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АКЦЕНТИ

Україна зазнала атаки  РФ і 
«потребує плеча миротворця», – 
наголосив Президент України 
Петро Порошенко на 72-й сесії 
Генасамблеї ООН. Але миротворча 
місія не повинна там працювати 
за російським сценарієм. За сло-
вами Петра Порошенка, «блакитні 
шоломи» мають бути в усіх части-
нах окупованого Донбасу та взя-
ти під свій контроль українсько-     
російський кордон. А також серед 
миротворців не повинно бути 
представників країни-агресора 
(Росії). 

Те, що на Донбас потрібно яко-
мога швидше ввести миротворців, 
доводять незаперечні факти, що 
Росія створює, проводить, контро-
лює і спонсорує тероризм у цьому 
регіоні. Петро Порошенко як до-
каз показав документи російських 
військових, які перебувають в 

українських в’язницях за неле-
гальну окупацію української землі.

«Україна хоче миру, Росія –
контролю над Україною. РФ хоче 
обміняти мир в Україні на свобо-
ду в Україні. Але Україна ніколи не 
прийме таку домовленість», – за-
явив Петро Порошенко.

Також Петро Порошенко зазна-
чив, що Україна засуджує ядерні 
випробування Північної Кореї в 
поєднанні з порушеннями прав 
людини і закликає Радбез ООН 
провести розслідування щодо роз-
робки ядерних і ракетних програм. 
Україна глибоко стурбована і си-
туацією в Сирії. Особливо викорис-
танням Росією Криму як військо-
вого форпосту для проектування 
військової сили в Сирії. Багато вій-
ськового обладнання перевозить-
ся в Сирію кораблями, що базують-
ся саме в окупованому Криму.

На 72-й сесії Генеральної Асамб-
леї ООН висловив свою підтримку 
України Президент США Дональд 
Трамп. Він закликав ООН припини-
ти загрози суверенітету держав 
у світі та відстоювати повагу до 
державних кордонів, згадавши при 
цьому ситуацію в Україні, яка по-
терпає від російської агресії.

«Необхідно огороджувати свої 
країни, їхні інтереси і майбутнє, 
необхідно відкидати загрози су-
веренітету, починаючи від України 
й до Південно-Китайського моря. 
Ми повинні відстоювати повагу до 
кордонів та повагу до культури, а 
також мирну взаємодію», – заявив 
американський лідер.

«Як і задумували засновники 
Об’єднаних Націй, потрібно діяти 
спільно, боротися з тими, хто загро-
жує нам хаосом, безладами й теро-
ром», – наголосив Дональд Трамп.

Члени російської делегації не 
були присутніми в залі засідань 
Генеральної Асамблеї ООН під час 
виступу Петра Порошенка і перед 
виступом президента Литви Далі 
Грибаускайте. Адже свій виступ 
президент Литви присвятила пи-
танню російської агресії та вдала-
ся до різкої критики РФ. Зокрема 
вона заявила, що російсько-біло-
руські навчання «Захід-2017» є від-
працюванням Кремлем сценарію 
нападу на своїх сусідів. 

Також у рамках 72-ї Генасамб-
леї ООН у Нью-Йорку Президент 
України Петро Порошенко зу-
стрівся з американським прези-
дентом Дональдом Трампом.

МИРОТВОРЦІ ООН ПОВИННІ КОНТРОЛЮВАТИ 
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ КОРДОН

Витрати на безпеку й оборо-
ну 2018 року будуть збільшені на 
14,8% – до 164,9 млрд грн з 143,6 
млрд грн, запланованих у держ-
бюджеті на 2017 рік. Таким чином 
ці витрати становитимуть 5% ВВП, 
а сама оборона отримає не мен-
ше 3%. Про це повідомив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман на 

засіданні Кабінету Міністрів 15 ве-
ресня.

На думку Міністра оборони 
України генерала армії України 
Степана Полторака, це дозволить 
нам перейти від «бюджету утри-
мання» до «бюджету розвитку». У 
Міністерстві оборони розрахову-
ють, що ЗСУ 2018 року отримають 

ВИТРАТИ НА ОБОРОНУ І БЕЗПЕКУ 
БУДУТЬ ЗБІЛЬШЕНІ

близько 83 млрд грн, 
що на 20 млрд грн біль-
ше, ніж цього року. 
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Співпраця України з НАТО за 
останні три роки набула широ-
ких масштабів практично в усіх 
напрямках. Про це написав на 
своїй сторінці у Facebook Мі-
ністр оборони Степан Полторак:

«Наша співпраця з Альянсом 
за останні три роки набула ши-
роких масштабів практично за 
всіма напрямками. Значно ви-
ріс військово-політичний діа-
лог, регулярно працює комісія 
«Україна-НАТО». Ми відчуваємо 
дуже добру допомогу в питан-
нях, пов’язаних з реформуван-
ням Збройних Сил України: це і 
відпрацювання документів обо-
ронного планування, починаючи 
з Військової доктрини і завер-
шуючи Законом України «Про 
національну безпеку України», 
розробка якого знаходиться на 
стадії завершення. Надзвичайно 
потрібною та потужною допомо-
гою є Комплексний пакет допо-
моги, затверджений в 2016 році 
на засіданні Альянсу в Польщі. 
Надважливою є дорадча до-
помога, яку ми отримуємо від 
країн-партнерів. Всього в Мініс-
терстві оборони України працює 
65 радників, які надають все-
бічну допомогу. Важливими є і 
багатонаціональні навчання, які 
регулярно проводяться з наши-
ми партнерами та прискорюють 
набуття сумісності українських 
ЗС із силами НАТО». 

