му Криму все майно, спеціально 
привезла з півострова накопичену 
роками постільну білизну і відда-
ла ї ї на матеріал для плетіння сі-
ток.

У Олени і Євгенії важлива робота – плести 
«кікімори» – робити невидимими розвідників

надійні місця, так само дбайливо 
вояки опікуються й літніми сітка-
ми. Це свідчить про шанобливе 
ставлення до праці майстринь, які 
по всій країні плетуть такі необ-
хідні на фронті речі. Прикро, що 
більшість нехтує елементарними 
хазяйськими правилами. Мовляв, 
навіщо перейматися, жінки ж іще 
сплетуть... 

Події, які сколихнули Україну – 
захоплення Криму, ескалація кон-
флікту на Сході держави – надих-
нули сестер на написання віршів. А 
головними шанувальниками твор-
чості є їхні рідні, а також найкращі 
подруги, яким вони читають свої 
вірші під час плетіння сіток.

«Маскувальна сітка на вежі» за 
покликом серця об’єднала у сво-
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їх лавах вчителя, лікаря, геолога, 
художника, юриста, перекладача, 
менеджера, журналіста, пенсіоне-
рів, переселенців.

Нещодавно до складу органі-
зації увійшли Леся і Румія. Жін-
кам разом із родинами довелося 
переїхати до столиці з Донеччини 
та отримати статус переселенців. 
Покинути довелося все – роботу, 
рідню, житло.

Татарка Румія із чоловіком 
Геннадієм та двома дітками пе-
реїхали з Єнакієвого вимушено. 
Геннадій з перших днів російської 
агресії взяв до рук зброю і до-
бровольцем пішов до лав Зброй-
них Сил України захищати рідний 
донецький край. Повертатися з 
війни було нікуди, адже в під-
контрольному бойовикам Єнакі-
євому два будинки родини були 
зруйновані. Тому, забравши сім’ю 
з не багатьма вцілілими речами 
на українську територію, чоловік 
вирушив до Києва в пошуках за-
хисту та притулку.

Нині сім’я переселенців бо-
реться за те, щоб отримати хоч 
якусь допомогу від держави, але 
виявляється, це досить складно. 
Потрібно надати купу докумен-
тів і свідчень, які підтвердять, що 
житло зруйноване. Потрапити ж 
на підконтрольну бойовикам те-
риторію, щоб довести даний факт, 
ні чоловік, ні жінка не можуть. На 
колишніх сусідів, які могли б під-
твердити хоч щось, сподіватися 
нічого, адже всі вважають сім’ю 
бандерівцями.

Відчувши війну на собі й поба-
чивши «рускій мір» на власні очі, 
Румія і Геннадій допомагають по-
раненим у Центральному військо-
во-медичному клінічному центрі 
та госпіталі в Ірпені, готують для 
них їжу, здають кров, а вечорами 
плетуть сітки.

Сподіваються на державу і не-
втомні «павучихи». Жінки не при-
ховують, що за роки плетіння сіток 
дійшли думки, що виготовлення сі-
ток потрібно поставити на конвеєр 

на загальнодержавному 
рівні. Вони переконані, що 
з такою роботою могли б 
упоратися і в жіночих ви-
правних колоніях.

– Ще ніхто не прий-
шов і не сказав: «Дівчата, 
все! Достатньо! Дякуємо 
за роботу! Тепер сітки 
плестимуть на держав-
них підприємствах!» – 
каже Ірина. – Навпаки, 
щодня надходять теле-
фонні дзвінки від бійців з 
передової, яким постійно 
не вистачає маскувально-
го матеріалу.

Отримуючи замов-
лення, жінки починають 
шукати кошти для за-
купівлі сіток і тканини. 
З власних домівок вони 
все, що можна було 
вплести в сітку, вже дав-
но винесли. Тому нині 
шукають спонсорів, по-
мічників та однодумців.

За словами тимчасового вико-
нувача обов’язків начальника Го-
ловного управління оперативного 
забезпечення Збройних Сил Укра-
їни полковника Василя Кіцули, для 
військових частин ЗС України, які 
беруть участь у проведенні АТО, 
з початку операції з відновлення 
територіальної цілісності заку-
плено 3000 маскувальних комп-
лектів, а силами підрозділів, під-
порядкованих ГУОЗ, виготовлено 
майже 300 маскувальних покрит-
тів для зимових умов.

–2017 року плануємо закупи-
ти 1700 маскувальних комплектів, 
– каже полковник Василь Кіцула. 
– Ще 150 маскувальних комплек-
тів будуть виготовлені власними 
силами, особовим складом дисци-
плінарного батальйону нині від-
новлюються маскувальні покрит-
тя, які мають непридатний для 
експлуатації стан.

Представниці волонтерської 
організації «Маскувальна сітка на 
вежі» пробували агітувати молодь 

у вишах столиці, розповідали про 
важливість своєї справи. Але нічого 
з того не вийшло. Юнаки та дівчата 
уважно слухали, співчували, обіця-
ли прийти на допомогу, але жодно-
го студента майстрині не побачили.

Вражають своєю безпосеред-
ністю та щирістю у сприянні во-
лонтерському руху і воїнам АТО 
діти. Наприкінці навчального року 
школярі з Білої Церкви передали 
«київським павучихам» кошти, які 
дівчатка та хлопчики виторгували 
на одному зі шкільних ярмарків, 
продавши свої доробки, малюн-
ки, солодощі та картини. Одну з 
картин – образ Ісуса Христа, яку 
намалювала тринадцятирічна ді-
вчинка, під час ярмарку ніхто не 
купив, та вона не засмутилася і 
вирішила передати ї ї безпосе-
редньо «київським павучихам». 

Господь Бог підтримує жінок, а 
його образ на картині щодня на-
дихає на непросту, але таку по-
трібну роботу.

Олександр БІРЧЕНКО

Пані Тетяна перетворює 
будь-яку ганчірку у необхід-
ний для плетіння матеріал
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У КОЛЬОРАХ 
НЕБА І СОНЦЯ

Український національний пра-
пор упродовж десятиліть був під 
суворою забороною. Але історич-
на справедливість узяла гору і, по-
чинаючи з 1992 року, він є одним 
із головних символів незалежної 
держави

Синьо-жовте забарвлення Дер-
жавного прапора України не є ви-
падковим, ці кольори символізу-
вали Київську Русь ще до того, як 
ї ї охрестив князь Володимир.

З історії відомо, що перші пра-
пори часів Київської Русі мали 
трикутно-клинову форму, а най-
поширенішим кольором був чер-
воний. Утім у ХІV столітті його за-
мінили синій та жовтий кольори. 
Особливо поширені ці кольори 
були у Війську Запорозькому. 

Згадаймо картини «Запорожці 
пишуть листа турецькому 
султанові» та «В'їзд Богдана 
Хмельницького до Києва у 1649 
році», на яких зображені синьо-
жовті знамена.

Після того, як російський 
царат остаточно знищив 
українське козацтво, пи-
тання про національні 
символи тривалий час не 
порушувалося. Більше 
того, остерігаючись на-
ціо нального пробуджен-
ня українців, Москва 
карала за цікавість до 
нього… 

Лише з проголошенням 
у січні 1918 року Української 
Народної Республіки її 
Державним прапором було 
затверджено синьо-жовте 
полотнище. Та після того, як 

більшовицька Росія остаточ-
но окупувала Україну, про це 
довелося забути. Але най-
більш свідомі українці, насам-
перед з вояків армії УНР, ри-
зикуючи життям, протягом 

десятиліть зберігали стяги. 
Під ними воювали і воїни 

української повстанської 
армії. Ось як відгукував-
ся про Український пра-
пор Митрофан Кожух 
– вояк одного із загонів 
УПА:  «Ми перебували 
в оточенні ворогів. У 

найтяжчі хвилини, коли, 
здавалося, скінчилися 

фізичні й моральні сили 
для продовження бороть-

би, наявність Українського 
прапора підбадьорюва-
ла, вселяла віру в пере-
могу. Дивлячись на нього, 

Кожна країна у світі має свої державні 
символи — герб, прапор і гімн. Це 
надзвичайно важливі речі для будь-якої 
держави та ї ї громадян. Символи держави 
потрібно знати, берегти, шанувати і 
відстоювати, бо кожен з них має велике 
смислове навантаження.

Герб України. 
Центральна 
частина

АТРИБУТИ ДЕРЖАВНОСТІ
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Мелодію, відому нині всьому світо-
ві під назвою «Запорозький марш», 
українці також вважають своїм 
гімном.

Народження вірша «Ще не 
вмерла Україна» пов’язане з ве-
чіркою, що відбулася в одній з 
київських квартир 1862 року, де 
група прогресивно налаштова-
ної молоді, взявши за основу 
польський гімн, створила за його 
зразком текст. У колективному 
творчому процесі брали участь 
поет Микола Вербицький і Тадей 
Рильський, батько видатного 
українського поета. Та найбільше 
– Павло Чубинський, авторство 
якого було всіма визнане і під 
чиїм іменем пісня почала поши-
рюватися Україною. Твір одразу 
набув популярність серед молоді, 
його співали на мотив сербського 
гімну. За рік вірш нелегально пе-
реправили з Києва до Галичини та 
опублікували у львівському жур-
налі «Мета» (№4, 1863 р.) разом 
із віршами Тараса Шевченка. Це 
спричинило те, що досить довго 
текст «Ще не вмерла Україна» при-
писували Кобзареві. 

Поетичний твір швидко став 
знаним серед інтелігенції, студен-
тів, гімназистів. Музику до ньо-
го написав західноукраїнський 
композитор і диригент Михайло 
Вербицький – спершу для соло-
співу, а згодом для хору. Крім 
М. Вербицького, музику на сло-
ва П. Чубинського писали й інші 
українські композитори, зокрема 
Кирило Стеценко. 1910 року піс-
ня у чудовому виконанні Модеста 
Менцинського, була записана на 
грамплатівку та набула ще біль-
шої популярності.

Як національний гімн «Ще 
не вмерла Україна» визнава-
ли І. Франко, Леся Українка, інші 
громадсько-політичні діячі, укра-
їнські громади в різних куточках 
світу.

2 серпня 1990 року найбільш 
усталений текст пісні подала газе-
та «Літературна Україна».

згадували вояків УНР, свою мо-
лодість. І вірили, що настане той 
день, коли наш прапор майоріти-
ме над усією Україною».

У післявоєнний час наявність 
синьо-жовтого прапора теж при-
рівнювалася до тяжкого злочи-
ну з усіма відповідними наслід-
ками. Але, як згадував покійний 
В'ячеслав Чорновіл, навіть під 
страхом опинитися в буцегарні 
КДБ війдчайдухи-українці збе-
рігали його, до кращих часів. І 
вони настали: 24 серпня 1991 
року Верховна Рада України про-
голосила державний суверенітет 
України. А наступного дня, тобто 
25 серпня, до сесійної зали внесли 
синьо-жовтий прапор. Священик 
Української автокефальної право-
славної церкви Петро Бойко відра-
зу його освятив!.. 

– Це був один із найщасли-
віших днів мого життя, – роз-
повідав Лесь Танюк – голова 
Всеукраїнського товариства 
«Меморіал». – Я дивився на це 
дійство, і на моїх очах з’явилися 
– сльози радості. Не вірилося, що 
дожив до цього дня!..

А 18 вересня Президія ВР 
України своєю Постановою 
«Про прапор України» надала 

синьо-жовтому знамену ста-
тус Державного прапора краї-
ни. Відтоді під ним зустрічають 
іноземних гостей, складають 
Військову присягу, працюють по-
сольства України тощо.

МУЗИЧНИЙ СИМВОЛ 
НАЦІЇ

Гімн України лунає в серці кож-
ного ї ї громадянина священною 
мелодією життя, запалює очі та 
змушує серце битися частіше. Ця 
велична пісня – музичний сим-
вол відродження нашого наро-
ду – пройшовши крізь імперські 
катівні та заборони, нині звучить 
на повну міць, знаменуючи волю 
та незалежність нашої держа-
ви, наближаючи нашу перемогу, 
зміцнюючи  бойовий дух воїнів на 
передовій. 

Пісню «Ще не вмерла Україна», 
яка сьогодні є Державним гімном 
України,  ще у 60-х роках ХІХ ст. на-
писав Павло Чубинський. В ті часи 
за браком гімну українці співали 
«Многая літа», пісні й вірші «Дай, 
Боже, в добрий час», «Мир вам, 
браття, всім приносим», «Заповіт» 
Тараса Шевченка, молитву «Боже 
великий, єдиний» та інші твори. 
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15 січня 1992 року на засіданні 
Президії Верховної Ради України 
було розглянуто питання про 
Державний Гімн України і затвер-
джено редакцію Державного гім-
ну України, автором музики якої є 
М. Вербицький.

Державний Гімн як офіційний 
символ держави виконують на по-
чатку офіційних зустрічей на ви-
сокому рівні, під час складання 
Військової присяги, спортивних 
змагань тощо.

З ДАВНІХ-ДАВЕН
Український герб має дуже 

давні історичні витоки і є доволі 
унікальним. А зразком сучасного 
нашого герба послужив один із 
найдавніших символів державної 
влади періоду розквіту й могутнос-
ті України-Русі — герб (князівський 
знак) святого рівноапостольного 
князя Володимира Великого (пра-
вив з 980 по 1015 рр.).

22 березня 1918 р. Центральна 
Рада, відновлюючи українську 
державність, затвердила герб УНР. 