СПІВРОБІТНИЦТВО 
З АЛЬЯНСОМ 
РОЗВИВАЄТЬСЯ

У другій половині вересня ін-
формаційний простір Європи 
добряче струсонули російсько-         
білоруські навчання «Захід-2017», 
під час яких армії двох країн 
штурмували вигадану республіку – 
«Вейшнорію».

До навчань «Захід-2017» була 
прикута особлива увага, адже ма-
неври мали відверто наступальний 
характер. Офіцій-
но була задекларо-
вана участь у них 
12 тисяч 700 вій-
ськовослужбовців. 
Утім РНБО України 
та розвідка країн-
сусідів Білорусі 
і Росії оцінили 
реальну кількість 
учасників у понад 
100 тисяч осіб.

Н а й ц і к а в і ш е 
розпочалося ще 
до початку актив-
ної фази. Москва без узгоджен-
ням з Мінськом повідомила, що 
за тривогою підняла танкову ди-
візію із Підмосков’я, яка прямує 
в Білорусь. Також два російські 
військово-транспортні літаки Іл-76 
порушили пові-
тряний простір 
Литви. Російсько-
му послу в Литві 
вручили ноту про 
порушення пові-
тряного простору 
держави.

Останнім ча-
сом Росія постійно 
прРовокує НАТО на 
конфліктні ситуа-
ції. Літаки та ко-
раблі небезпечно 
наближаються до 
кордонів країн – членів Альянсу, 
а Росія робить заяви, що «танкам 
візи не потрібні». 

За легендою, авіація Білорусі 
та союзної Росії за допомогою 

літаків та гелікоптерів відбива-
ла наступ сил ворога. Проте… Де 
факто більше втрат авіація зав-
дала не умовному противнику, а 
сама собі… 

Так, поблизу Калуги російський 
Ту-22 викотився зі злітної смуги 
та пошкодив фюзеляж й шасі. У 
Воронезькій області навчальний 
бойовий літак Як-130 упав під час 

тренувального 
польоту на ае-
родромі Борисо-
глєбська. Удар-
ний гелікоптер 
Ка-52, більш ві-
домий під наз-
вою «Аллігатор», 
пустив ракету по 
людях, котрі спо-
стерігали за вій-
ськовими манев-
рами. 

Автомобіль ко-
мандувача ВДВ 

збройних сил РФ генерала Андрія 
Сердюкова, який керував анексією 
Криму 2014 року, потрапив в ав-
токатастрофу в Мурманській об-
ласті… 

…Перед початком навчань «За-
хід-2017» органі-
затори офіційно 
заявили, що на-
вчання будуть ан-
титерористичні. 

Проте відпра-
цьовані сцена-
рії свідчать про 
інше: Росія трену-
вала наступаль-
ні дії! Відбиття 
масової авіаата-
ки, завдання по-
вітряних ударів 
по колонах бро-

нетехніки та запуск суперсучасної 
ракети – комплексу «Іскандер-М» 
– яскраво продемонстрували агре-
сивний характер військ путінської 
Росії…

АГРЕСИВНИЙ «ЗАХІД-2017»
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Кабінет Міністрів України за 
пропозицією Міністерства оборо-
ни України змінив порядок нара-
хування грошового забезпечення 
військовослужбовцям. 

Наступного року планується 
відійти від непрозорих та не-
ефективних надбавок. 

Грошове забезпечення вій-
ськовослужбовців буде напряму 
залежати від прожиткового мі-
німуму. Тобто при підвищенні в 
державі соціальних стандартів, 
прожиткового мінімуму, автома-
тично буде збільшуватися роз-
мір посадового окладу та окладу 

УРЯД ЗМІНИВ ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ
ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИМ

за військовим званням військо-
вослужбовців.

Розміри основних видів грошо-
вого забезпечення, зокрема поса-
довий оклад, у середньому збіль-
шаться в 4,5 раза. 

Наприклад, посадовий оклад 
стрільця зріс із 530 грн до 2700 
грн. Командир танка отримував 
720 грн, а буде 3170 грн. Коман-
дир бригади 7000 грн замість 1200 
грн. Зміни торкнулися і окладів 
за військовим званням. Так, роз-
мір окладу за військовим званням 
«солдат» збільшився з 30 до 560 
грн, «майор» — зі 125 до 1420 грн.

14 жовтня відзначається одне з 
найбільш шанованих свят в Украї-
ні – Покрови Пресвятої Богороди-
ці. Його ще називають «Покровою» 
і «Святою Покровою».

Історія виникнення цього свя-
та достеменно не відома. За од-
нією з легенд, цього дня військо 
давніх русів на чолі з Аскольдом 
взяло в облогу Константинополь. 
Жителі  міста в щирій молитві 
звернулися до Божої Матері з 
проханням про порятунок. І Бо-
городиця з’явилася перед людь-
ми, вкривши  їх своєю покровою 
(омофором). Після цього вороги 
вже не могли побачити цих лю-
дей. А вражений Аскольд та його 
дружинники прийняли святе хре-
щення і стали християнами.

Згідно з переказами, що зберег-
лися, саме на Покрову запорозь-
кі козаки вирушали на зимівлю 
по своїх хуторах та зимівниках: на 
Січі залишалася тільки  залога.

Українські козаки завжди по-
особливому шанували свято По-
крови, вважаючи Богоматір сво-
єю заступницею. Тому ікона Марії 
з омофором була в кожному ко-
зацькому курені, а головна січо-
ва церква завжди була Покров-
ською. З’явився навіть особливий 
тип ікони – «Козацька Покрова», 
на якій зображували козаків та 
їхніх старшин під розпростертим 
покровом Богородиці. За даними 
Інституту національної пам’яті, 
вціліло трохи більше десятка та-
ких ікон. На одній з них є навіть 

БОГОМАТІР-ЗАСТУПНИЦЯ
зображення Богдана Хмельниць-
кого. 

Саме на свято Покрови Пре-
святої Богородиці – 14 жовтня на 
козацькій раді січовики щороку 
обирали собі кошового отамана.

На Покрову молилися за воїнів, 
які перебували в походах, захищаю-
чи рідну землю. До нас дійшли 
перекази про те, як після зруйну-
вання Запорозької Січі 1775 року 
козаки, що пішли з рідних місць за 
Дунай, взяли із собою як найбіль-
шу цінність ікону Покрови Пресвя-
тої Богородиці. Покрова вважаєть-
ся і датою створення Української 
повстанської армії (УПА).

Про те, що Покров Божої Мате-
рі для українців є дуже шанова-
ним святом, свідчить і те, що Пре-
зидент України Петро Порошенко 
встановив щорічно з 14 жовтня 
2015 року відзначати День захис-
ника України.

Таким чином, було викреслене 
з українського календаря чуже, 
штучно до нас привнесене свято 
російської армії-окупанта 23 лю-
того.

Нова дата прижилася швидко, 
бо ї ї коріння в давньому святі По-
крови і вона символізує нероз-
ривний зв’язок усіх поколінь за-
хисників України.
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Фахівці українських і поль-
ських оборонних підприємств 
спільно розробили ракетну сис-
тему ZRN-01 Stokrotka, яку мож-
на використовувати для зни-
щення як наземних цілей, так 
і безпілотників, вертольотів та 
інших низькошвидкісних пові-
тряних цілей. Ракетна система 
поєднує в собі повітряні ракети 
калібру 80 мм із наземною пус-
ковою установкою, оснащеною 
сучасною системою керування 
вогнем Topaz.

Розробляли ї ї фахівці компа-
нії AREX, що входить у WB Group, 
і української компанії «Артем», 
що входить до концерну «Укро-
боронпром».

Озброєння системи – це типові 
80-мм некеровані ракети радян-
ського стандарту, використову-
вані, наприклад, на вертольотах 

Мі-24 і Мі-8/17. Це рішення дає 
можливість використовувати за-
паси радянських пускових уста-
новок та боєприпасів – після 
відповідних модернізацій – для 
підтримки власних підрозділів.

Завдяки програмованій голо-
вці система дозволяє боротися 
не лише зі скупченням піхоти, ар-
тилерією чи легкоброньованими 

РАКЕТНА СИСТЕМА 
«СТОКРОТКА»

 Близько 17000 військово-
службовців і понад 3500 одиниць 
озброєння та військової техніки 
взяли участь у найбільших на-
вчаннях збройних сил Респуб-
ліки Польща цього року «Дра-
гон-2017».

Крім польських солдатів, до них 
залучалися представники армій 
одинадцяти інших держав: США, 
Литви, Латвії, Великої Британії, Ні-
меччини, Словаччини, Італії, Болга-
рії, Румунії, України та Грузії. 

Навчання базувалися на реа-
лістичному сценарії, в основу яко-
го лягли сучасні збройні загрози у 
світі – від традиційного збройного 
протистояння до операцій гібрид-
ного характеру. Так, згідно із заду-
мом організаторів навчання, вига-
дана країна здійснила акт агресії 
проти Польщі, аби отримати до-

ступ до енергетичних ресурсів. 
Фактично агресор спробував дес-
табілізувати політичну ситуацію, 
дезорганізувати функціонування 
державного і місцевого управ-
лінь та встановити контроль над 
спірною територією. На цьому тлі 
польська 12-та механізована ди-
візія зі Щеціна, підсилена на сухо-
долі, в повітрі та на морі, і підтри-
мана коаліцією, успішно виконала 
масштабну оборонну операцію. 

«ДРАГОН-2017» ПОКАЗАВ ЗУБИ
В єдиній тактичній обстановці 

діяли танкові, механізовані й де-
сантні війська. Їх підтримували 
артилерія та протиповітряна обо-
рона. У повітрі навчальні завдан-
ня в їхніх інтересах виконувала 
реактивна авіація, транспортні 
вертольоти та безпілотні літаль-
ні апарати. За своїми напрямка-
ми були залучені моряки та сили 
спеціальних операцій. Водночас, 
коаліції довелося також протисто-
яти противнику в інформаційному 
середовищі та в кіберпросторі. 
Отже, ІТ-фахівці та фахівці з ко-
мунікацій також стали важливими 
учасниками навчань.

У межах маневрів «Дра-
гон-2017» відбулося й командно-
штабне навчання литовсько-поль-
сько-української бригади, під час 
якого багатонаціональний підроз-
діл виконував операції з урегулю-
вання криз і підтримання миру та 
безпеки.