Ось що писав тоді відомий україн-
ський історик  і голова Центральної 
Ради Михайло Грушевський: 
«Українська Народна Республіка, 
ставши наново державою само-
стійною, незалежною, мусила ви-
брати собі й державний герб. А що 
вона була вже давніше самостій-
ною державою і тільки відновила 
тепер своє державне буття, якого 
позбавило ї ї було московське на-
сильство й лукавство, то найбільш 
натуральна річ для неї звернутися 
до тих старих державних знаків 
та гербів, які вживалися нею за 
старих часів. Найстаріший такий 
Знак уживався на київських гро-
шах часів Володимира Великого; 
його й бере собі за герб віднов-
лена Українська Держава. Це зо-
всім правильно. Київська Держава 
Володимира Великого була най-
більшою Українською Державою, 
яку пам'ятає наша історія» (М. 
Грушевський, «На порозі нової 
України», 1918).

1919 року цей герб став сим-
волом соборності для злуки 
Української Народної Республіки 
та Західноукраїнської Народної 
Республіки. Таким був герб і при 
П. Скоропадському, і при Директо-
рії.  1939-го він став державним 

гербом Карпатської Русі. У радян-
ський період був заборонений. 
Але ніколи наш герб не зникав, не 
забувався як символ української 
землі, котру в усі віки боронили від 
ворогів наші пращури й нові поко-
ління героїв.

1992 року незалежна Україна 
знову відновила свою державну 
символіку. В Конституції України 
записано: «Великий Державний 
Герб України встановлюється з 
урахуванням малого Державного 
Герба України та Герба Війська 
Запорізького законом, що при-
ймається не менш як двома трети-
нами від конституційного складу 
Верховної Ради України. Головним 
елементом великого Державного 
Герба України є Знак Княжої 
Держави Володимира Великого 
(малий Державний Герб України)» 
(Стаття 20, розділ І). Малий Герб 
України затверджений 19 лютого 
1992 року. На жаль, великий Герб 
України досі не затвердили.

Український герб вважають за-
гадковим, а питання його змісту й 
значення і до сьогодні офіційно не 
пояснено. Термін «тризуб», яким 
здебільшого називають наш герб, 
увів до обігу 1815 року російський 
історик М. Карамзін. Отак, з «росій-
ської подачі»,  ця назва поширила-
ся і фігурує в історичній літературі 
та шкільних підручниках. Відтак 
зображення подібних до «тризу-
ба» фігур почали знаходити в усіх 
історичних епохах і притягувати 
їх до нашого герба, до того ж за 
останні двісті років висунуто понад 
50 версій-тлумачень цього знака. 
Дискусія триває й донині.

Отже, герб у нас є, і його дореч-
но називати, як і в інших державах, 
просто «ГЕРБ»!  А от що він симво-
лізує, й досі достеменно не відомо. 
В тому є проблема, яку належало 
давно б вирішити, бо, як відомо, 
символи держави — а особливо 
це стосується державного герба — 
мають надзвичайно великий вплив 
на консолідацію нації, державот-
ворчі процеси, на нормальний і 

Царськi ворота в храмі Покрови 
Дiви Марiї в Iнгольштадтi, Баварiя, 
1947-1948 р.

АТРИБУТИ ДЕРЖАВНОСТІ
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правильний розвиток 
країни, ї ї обороноздат-
ність, захист, по суті, є ї ї 
національною ідеєю.

Заглибімося в нашу 
історію та спробуймо 
знайти істину в цьому 
питанні. Якщо уважно 
подивитися на зобра-
ження герба та досліди-
ти його давні витоки, то 
нічого схожого на «три-
зуб» ви не побачите, не 
існує таких зображень, 
хоч слово «тризуб» вжи-
вається для позначення 
герба дуже часто.

Утім видно, що кня-
жий знак Володимира 
Великого відповідає 
давньому символічному 
зображенню володін-
ня — «Божих Воріт», що 
одночасно означає посе-
лення, країну. Це — сво-
єрідна «анакія», «держа-
ва», символ, близький 
до загальних світових 
уявлень. Тобто наш герб 
це і є наша держава 
— Україна!

У «Велесовій книзі» (ІХ ст.) (пе-
реклад Б. Яценка) знаходимо по-
няття воріт як образу віри наших 
пращурів — воріт Раю Небесного з 
усіма богами, на чолі яких Сварог 
— головний бог Воріт Раю:

«...Одкриєш Ворота і ввійдеш у 
них, то красен рай слов'янський;

 і там Рай-ріка тече, що відділяє 
Сваргу від Яви...»

«...тече вода жива на нас і пий-
мо тую,

бо те все од Сварога життям 
тече...»

«Вночі Велес іде в небесах по 
молоці небесному

і йде до палат своїх і на зорі се 
дає нам до Воріт».

Образ воріт, безперечно, під-
тверджує достовірність «Велесової 
книги» і вказує на давнє сакраль-
не поняття воріт, яке мали наші 
пращури.

Сакральний образ 
воріт знаходимо в усіх 
релігіях світу. З найдав-
ніших часів вони уві-
йшли в символи, знаки, 
герби. Реальне зобра-
ження воріт як символу 
держави, союзу, міста 
знайшло своє відобра-
ження в геральдиці та 
грошових знаках. Все 
це було актуальним у 
минулому й залишаєть-
ся таким і в наш час.

Вже у скіфському 
періоді нашої історії 
(VIІ - ІІ ст. до н.е.) зна-
ходимо чудові симво-
лічні зображення, котрі 
формували духовну 
культуру: «Мати-Слава», 
сотворіння  світу, риту-
альні дії з символами.

На сарматських ге-
ральдичних емблемах 
(5-6) бачимо зобра-
ження замків, ключів, 
«птаха-сонце» на троні 
(7-9), а в колі (8) позна-
чено чотири сторони 
світу і четверо ключів.

Богоматір богородице-Діво. І. Ре-
клинський, Гравюра, Чернігів, 1707р.

Наш герб сформувався й по-
став на нашій землі і має глибоке 
самобутнє коріння на відміну, на-
приклад, від російського, вкраде-
ного у Візантії.

В дохристиянські часи сло-
во «ворота» вживалося в більш 
широкому значенні, ніж тепер, і 
означало конкретну територію 
з людським поселенням — кня-
зівство, країну, народ. Згадаймо 
Ворота Шумеру, Ворота Трої, 
Риму, Візантії... Зображення воріт-
престолів знаходимо в симво-
лічних знаках на території нашої 
країни в різні часи: за скіфів, сар-
матів, в Боспорському царстві, в 
Середньому Придніпров’ї VI-VІІІ ст. 
тощо.

Вже у Трипільській культурі VI 
– III тис. до н.е. існувало поняття 
Воріт, і перші Ворота — обгоро-
джені кола поселень трипільців.