машинами, але й з безпілотника-
ми і вертольотами, що летять на 
малій висоті в радіусі 4 км.

Встановили систему на ванта-
жівку STAR 265M2. Однак пускова 
установка і система керування 
вогнем можуть бути легко вста-
новлені й на інші платформи, 
включно з броньованими маши-
нами.



МУЖНІСТЬ 
НЕ ДАЄТЬСЯ

НАПРОКАТНАПРОКАТ

ВІЙНА ЗБЛИЗЬКА



Дорога для ротної тактичної 
групи 169-го навчального 
центру «Десна» до окупованої 
Горлівки видалася нелегкою. 
Кілька сутичок із ворогом, 
вихід з ладу колісної техніки, 
постійна напруга – усе 
це чітко проглядалося на 
виснажених обличчях бійців. 
Засмаглі від пекучого сонця 
та пропахлі гаром передової 
піхотинці зупинилися…

 – Шахта «Шість-
сім»! Наш орієнтир! 
Прибули! – стрибнувши з 
бронетранспортера, гукнув 
підлеглим полковник Олексій 
Вуколов. 

  – І навіть вчасно! Якраз 
сімнадцята минула… – 
подивившись на свій 
командирський годинник, 
схвально кивнув у бік свого 
заступника командир 
тактичної групи полковник 
Едуард Москальов. 

Бійці полегшено зітхнули та 
почали оглядати незнайому 
місцевість. Довкола 
розкинулася промислова 
зона. Будинки змінювалися 

шматочками лісу. Серед них 
виднілися спостережні вежі 
слідчих ізоляторів, на яких 
несли службу поодинокі 
вартові. Картину тамтешніх 
краєвидів доповнювали 
похмурі сірі терикони…

Провівши розвідку місцевості, 
офіцери помітили зруйновані 
об’єкти інфраструктури та 
випалену траву, як і знищене 
життя навколо. Усе свідчило 
про те, що бойовики, котрі 
орудують у цьому районі, 
зробили свою чорну справу.

– Знаходитися тут 
небезпечно. Це може бути 
пастка. Маємо повернутися, – 
слова Олексія Вуколова 
підтримали всі командири, 
які зібралися на бойову 
п’ятихвилинку. 

–  По машинах! – тільки-
но пролунало в липневому 
повітрі, як українські позиції 
накрило шквалом мін і 
снарядів. Стало зрозуміло: 
навкруги терористи. Оточені з 
усіх боків, українці прийняли 
бій…



У ЄДНОСТІ – СИЛА!

«ІДЕМО НА ВИ!» – 
СКАЗАЛИ ХЛОПЦІ З 
ДЕСНИ

– На Майдані – розпал Ре во-
люції гідності, у Криму одна за од-
ною спалахують проросійські ак-
ції, а в 169-му деснянському центрі 
моя військова частина «доживає» 
останні дні перед розформуван-
ням. Мені як командиру полку спо-
кій лише снився. І дні, і ночі – по-
стійно на робочому місці. Перед 
кабінетом юрмляться підлеглі. 
Хтось просить підписати рапорт, 
хтось прийшов попрощатися пе-
ред від’їздом до нового місця 
служби, взводні та ротні доповіда-
ють про готовність передачі техні-
ки та майна. Тут ще й рідні телефо-
нують, схвильовано запитуючи: 
«Льошо, бачиш, що на Майдані ро-
биться?! Багато вбитих…» Інфор-
мація про розстріл Небесної сотні 
розноситься світом, навіюючи по 
собі смуток і водночас пробуджу-
ючи дух єдності з патріотами 

України. Згодом починається ін-
тервенція російської армії на 
Кримський півострів… Нас підніма-
ють за сигналом тривоги. У голові 
лише одна думка: «Що буде далі?» 
Настрій, чесно кажучи, не найкра-
щий. Проте рук ніхто не опускає, 
навпаки, кожен воїн готовий стати 
на захист своєї землі, – так коман-
дир 354-го механізованого полку 
навчального центру «Десна» пол-
ковник Олексій Вуколов згадує 
останні лютневі дні 2014-го, які до-
корінно змінили нашу історію та 
показали всьому світові віру та 
палке бажання справжніх патріо-
тів зберегти Україну для своїх ді-
тей і нащадків.

А вже 8 березня 2014 року ко-
мандир 169-го навчального цен-
тру «Десна» генерал-майор Ігор 
Танцюра віддає наказ підлеглим 
формувати ротну тактичну групу 
зі складу найпідготовленіших бій-
ців та офіцерів. Зважаючи на висо-
ку ймовірність вторгнення росій-
ських військ на територію України 
на північно-східних рубежах, це 

завдання деснянці виконали в най-
коротші терміни. І вже за три доби 
сформований підрозділ прикри-
ває державний кордон України по-
близу Охтирки на Сумщині. Понад 
60 діб воїни з Десни разом з при-
кордонниками несли службу на 
пунктах пропуску, охороняли важ-
ливі об’єкти, облаштовували спо-
стережні пункти та вогневі позиції, 
рили окопи. Так почала гартувати-
ся сталь української армії. «Ідемо 
на ви!» – такою була відповідь дес-
нянців на російську агресію.  