На гербах Боспорського цар-
ства, яке існувало у Північному 
Причорномор'ї (V ст. до н.е. - IV ст. 
н.е.) бачимо ворота, посередині, 
мабуть, зображено Керченську 
протоку, яку контролювало це 
царство, і тому ворота перегоро-
джені поперечною лінією.  Зверху 
— «птах-сонце», у колі — царство 
під сонцем і четверо воріт. До 
Боспорського царства праукра-
їнці привозили на продаж зерно, 
віск, мед, а боспоряни розвозили 
їх морськими шляхами до країн 
Сходу.

У Римській імперії на багатьох 
монетах символом влади також 
було зображення воріт. В кінці І 
ст. до н.е. на теренах Русі-України 
накопичилося чимало таких рим-
ських монет, які були тут в обі-
гу аж до ІХ ст. н.е. , що вказує на 
давні торговельні зв'язки русів-
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українців із Римом.
На поясах та підвісках з 

Середнього Подніпров'я з VI-VIІІ 
ст., були знаки воріт та престолів. 
З давніх часів пояс вважався озна-
кою сили і слави воїна-захисника 
своєї землі, воріт — держави. Ці 
традиції збереглися і до сьогодні 
— на бляшці сучасного воїнського 
ременя вибито Герб України.

На гербах князя Святослава 
(сер. ІХ ст.) зображено ворота, від-
криті до неба, до Бога. Так, на кіс-
тяній пластинці — княжому знаку 
Святослава Хороброго — з одного 
боку вирізьблено символи Сонця 
й небесних світил, з другого — за-
криті на засув ворота, тобто сим-
вол володіння, закритого від воро-
гів. А з «Велесової книги» звучить 
заклик, актуальний і нині:

«Борися, земле Руська, і боро-
ни сама себе, щоб не була на тому 
корчі,

щоб ворогами не була 

захомутана і до воза прив'язана,
аби тягла його туди, куди захо-

че володар чужий, а не ти хочеш 
іти сама».

З прийняттям християнської 
віри (988 р.) у княжому знаку 
Володимира Великого, який послу-
жив за основу Герба України, сим-
вол «воріт» набуває християнських 
рис: дві половинки воріт закриті 
посередині на ключ-престол, який 
містить рідкісний і всеоб’ємний 
християнський символ, що по-
єднує образ Ісуса Христа і образ 
Богоматері.

Володимир Великий присвятив 
Пресвятій Богородиці головний 
храм Києва — Десятинну церкву 
(Х ст.) і заповів нам у спадок хрис-
тиянську віру, вказав і на основ-

ний оберіг нашої України-Русі 
— Пресвяту Богородицю, а наша 
земля є ї ї уділом  — домом.

На честь Успіння Богородиці 
у Києві був освячений головний 
храм Києво-Печерського монасти-
ря — Успенська церква. За давніми 
переказами, Богородиця зі слова-
ми: «Хочу церкву збудувати собі в 
Русі, в Києві» сама з’явилася перед 
царградськими зодчими, котрі піз-
ніше побудували цей храм.

Тобто наш герб символізує 
нашу споконвічну, Богом дану 
землю, країну Русь-Україну — Божі 
Ворота під Покровом Богородиці. 
В цьому значенні він є одним із 
найстаріших і унікальних євро-
пейських християнських гераль-
дичних знаків, до того ж зі своїм 

Могила генерал-хорунжого 
армii УНР Василя Татарського. 
Iнгольштадт. Фото О. Кратта

Знаки Рюриковичів: 1 - знак на цеглі Десятинної церкви; 2-5 - знаки на 
монетах Володимира Святославича; 6 - монета Володимира Святославича 
зі знаком; 7 - знак на одній з найдавніших печаток; 8 - монета Ярослава 
мудрого зі знаком Рюриковичів; 9 - знак на підвісці, опублікованій Т.Арне; 
10 - знак на стокгольмському екземплярі Ярославового срібла; 11-12 - родо-
ві знаки князів X-XI ст.

АТРИБУТИ ДЕРЖАВНОСТІ
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глибоким історичним корінням. У 
зв'язку з цим стверджується дум-
ка про те, що династія наших кня-
зів сформувалася на своїй зем-
лі, і держава, Русь-Україна була 
створена без втручання ззовні, 
без варягів. Навпаки, скандина-
ви у ІХ ст. у своїх сагах захопле-
но називали Русь, яку вони в той 
час побачили, Ґардарікією, тобто 
Країною воріт. До початку Х ст. 
в літописах згадуються понад 
двадцять міст, а до ХІІ ст.  їх вже 
нараховують близько двохсот. 
Велич Києва — столиці держави 
— настільки вражала сучасників, 
що його часто називали «супер-
ником Константинополя». Так, ві-
домий німецький церковний діяч 
і хроніст Тітмар Мерзебурзький у 
своїй хроніці 1018 року пише про 
Київ як «столицю королівства, 
велике місто, в якому понад 400 
церков, 8 ринків, незліченна кіль-
кість мешканців».

І хоч у літописах знаходимо 
відомості про те, що князі часто 
просили військової допомоги у 
сусідніх держав, частково брали 
іноземців на військову службу, 
віддавали своїх дочок заміж за 
європейських королів тощо, але 
це ніяк не означає, що хтось нам 
створив державу. Україна була 
самостійною, багатою, сильною й 
самодостатньою державою. З на-
шими князями вважали за честь 
породичатися королі багатьох 
країн Європи, і дванадцять укра-
їнських князівен були дружинами 
європейських королів і королева-
ми. Така була епоха — свій укра-
їнський золотий вік. Чому ми не 
пам'ятаємо цього? Бо з подачі ро-
сійських істориків нам нав'язали 
думку про меншовартісність?.. Та 
увесь цей розквіт відбувався тоді, 
коли про Московію ще й згадки 
ніде не було. А сама  Москва як 
невелике поселення була згадана 
в літописі лише 1147 року. Цим і 
пояснюється така ненависть до 
України, до наших предковічних 
символів, бо сам факт  існування 

нашої держави зводить нанівець 
всю російську історичну доктри-
ну, все їхнє існування, як би вони 
не намагалися приписати собі 
нашу історію, вкрасти чи спаплю-
жити, знищити чи загарбати нашу 
країну.

А що зображувалося на гербо-
вих знаках інших володарів дер-
жав у той час? Теж саме — сим-
воли влади. В дохристиянських 
зображеннях — ключі, престоли, 
посохи, мечі, ворота, за християн-
ських часів — «анакія» — мішечок 
зі святою землею, даною Богом. 
Наприклад, відомі ранні візан-
тійські зображення імператора 
Костянтина і його матері Олени, на 
яких Спаситель і Богородиця вру-
чають їм анакію.

Згодом символом влади ста-
ло «державне яблуко». Це можна 
бачити в зображенні угорського 
короля Іштвана, сучасника кня-
зя Володимира і багатьох інших 
володарів. У пізніші часи слово 
«ворота» («порта», іт. «porta»,фр. 
«porte») стали складовою час-
тиною назв країн, наприклад, 

Португалія, Блискуча Порта (От-
томанська імперія).

Отже, маючи ключ до розгадки 
нашого герба, легко його і подібні 
до нього символи прочитати. Так, 
на княжому знаку Святополка 
ворота-володіння зображені з 
боковим хрестом, а вгорі над во-
ротами хрест — Боже спасіння, 
знизу ворота замкнені на ключик. 
Подібні до нього й інші знаки, на 
одному над воротами зображе-
но хрестик-ключик, на друго-
му — хустинка — Покрова Божої 
Матері.

На гербі князя Ярослава 
Мудрого у центрі воріт зобра-
жено храм Святої Софії. Ярослав 
Мудрий збудував собор святої 
Софії — Премудрості Божої з ве-
личною мозаїкою Оранти — Божої 
Матері, яка молиться. Величний 
собор знаменував собою тріумф 
християнства в Київській держа-
ві, став символом її могутності й 
гордості.

Спiльна могила українцiв 
i Йосипа Пукальського. 
Iнгольштадт. Фото О. Кратта
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Також величним символом дер-
жавності, ї ї вершиною стали, по-
будовані Ярославом Мудрим 1037 
року, неприступні Золоті Ворота. А 
на них князь підніс церкву, присвя-
чену Благовіщенню Богородиці, 
щоб те привітання, з яким ангел 
звернувся до Діви, повернулося до 
міста: «Радуйся, благовірний граде, 
Господь з тобою».

Чіткий і зрозумілий був княжий 
знак у Мстислава Чернігівського 
і Тмутараканського, який міс-
тив ворота з престолом і символ 
Богородиці (тепер це сучасний 
герб Чернігівщини).

Герб князя Ізяслава Ярославича 
показує престол у декоративно-
рослинному обрамленні.

вживалися у побуті, духовному 
житті, будівництві, торгівлі, мисте-
цтві. Та після занепаду й розорен-
ня Київської держави на початку 
ХІІІ ст. занепадає й гербова справа.

У Галицько-Волинському князів-
стві, яке зберігало незалежність і 
вело боротьбу з татарськими орда-
ми, знаходимо за приклад гербову 
печатку Юрія І Львовича початку 
ХІV ст., на якій зображено князя на 
престолі, а також одну з найдавні-
ших печаток Львова початку  ХІV 
ст., де на символі міста — воротах 
зображено лева, який символізує 
мужність і захист міста.

З часу, коли українські землі пе-
ребували під владою Литви, відомі 
монети київського кн. Володимира 

Ольгердовича (ІІ пол. XIV ст.), на яких 
зображено символ Богородиці та 
литовський герб, який запозичив 
форму нашого герба.

Символи, пов'язані з вірою, за-
звичай, не зникають. В народі він 
жив, його малювали як оберіг на 
воротах, дверях, вікнах, іконах, гра-
вюрах. З відродженням релігійного 
і культурного життя на українських 
землях, активізацією боротьби за 
визволення з-під польського та ту-
рецького поневолення  наприкінці  
XVІ- XVІІ ст. окремі елементи герба 
зображувалися на козацьких клей-
нодах, козацьких печатках, печат-
ках гетьманів.

Герб Iвана Мазепи, гравюра. 
I. Мирський. 1689 р.

Тризуб Ярослава, батька Анни 
Яросла вниЗнак Святослава Знак Володимира

Князь Володимир 
Мономах мав герб, подібний 
до герба князя Володимира 
Великого.

У період поглиблення 
князівської роздробленос-
ті герби набули простіших 
форм з різними особисти-
ми позначками на воротах-
володіннях.

На гербові зображення 
наших князів, звичайно, мала 
великий вплив візантійська 
християнська символіка, але 
зднбільшого вони зберегли 
свою самобутність.

Гербові зображен-
ня також досить широко Герб Війська Запорозького

АТРИБУТИ ДЕРЖАВНОСТІ
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На гербі Війська Запорозького 
зображено козака з мушкетом на 
сторожі своєї землі.  У цей час зрос-
тає і культ Покрови Богородиці, 
особливо на Запорозькій Січі. Як 
стверджував дослідник козацтва 
Дмитро Яворницький, з-поміж 
багатьох церков, збудованих на 
Запоріжжі, тринадцять присвяче-
но Покрові Богородиці. На свято 
Покрови, 14 жовтня, було освячено 
головну запорозьку січову церкву.

За гетьманування Івана Мазепи 
(1687-1709) Україна в умовах не-
впинного наступу російського 
царизму виборювала своє право 
на незалежність. В основу цієї бо-
ротьби гетьман поставив високі 
християнські цінності, що знайшло 
відображення у його  гербі, на яко-
му гетьман зобразив Україну під 
Покровом Богородиці і помістив 
ї ї в Корабель Божого спасіння. По 
суті це був тоді державний герб 
України.

За часів Івана Мазепи зобра-
ження його герба було дуже по-
ширене. Так на гравюрі Івана 
Рек линського «Богоматір. Бо го ро-
дице-Діво» (Чернігів, 1707) Пресвята 
Богородиця зі Спасителем на ру-
ках стоїть осяяна промінням сон-
ця, на місяці-підніжжі на тлі свого 
символу.

Після поразки гетьмана Мазепи  
1709 року російський цар Петро І 
жорстоко розправився з геть-
манською столицею Батурином 
і прихильниками гетьмана по 
всій Україні. Почався наступ на 

Запорозьку Січ, були заборонені 
українські друки, замість україн-
ської вводилася російська мова, 
а на будівлях і храмах окупанти і 
зрадники знищували християнські 
герби Мазепи.

Вороги України робили все, 
щоб витравити згадку про наш 
герб і нашу історію, розстрілюю-
чи і висилаючи в табори тільки за 
виявлення знака герба. Проте від-
роджений за часів УНР у 1918 році 
наш прадавній український герб, 
як і синьо-жовтий прапор, вів за 
собою на боротьбу бійців ОУН-УПА, 
використовувався у громадському 

та релігійному житті українських 
громад за кордоном і як вищий 
знак військової звитяги, зобра-
жався на могилах і пам'ятних зна-
ках на честь українських вояків.

У наш буремний час, коли на 
східному фронті проливається 
кров українських захисників, ви-
рішується доля не тільки України, 
але й європейської цивілізації. 
Святі символи України допомогли 
нашому народові вистояти у най-
тяжчі часи й здобути свою неза-
лежність, з ними здобудемо і ни-
нішню перемогу.