ТРАГІЧНЕ І КОМІЧНЕ 
ПОРУЧ…

У червні 2014 року на Донбасі 
між українською армією та про-
російськими терористами йшли 
запеклі бої. Тоді фактично й поча-
лося визволення українських міст 
і сіл від знахабнілих ворогів. На 
жаль, у ті літні дні Україна втратила 
й перших своїх героїв. На допомо-
гу найбоєздатнішим армійським 
бригадам на буремний Схід щодня 

вирушають ново-
створені підроз-
діли. Серед них й 
тактична група 
169-го навчаль-
ного центру 

ючи дух єдності з патріотами ських військ на територію України 
на північно-східних рубежах, це 

бригадам на буремний Схід щодня
вирушають ново-

створені підроз-
діли. Серед них й
тактична група
169-го навчаль-
ного центру

Полковник 
Вуколов 
із своїми 
заступниками

ВІЙНА ЗБЛИЗЬКА
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Сухопутних військ ЗС України. 
Очолив зведений підрозділ пред-
ставник командування центру 
полковник Едуард Москальов, 
його заступником і правою рукою 
став полковник Олексій Вуколов. 
Коли на одному із шикувань про-
лунало запитання: «Хто бажає за-
хищати Україну в зоні АТО?», офі-
цер Вуколов першим зробив крок 
уперед. За кілька секунд коман-
дира наслідував увесь стрій його 
підлеглих.

З Десни до зони АТО поїхали 
найпідготовленіші воїни: офіце-
ри, прапорщики, контрактники. 
Бойова колона налічувала понад 
130 одиниць бойової техніки й 
озброєння. Пересувалися скрито та 
подалі від зайвих очей. Місцевість 
і шляхи Донецької області вияви-
лися не надто знайомими бійцям 
із Чернігівщини. Тому не дивно, 
що на роздоріжжі в одному з на-
селених пунктів колона розійшла-
ся в різні сторони. Внаслідок чого 

стався випадок, який запам’ятався 
особовому складу ротної тактич-
ної групи своєю курйозністю.

– Танк, який прикривав колону, 
помилково повернув в інший бік. 
Танкісти, зрозумівши, що відстали 
від основних сил, намагалися будь-
що нас наздогнати. Рухаючись із 
максимальною швидкістю, вони 
і не здогадувалися, що мчать у 
бік окупованого терористами 
Донецька. Раптом на відстані 150 
метрів перед ними виріс блокпост. 
Вони не знали, чий він – українсь-
кий чи ворожий, але повертати на-
зад було пізно. Адже усвідомлю-
вали, що можуть стати мішенню у 
випадку, якщо це блокпост ворога. 
Люк на башті «буцефала» миттю 
закрився. Механік-водій, натиска-
ючи на повну педаль газу, ракетою 
провів машину між бетонних спо-
руд. «Пролетівши» таким чином 
ще двісті метрів, він занурився в 
«зеленку»... – морщить чоло пол-
ковник Вуколов. – Як виявилося 
згодом, цей блокпост був україн-
ський і «нульовий» на підступах до 

Донецька. Хлопці, які тоді несли на 
ньому службу, від нахабства при-
бульця отетеріли. Одразу кинули-
ся слідом за танком, намагаючись 
взяти в кільце непроханих гостей. 
Втім «бешкетники-шумахери» вже 
зайняли оборону, окопалися й на-
віть погрожували стріляти при по-
дальшому оточенні. Коли ж обидві 
сторони зрозуміли, що перед ними 
– свої, дозволили собі посміятися 
від душі, вписавши в теорію «бо-
йового злагодження», як не треба 
робити. І сміх, і гріх! Правду ка-
жуть, що трагічне й комічне – за-
вжди поруч, навіть на війні.

БОЙОВЕ ХРЕЩЕННЯ У 
КОСТЯНТИНІВЦІ

Перший бойовий досвід у ра-
йоні проведення антитерористич-
ної операції ротна тактична гру па 
169-го навчального центру набу-
ла неподалік Костянтинівки на 
Донеччині. На початку липня 2014 
року українські армійці витіснили з 
міста заколотників «руского міра» 

Резервна група 
169-го навчального 
центру поблизу 
Костянтинівки
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та взяли райцентр під свій контр-
оль. Після трьох місяців безладу, 
безвладдя та щоденних гулянь 
вулицями озброєних бойовиків до 
Костянтинівки повернулися мир 
і спокій. Втім багато місцевих чо-
ловіків, які під впливом російської 
пропаганди взяли до рук зброю 
та вступили до лав загонів «ДНР», 
не полишали надії поквитатися з 
«украми» й переможно повернути-
ся до Костянтинівки. За допомогою 
диверсійних груп противник почав 
регулярно тероризувати наших во-
їнів і мирних громадян. Українські 
пости навколо міста російським 
окупантам стояли кісткою в горлі.

Одного дня командуванню 
ротної тактичної групи надійшла 
інформація, що на український 
блокпост на околиці міста вчинено 
напад. Полковник Олексій Вуколов 
з резервною групою бійців на бро-
нетранспортері та бойовій машині 
піхоти вирушили на допомогу сво-
їм. Події того літнього вечора і досі 
в пам’яті бойового офіцера.