Надія МУЗИЧУК

6 березня 2003 року Верховна 
Рада України ухвалила Закон 

«Про Державний Гімн України» 
на музику Михайла Вербицького 

і слова Павла Чубинського 
«Ще не вмерла Україна». У той 

же час народні обранці під-
тримали пропозицію, що перша 
строфа гімну, звучатиме «Ще не 

вмерла України і слава, і воля».
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«Тяжко було 
залишати Україну…»

У серпні 1939 року під час зу-
стрічі з Верховним комісаром 
Ліги Націй Карлом Буркхардтом 
канц лер Німеччини Адольф Гітлер 
сказав:

«Все, що я роблю, спрямовано 
супроти Радянського Союзу. А ще 
мені потрібна Україна, щоб ніх-
то знову, як під час останньої ві-
йни (Першої світової – С. З.), не 
голодував».

Але у Кремлі цих слів «не 
почули», продовжуючи тісно 
співпрацювати з нацистами. 
Особливо у військовій сфері: 
саме Радянський Союз допоміг 
Гітлеру створити одну із найсиль-
ніших армій світу – вермахт, який 
червневого ранку 1941-го вдерся 
на нашу землю. А Червона армія 
виявилася не готовою до війни і 
тому відступала. Лише завдяки 
мужності, відчайдушності радян-
ських солдатів – погано озброє-
них і обмундированих, які ціною 

У вбивчому вирі Другої світової Україна 
спливала кров’ю, ставши заручницею 
тоталітарного радянського режиму, який 
тієї крові конче потребував. Здоровий 
глузд підказував, що поразку і перемогу 
об’єднати неможливо.  За іронією 
долі українці здобували перемогу для 
держави, яка завжди  була лютим ворогом 
української незалежності

ВТРАТ
ЦІНОЮ 
найбільших

ЖЕРТВИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
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власних життів стримували во-
рога, той не дійшов до Москви 
ще влітку. 

– Наш полк відступав, залиша-
ючи на поталу німцям міста і села, 
– згадував колишній фронтовик 
Анатолій Олійник. – У моєму під-
розділі було дуже багато україн-
ців, особливо з Поділля. В очах лю-
дей, які нас проводжали, читався 
німий докір, мовляв, на кого ж ви 
нас залишаєте, синочки. 

А ось що писав у своїх щоден-
никах про ті трагічні дні Олександр 
Довженко: 

«Найстрашнішим під час від-
ступу був плач жінок. Плакала 
Україна… Дівчата — краса землі 
нашої. З невимовним сумом диви-
лись вони нам услід. Білі обличчя 
їхні і білі губи сухі, як у ангелів-
архистратигів. Завмирали серця 
дівочі у німій тузі, і світ плив у їх 
очах від передчуття наруги, ґвал-
тувань… ворогів».

В Україні гітлерівці 
«застрягли»

Восени 1941 року гітлерівські 
полчища стояли під Москвою. І 
хто знає, що було б з нею, коли 
б влітку їхнє просування на схід 
не затримали в Україні. Чого 
варта лише Київська оборонна 

операція, якій, за трагічними на-
слідками, немає, мабуть, ана-
лога в історії воєн. Адже тоді у 
так званому котлі загинули сотні 
тисяч бійців, а понад 600 тисяч 
потрапили в полон. Битва стала 
символом мужності радянських 
солдатів і їхніх командирів, які 
змогли стримати переважаючо-
го у живій силі, техніці ворога, 
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змусивши, як писав потім началь-
ник Генерального штабу німець-
ких сухопутних військ Гальдер, 
переглянути плани блискавичної 
війни. 

До лав Червоної армії були 
мобілізовані мільйони україн-
ців. Наші діди і прадіди захищали 
Москву, Ленінград, Сталінград, а 
коли почалися наступальні дії, ви-
зволяли тисячі російських і біло-
руських міст і сіл.

Визволяючи українську землю 
від фашистів, загинули мільйони 
радянських бійців, значну части-
ну яких становили українці. Річ 
у тім, що до кордонів з Україною 
Червона армія підійшла знесилена 
і знекровлена боями. Їй потрібне 
було поповнення. Ним стали якраз 
наші батьки й діди.

У битві за Дніпро – більш 

відомій як Корсунь-Шевченківська 
операція – брали участь майже 
4 мільйони осіб. З обох сторін. 
Радянське командування за на-
казом Сталіна прагнуло визволи-
ти Київ до 7 листопада – до 26-ї 

річниці жовтневого заколоту. Тому 
людських життів не шкодувало. 
Мине 70 років, і російські історики 
головною причиною великих втрат 
називатимуть «відсутність в укра-
їнців патріотичних почуттів, вони 
не хотіли воювати за свою землю, 
через що й гинули». Не бачу сенсу 
моралізувати з приводу цих циніч-
них тверджень, а просто процитую 
Віктора Астаф’єва:

«Я намагався написати роман 
про Дніпровський плацдарм – 
не можу: страшно, навіть зараз 
страшно, і серце зупиняється, й 
головний біль мучить. Може, я 
не володію тією мужністю, яка 

необхідна, щоб писати про все, 
як інші загартовані, непохитні 
воїни».

Згодом Віктор Петрович все ж 
написав роман «Прокляті і вби-
ті», де правдиво зобразив ті події, 

ЖЕРТВИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
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учасником яких був, за що, до речі, 
в Росії був підданий нещадній 
критиці ще задовго до подій на 
Донбасі.

Остання крапка у Другій сві-
товій війні поставлена, як відо-
мо, 2 вересня 1945 року, коли на 

осіб. Та чи не найбільше втратила 
у тій страшній бійні Україна. Адже 
війна прокотилася її теренами 
двічі. При цьому втрати серед 
цивільного населення були зна-
чно більшими, ніж на фронтах. І 
цьому є пояснення: тривалий час 
Україна перебувала у фашист-
ському ярмі. Встановлюючи так 
званий новий порядок, гітлерів-
ці спалили понад 250 сіл разом 
з жителями, у 230 концтаборах 
і гетто, а також в інших місцях 
масового знищення загинуло 
5,5 мільйона людей. Близько 2,5 
мільйона не повернулися з фрон-
ту. Фашисти вивезли більш як 2,6 
мільйона українців на примусові 
роботи до Німеччини. Якщо гово-
рити про втрати у тій війні СРСР 
загалом, то втрати саме україн-
ського народу становили понад 
40 відсотків.

Лише у перші місяці вій-
ни Україна, як свідчать архіви 
Міністерства оборони СРСР, на-
правила до діючої армії 3 184 726 
осіб! Окремі військові з’єднання і 
частини фомувалися переважно з 
місцевого населення. Наприклад, 
саме українці, за архівними да-
ними, становили основу десятків 
полків і бригад Південно-Західного 

фронту. Загалом майже 50% осо-
бового складу частин Червоної ар-
мії, які захищали українську зем-
лю в 1941-му, становили українці.

Дослідник історії Другої світо-
вої війни О. Артем’єв стверджує, 
що «на початок 1943 року українці 
були другою за чисельністю після 
росіян національною групою в ра-
дянських військах». І це в той час, 
коли територія України була по-
вністю окупована ворогом…

З початку визволення України 
від німецьких загарбників насе-
лення України знову стало джере-
лом поповнення Червоної армії. 
Жителів України мобілізовували до 
складу всіх чотирьох Українських 
фронтів. Як зазначають дослідни-
ки, впродовж 1943-1945 рр. чер-
воноармійцями стали близько 4,5 
наших мільйонів земляків.

За мужність і героїзм, прояв-
лені на фронтах Другої світової 
вій ни, понад 2,5 мільйона жителів 
України були нагороджені орде-
нами і медалями СРСР, а більш як 
2 тисячі удостоєні звання Героя 
Радянського Союзу, зокрема 32 – 
двічі і один – тричі.

Сергій ЗЯТЬЄВ

борту «Міссурі» було підписано 
акт про капітуляцію Японії. Від 
імені радянського Верховного 
Головнокомандування свій підпис 
під цим документом поставив наш 
земляк генерал-лейтенант Кузьма 
Дерев’янко.

 

Історію Другої світової 
не переписати

У роки Другої світової війни 
населення планети Земля змен-
шилося майже на 60 мільйонів 
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Хочеш не хочеш, а мешканцям 
Воронежа, вочевидь, час готувати-
ся до деяких змін у їхньому жит-
ті. А що поробиш? Терпів-терпів, 
цар-амператор всія Московії Во-
лодимир Голий Торс Путін нахаб-
ство Заходу, та скільки ж можна? 
Дійшло до того, що після введення 
санкцій проти Росії вже й «Іскан-
дери» втратили почуття гумору 
і більше не сміються, а тільки ги-
кають на холостому ходу, пшика-
ючи в атмосферу чимось таким, 
про що у пристойному товаристві                   
соромно й говорити. А скільки ж 
зроблено було, аби довести всю 
ницість загниваючих за поребри-
ком «хвашистів», котрі й досі на-
хабно хапають за коліна косміч-

них русів, не даючи їм з них встати 
і в небо злетіти: і за імпортними 
гусаками тракторами ганялися, 
чавлячи враже порідія на «курчат 
табака», і помідори турецькі «боя-
ришніком» обприскували, від чого 
вони з якогось переляку тільки 
смачнішими для громадян із зай-
вою хромосомою ставали, і кеди з 
ажурними трусами забороняли... 
Нічого не допомагає! З останньою 
надією на визнання Росії рівною 
хоча б Гонолулу депутати Госду-
ри (збіговиськом, не визнаним в 
Україні) навіть на особисті витра-
ти пішли: після обрання Дональда 
Трампа президентом США накупи-
ли шампанського, яке й випили за 
його здоров’я. І як тепер з депутат-

ських організмів те шампанське 
вивести, якщо друг Дональд ви-
явився гадюкою потайною? А ще 
більшим кублом гримучих змій 
виявилася ота хата на Капітолій-
ському пагорбі у Вашингтоні, де 
засідають американські конгрес-
мени і сенатори.

Ото вони нещодавно і ухвали-
ли 184-сторінковий закон «Про 
протистояння ворогам Америки 
за допомогою санкцій», в якому 
аж 98 сторінок було присвяче-
но московському улусу Золотої 
Орди, що опинився в одній упряж-
ці із Іраном та Північною Кореєю. 
Власне, відтепер Міністерство 
фінансів і Державний департа-
мент США зобов’язані щорічно 
надавати Конгресу дані щодо 
грошових коштів російських «не-
божителів». Тобто ось таке «ну ні-
чого собі!» виходить: не пізніше, 
ніж за рік після ухвалення закону 
(а Дональд Трамп його вже під-
писав, воно йому треба із сенато-
рами сваритися?), а потім щороку 
до 2021-го міністр фінансів США 
має надавати народним депута-
там Америки звіт про приховані 
фінансові потоки, пов’язані з Ро-
сією. Крім того, протягом 90 днів, 
а потім щорічно президент США 
зобов’язаний надавати звіт щодо 
діяльності засобів масової інфор-
мації, котрі контролюються росій-
ським урядом, плюс ще один звіт 
— про російський вплив на вибори 
у Європі та Євразії. А сенатори з 
конгресменами, ознайомившись 
в усім отим «кримінальним чит-
вом», будуть думати, що із «скаже-
ною бензоколонкою» далі робити. 
Хоча й так зрозуміло, що битимуть 
по кишені. Боляче і з неабиякою 
насолодою. Тим більше, що свої 
нажиті непосильними махінаці-
ями мільярди баксів Володимир 
Путін з різноманітними наближе-
ними «віолончелістами» трима-
ють в американському гаманці, а 
не в трилітрових російських бан-
ках з-під настоянки глоду. Тому 
заморозити їх або й вилучити в 

Дід Щукарь
всія Московії



63

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

серпень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

держбюджет США американській 
Феміді буде легше, ніж відібрати 
цукерку у дитини. 

Ой і розізлився президент улу-
су, дізнавшись про такий навіть 
не ніж у спину, а копняк під одну 
п’яту точку суші! І повелів негайно 
ж дати імперіалістам асиметрич-
ну відповідь, щоб їм віскі медом 
не здавалося. Для початку зі стай-
ні на трибуну МЗС РФ вивели «по-
хмуру коняку» Лаврова, який, ви-
плюнувши в жменю недожований 
овес, заявив про рішення вислати 
з благословенної Росії аж 755 аме-
риканських дипломатів, попере-
дньо відібравши в них складські 
приміщення у Москві і дачу у Сріб-
ному Бору. Нехай, мовляв, тепер у 
своїх халупах на Майямі шашли-
ки смажать і волосся на головах 
рвуть від того, який райський ку-
точок втратили.

У Вашингтоні не те що не зля-
калися, а навіть не обурилися. У 
Вашингтоні здивувалися: на яких 
це калькуляторах росіяни на-
рахували в себе майже тисячу 
американського дипломатичного 
персоналу, коли фактично його 
там сотня-дві, а решта – обслуга 

із громадян Росії? Чи не на «Елек-
троніці» на дев’яти вакуумних 
лампах? До речі, відразу ж після 
погрози щодо висилки до відділу 
кадрів посольства США у Москві 
вишукувалася довжелезна черга 
росіян із проханням терміново 
узяти їх на будь-яку роботу з пер-
спективою екстрадиції хоч у Гон-
дурас, аби тільки подалі від їхньо-
го нинішнього щастя.