– На позицію довелося ко-
лесити автомобільною трасою 
Костянтинівка-Донецьк. Тоді ми 
вперше зіткнулися з підступністю й 
нахабством сепарів. Вони під’їхали 
вантажною фурою й зупинилися 
за кількасот метрів перед в’їздом 
у Костянтинівку з боку окупованої 
території. «Надворі сутінки, а фура 

без габаритних вогнів?» – запитую 
водія. Ми рушили до автомобіля, 
і саме в цю мить з-під вантажівки 
полетіли кулі. Скажу відверто: ніщо 
не надає такої бадьорості, як куля, 
що пролетіла повз тебе. Тож зі-
бравшись, я відповів кількома по-
стрілами з гранатомета. Ворожий 
вогонь припинився, автомобіль по-
чав від’їжджати. Хлопцям сказав, 
що з фурою розберемося пізніше, 
а зараз треба їхати на блокпост. 
Там на нас чекають, – згадує фрон-
товий епізод полковник Вуколов. 
– Бійці на позиції здивувалися 
нашій раптовій появі. Від повідо-
млення про начебто здійснений на 
них напад відхрещувалися, адже 
все було спокійно. А в мене на 
серці – навпаки. «Ворог, напевне, 
щось замислив та готує провока-
цію», – роїлися думки. Підлеглим 
нагадав про уважність і пильність, 
а розвідникам наказав прочесати 
місцевість. Ми встигли перекину-
тися ще кількома словами, як на 
блокпост полетіли міни. Для нас 
це було перше вогневе зіткнення 
з ворожими диверсантами в зоні 
АТО. Ми його вистояли. Згодом був 
ще бій, потім – третій, четвертий… 
Бойовики під Костянтинівкою за-
знали відчутних втрат у живій силі 
й техніці. На жаль, і серед бійців 34-
го окремого мотопіхотного баталь-
йону з Кіровоградщини, з котрими 

ми воювали пліч-о-пліч, були пора-
нені та один «двохсотий».

«БЄСА» – ДО БІСА
Кожен бій на Донбасі для во-

їнів з Десни був безцінним до-
свідом. Загартовані в пеклі, вони 
не зважали на складні побутові 
умови, спеку та виснаження. Не 
втрачаючи бойового духу, утри-
мували свої рубежі та впевнено 
просувалися вперед. В середині 
літа 2014 року на чергове бойове 
завдання під Горлівку деснянські 
воїни та батальйон кіровоградців 
висунулися двома колонами. Одна 
заходила з боку Торецька (колиш-
ній Дзержинськ. – Авт.), друга, де 
знаходився полковник Олексій 
Вуколов, з боку Майорська. У той 
час ситуація на фронті змінювала-
ся кожні п’ятнадцять хвилин. І хоча 
розвідка й повідомляла, що у вка-
заних районах більш-менш спо-
кійно, командир Вуколов особисто 
перевіряв ділянки, де зупинявся 
його підрозділ. Перший блокпост 
українські воїни встановили на 
місці колишнього «деенерівсько-
го». Ту позицію бойовики покинули 
за кілька годин до приходу укра-
їнців. Ще тліло багаття, валялися 
розкидані чайники та посуд, ма-
йоріли сепаратистські прапори. 
Було зрозуміло: противник – десь 
неподалік і будь-якої миті може 
повернутися. Так і сталося. За де-
який час почався півторагодинний 
бій. Проросійські терористи засто-
сували стрілецьку зброю, а коли 
зрозуміли, що блокпост захопити 
не вдасться, почали обстрілюва-
ти його з танків. Проте наші воїни 
добре замаскувалися в заростях 
«зеленки» та відповідали влуч-
ною стрільбою. У тому бою серед 
деснянців не було ні поранених, 
ні вбитих. У душі Олексій Вуколов 
відчував гордість за своїх хлопців. 
Терористи відступили, а наша рот-
на тактична група про довжила рух 
на схід.  

У ті літні дні до Горлівки теро-
ристи підтягнули всі свої «сили». 

Дорогою 
на Донбас

ВІЙНА ЗБЛИЗЬКА
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Окуповане місто перетворилося 
на справжній військовий гарнізон. 
Одіозний глава терористів Гіркін-
Стрєлков, який ледь живим утік зі 
Слов’янська в Донецьк, відправив 
на допомогу бандитам до Горлівки 
своїх поплічників. Один з таких 
«вірних псів» Гіркіна на прізвись-
ко «Бєс» потрапив до рук бійців з 
Десни. 

– Назустріч нам раптово ви-
летів легковий автомобіль, який 
повернувся на 180 градусів і за-
ходився обганяти військову коло-
ну, – ділиться спогадами Олексій 
Вуколов. – Увагу привернув моло-
дик у камуфльованій формі, який 
сидів за кермом і уважно вдивляв-
ся в кожну одиницю нашої техніки. 
Мої хлопці відразу подали йому 
сигнал зупинитися. Проте підозрі-
лий розсміявся, буцімто говорив: 
«Ага, зараз! Не буду!» Можливо, він 
і встиг би випередити нас, якби тієї 
миті не відкрилися задні дверцята 
його легковика, з яких по колоні 
полетіла автоматна черга. У відпо-
відь ми відкрили вогонь і зупини-
ли автомобіль. Наблизившись до 
машини, побачили, що один бойо-
вик – мертвий, другий – важко-
поранений. Намагаючись надати 
допомогу, я спитав його: «Хто ви 

такі?» На що той промовив лише 
три слова: «Відправте мене додо-
му». Згодом виявилося, що пер-
ший ліквідований, аби захищати 
«руский мір», приїхав на Донбас 
«туристом» з Росії. При собі мав 
паспорт громадянина РФ, а на фор-
мі – знаки російського десанту. 
Другий, що помер від втрати крові, 
був помічником терориста Гіркіна 
на прізвисько «Бєс». При ньому 
виявили не один десяток різних 
посвідчень і дозволів на безпере-
шкодне пересування територією 
«ДНР». Їхній легковик був вщерть 
набитий зброєю. Усі докази зло-
чинців ми передали відповідним 
органам.

«ГОРЛІВСЬКИЙ 
БЛОКБАСТЕР»

Під окуповану Горлівку ротна 
тактична група прибула по обіді 
20 липня 2014 року. Засмаглі від 
пекучого сонця та пропахлі гаром 
передової піхотинці зупинилися – 
далі проїзду не було. Командирам 
впала в око незрима присутність 
бойовиків. На це вказували за-
лишені ними численні сліди. 
Сутеніло. На короткій нараді офі-
цери прийняли рішення поверну-
тися. Тільки-но заревіли двигуни 

й наші бойові машини рушили 
назад, як українців накрило шква-
лом артилерійських мін і танкових 
снарядів…

«Добрі люди» передали те-
рористам інформацію про рух 
наших. У тому районі був розта-
шований штаб бойовиків, який ті 
покинули та закріпилися на па-
нівних висотах. Вони планували 
пропустити українців у промзону, 
а потім оточити та знищити арти-
лерією. Проте окупанти і гадки не 
мали, що наші захисники не полі-
зуть у пастку, а приймуть рішення 
про відхід. Те бойове зіткнення, 
що тривало більше трьох годин, 
деснянці охрестили «горлівським 
блокбастером». Тільки в кіностріч-
ках про війну осколки пролітають 
із пронизливим свистом, що є 
вигадкою режисерів і кіношним 
штампом. Насправді уламки про-
носяться з таким тріском, наче по-
вітря розривається на шматки. У 
цьому воїни з Десни переконали-
ся в тому реальному бою. 

– Перші ворожі снаряди ляг-
ли зовсім поруч. Запалав один з 
наших автомобілів. Кругом зай-
нялася земля й почав плавитися 
асфальт. Але під тією смертельною 

Рух колони на 
Дебальцеве
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зливою куль і снарядів ми дали 
відсіч. Наші танки почергово ви-
їжджали на вогневий рубіж. Один 
стріляє, маневрує і відходить, ін-
ший його змінює й знову лупить по 
лігву ворога. Танкісти не підвели: 
стріляли відмінно, показавши «де-
енерівцям», що таке рідна земля і 
як ї ї треба захищати, – розповідає 
про той запеклий бій офіцер.

З адреналіном у крові та бажан-
ням провчити ворога бійці вирва-
лися із небезпечної зони. Вперед 
рушила колісна техніка, яку при-
кривали танки. Колону очолював 
полковник Олексій Вуколов… 

– Наш план спрацьовував, до-
поки противник не почав накрива-
ти важкою артилерією. Із терико-
нів пронизливо полетіли «гради». 
Побільшало поранених. Дорога 
відходу, завдовжки в п’ятнадцять 
кілометрів здалася мені вічністю. 

На щастя, ми не втратили техніку. 
Не було серед нас і вбитих, – роз-
повідає полковник. – Тоді сильно 
допоміг один з керівників сектору 
на Донецькому напрямку гене-
рал Ігор Довгань. Він кілька разів 
виходив на зв’язок і пропонував 
підтримку гармашів. Ми тримали-
ся до пізньої ночі, а коли ситуація 
стала важкою, по цілях терористів 
вдарила наша артилерія. Вогонь 
охопив терикони, які яскраво па-
лали ще кілька днів. Чимало бойо-
виків знайшли там свою смерть. 
Вибравшись із цього пекла до най-
ближчої нашої позиції, кожен дя-
кував Богу за збережене життя. 

Степанівка, Майорськ, Торецьк, 
блокпост «Зелена миля», позиція 
«Орлине гніздо»… Це ті «гарячі точ-
ки» на карті АТО, де потім довелося 
виконувати бойові завдання бій-
цям зведеної тактичної групи 169-
го навчального центру. 

У серпні 2014 року розпоча-
лися бої за Дебальцеве. На підси-
лення підрозділів, які виганяли 

«проросійську чуму» з важливого 
залізничного вузла на Донбасі, на-
правляються деснянські піхотин-
ці. У той час бойові зіткнення між 
українцями та бойовиками велися 
безпосередньо в самому місті, яке 
поступово перейшло під контроль 
України. Щоб не допустити насту-
пу противника з флангів, бійці з 
Десни міцно тримали рубежі та 
контролювали вигідні позиції під 
Вуглегірськом. Далі – Кам’янка, 
відоме перехрестя «Балу» та кур-
ган Гостра Могила, яка у 2014-2015 
роках стала однією з найнебез-
печніших українських позицій та 
крайнім форпостом наших військ 
у боях за Дебальцеве. Два пости 
на кургані, які з легкої руки бійців 
отримали назви «Ігор» та «Василь», 
від бойовиків відділяли якихось 
800 метрів. Тут противник безпе-
рервно гатив по наших з мінометів 
і артилерії. Проте українці стій-
ко утримували позиції, відбива-
ючи численні атаки оскаженілих 

терористів.