Але ж треба знати Дональда 
Трампа! Він же наче той передо-
вик соціалістичного змагання  – 
все в нього достроково. На іржан-
ня міністра МЗС Росії з трибуни він 
пообіцяв, що «в нас буде відповідь 
на це до 1 вересня», а насправді 
відповів задовго до Дня знань: на-
казав тимчасово призупинити ви-
дачу росіянам в’їзних віз до США. 
Щоб знали. А після можливого ска-
сування цього рішення видавати 
візи тільки в Москві. Тобто малина 
сходити по дозвіл на в’їзд у кон-
сульство, скажімо, у Владивостоці, 
тепер закінчилася. Хочеш побачи-
ти хмарочоси Нью-Йорка — сідай 
на транссибірський потяг, чухай 

десять діб до «Третього Риму»,    
подавай документи, а за рік отри-
маєш рішення. 

Тут міністр, здається, почав ро-
зуміти, що з такими варіантами 
«асиметричних відповідей» на-
віть йому дуже скоро доведеться 
їздити по американську візу вже 
до Києва. І навіть не проіржав, а 
промекав, що «новими бомбарду-
ваннями ситуацію в Україні випра-
вити неможливо, давайте жити 
дружно», чим спаливши всю крем-
лівську контору, мов Наполеон 
Москву. Якщо новими не можна, 
то були бомбардування до того, 
еге ж?

Коротше, загнали пана Лавро-
ва назад у стійло, позбавили за 
кривий язик вівса на місяць, а за 
справу взявся сам Володимир Во-
лодимирович. І справа пішла! Бо 
то ж стратег, не то що Дональд! 
Ні, Володимир Володимирович 
не оголошував бойову тривогу, 
не наказував викрасти дружину 
американського президента з ме-
тою вимагання якихось серйозних    
поступок з боку Білого дому. Він 

Закладка фундаменту 
бази ВМС в Очакові
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підійшов до розв’язання пробле-
ми креативно. Викликав Головного 
Шамана Міністерства так званої 
оборони Росії Сергія Шойгу та й 
каже йому:

— Бери вудочку, їдемо в Респу-
бліку Тува карасів ловити.

У Шойгу від такої пропозиції 
навіть погони дибки стали:

— Товаришу майоре КД... тобто, 
пане президенте, які там карасі? 
Вони ж там ще у перший льодови-
ковий період разом з мамонтами 
вимерзли! Там же кльову не буде!

— Не хвилюйся, Серього, — від-
повів майор, тобто президент, — 
кльов буде такий, що ти забудеш 
про все на світі.

Власне, міністр так званої 
оборони Росії і до того мало що 
пам’ятав. Навіть те, хто посилав 
російські війська захоплювати 
українські Крим і Донбас. Тож 
довго він не пручався, наколупав 
черв’яків з чергової продуктової 
«гуманітарки» для захисників Ма-
лоросії, і гайда на вокзал.

Підтвердженням того, що пре-
зидент улусу не збрехав і кльов 
таки буде, була цистерна с пога-
но зафарбованим написом «Жива 
риба», яку сотня журналістів цен-
тральних російських каналів і га-
зет тягла через тайгу до обраного 
озера. На березі того озера Воло-

димир Володимирович, як ведеть-
ся, першим ділом оголив торс, від 
вигляду якого в радіусі десяти кі-
лометрів від заздрощів передох-
ли всі бурундуки, потім закинув 
вудочку — і пішло! Чим більше 
порожніла цистерна, тим силь-
нішого натхнення сповнювалися 
журналісти, котрі радісно закида-
ли світовий інформаційний про-
стір аналітичними матеріалами на 
кшталт: «Це не карасі, а всі світові 
політики на гачку у світосяйного! 
Тремти, Трампе!»

А потім був апофеоз! Насміяв-
шись від душі над нездарою Ша-
маном оборони, який тільки те й 
зумів, що спіймати самого себе 
гачком за труси, президент улу-
су сміливо пірнув у хвилі озерні 
і погнався за щукою. З гарпуном 
у руці, який насправді був висо-
кодуховною скрепою. І навіть без 
акваланга, що свідчить про те, що 
під щоками у батька російської 
клептократ... тобто демократії, не 
дешевий ботокс, в чому його зви-
нувачують недруги, а запас кисню 
на довгі і щасливі віки життя для 
блага всіх росіян.

Дві години, не виринаючи, га-
нявся Володимир Володимирович 
за тією плавучою і зубатою гади-
ною під пильним оком телекамер. 
Та все ж таки наздогнав, схопив за 
жабри. І просилася та щука, і мо-
лилася. 

— Пусти, — каже, — старий 
діду... Я для тебе три бажання ви-
конаю...

Зареготав президент-іхтіандр 
Росії страшним голосом посто під 
водою:

— Дурепо дрібнолускова! Та до 
мене джини в черзі з проханнями 
виконати їхні бажання стоять!

І встромив у щуку скрепу.
— Служу Росії! — прошепотіла 

щука і затихла в патріотичному 
заціпененні. А з-під луски, збитої 
президентською скрепою, про-
глянувся погон капітана підводно-
космічних військ РФ. Наступного 
дня, коли Володимира Володими-

ровича витягли з води за допо-
могою троса і «бехи», у кущах під 
кедром з’явилася могилка за но-
мером 70045.

Ото вже російські пропагондо-
ни відірвалися! Місяць запевняли 
весь світ, до чого ж це символічно. 
Мовляв, щука — це американський 
підводний човен, який майор... 
тобто президент одним лише гар-
пуном зумів уразити. А якщо йому 
два гарпуни в руки дати, та ще й 
кухонний ніж у плавки запхати, 
то всьому американському флоту 
повний Перл-Харбор буде!

Ну, значить, виліз головноко-
мандувач російських збройних 
сил, скільки їх там, убогих, залиши-
лося, повелів Шойгу плавки йому 
викрутити, та й питає:

— А що там Трамп, ще не вмер 
від страху?

А всі навколо мовчать, потупив-
ши очі в тапочки. Нарешті хтось 
проскиглив:

— Не вмер, пане... Більш того, 
під Очаковом Одеської області 
будується штаб навчань НАТО... 
Вова Жириновський вже попере-
див:  «Всех утопим там — в Черном 
море! И киевское правительство 
уничтожим, это русская земля», 
але вони не слухаються...

— А з новонамальованною іко-
ною отого святого РПЦ, як його, ну 
мобільник з бородою, Моторола 
чи що, по периметру ходили? — 
цікавиться президент, поки йому 
плавки викручують.

— Ходили, — відповідають. — 
Укри тільки регочуть і обіцяють 
нам таких святих ще більше піді-
гнати. Аби лише дощок на ікони 
вистачило...

— Ну що ж, — зітхнув так зва-
ний президент так званої збірної 
солянки за назвою РФ, — залиша-
ється одне — бомбити Воронеж. 
Щуку догнав, дожену і його. Чим 
ще ту Європу пробрати?

Отже, мешканцям Воронежа, 
вочевидь, час готуватися до дея-
ких змін у їхньому житті.

Олег ЯНОВСЬКИЙ
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