КАЖУТЬ, ЩО 
ЧОЛОВІКИ НЕ 
ПЛАЧУТЬ…

Крім повсякденних бойо-
вих завдань, ведення розвідки 

й «роботи» у ворожому тилу, 
полковнику Олексію Вуколову 

та його підлеглим не один 
раз доводилося допомага-

ти й мирному населенню 
Донбасу. Захисники ді-

лилися з людьми хлібом, 
продуктами, відновлювали 
розбиті російською арти-
лерією обійстя. Більшість 
були вдячні за цю жер-
товність і самовідданість 
українських воїнів.

– Людям тих сіл, де 
ступив російський чобіт, 
не позаздриш. Переживши 

окупацію, побачивши війну, 
вдихнувши ї ї гар, з упевненіс-
тю можу сказати – це змінило 
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У серпні 2014 року розпоча-
лися бої за Дебальцеве. На підси-
лення підрозділів, які виганяли 
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На блокпосту 
«Зелена миля»

ВІЙНА ЗБЛИЗЬКА
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багатьох. «Руский мір» налякав 
людей так, що ті ще тижнями після 
відходу бойовиків з Дебальцевого 
ховалися в погребах. Пам’ятаю, 
як витягував з підвалу подруж-
жя з двома маленькими дітьми. 
Вони не вірили, що українці на-
годують, обігріють і скажуть: 
«Повертайтеся до своєї хати!» – 
розповідає офіцер. – Якось бачу: 
літня жінка рахує копійки на хліб. 
Підходжу й даю старенькій двад-
цять гривень. Бабуся від розчу-
лення розплакалася і промовила: 
«Дякую, рідненькі! Дякую, що по-
вернули мені мир…» Від таких слів 
тепло наповнює душу.

Українські воїни завжди з 
особливою чуйністю ставляться 
до дітей Донбасу. Бійці швидко 
заприязнилися з дітворою при-
фронтових сіл і містечок, які піз-
нали всі жахіття війни. За першої 
нагоди вони пригощали малечу 
фруктами, соками, згущеним мо-
локом, усілякими ласощами. Тож 
діти чекали на кожну зустріч зі 
своїми захисниками. Траплялися і 
випадки, коли бійці буквально під 
кулями рятували маленькі жит-
тя. Одну таку зворушливу історію 
розповів полковник Вуколов.

– Одного дня бойовики під-
ступно обстріляли з «Граду» центр 
Дебальцевого. Знаходячись біля 
міського відділу поліції, бачу, 
як на пішохідному переході па-
дає на землю жінка з маленькою 

донькою. Попри те, що в різні боки 
летіли осколки, разом з водієм 
кинулися до постраждалих і при-
крили їх собою. На жаль, перший 
з осколків убив матір п’ятилітньої 
дитини. Лікарі не врятували їй 
життя, – з болем згадує пережите 
учасник бойових дій. – Коли взяв 
на руки дівчинку й подивився їй в 
очі, накотилися сльози… Кажуть, 
що чоловіки не плачуть. Запитайте 
про це в першого-ліпшого бійця, 
який бачив, як дитя, припавши 
тільцем до мертвої матері, благає 
ї ї прокинутися, заглядаючи в не-
живі очі найріднішої у світі і не 
розуміючи, чому вона не встає...

На околиці міста я відшукав 
батька дитини, який регулярно за-
глядав у чарку. Коли при зустрічі я 
повідомив йому страшну звістку, 
він довго не хотів вірити. Я сказав: 
«Дай мені, українському офіцеру, 
слово справжнього мужика, що 
будеш про доньку піклуватися й 
поставиш на ноги своє янголят-
ко!» Він задумався і врешті про-
мовив: «Даю!» Через кілька тиж-
нів ми знову зустрілися. Чоловік 
і справді змінився. Поголений, з 
охайною зачіскою, він запевнив: 
«Я кинув пиячити. Треба годувати 
дочку, дбати про неї». Почуті сло-
ва вселили надію.

…У лютому 2015-го внаслі-
док наймасштабнішої злочин-
ної операції російсько-теро рис-
тичних військ на Донбасі місто 

Дебальцеве знову опинилося під 
контролем терористів. Разом з 
іншими українськими підрозді-
лами з окупованого міста вийшла 
і ротна тактична група 169-го на-
чального центру «Десна». Відтоді 
минуло близько трьох років. Доля 
тієї маленької дівчинки, як й ін-
ших дітей з окупованих терито-
рій, не відома. Проте в захопле-
них містах Донбасу українських 
армійців пам’ятають і чекають, 
адже наші хлопці врятували не 
одне людське життя!

ФОРМУЛА ПЕРЕМОГИ 
ПОЛКОВНИКА

Нині полковник Олексій Вуколов 
вправно керує ввіреним йому 
354-м навчальним механізованим 
полком у Десні. Підлеглі, які про-
йшли разом із командиром обпа-
лений війною Донбас, готують для 
війська нових професійних воїнів, 
навчаючи їх того, що допомагало 
їм самим вижити і перемогти, – 
мужності та бойовому братерству. 
Це і є формулою перемоги пол-
ковника Олексія Вуколова. 

Його побратими: полковни-
ки Едуард Москальов та Артем 
Богомолов, боєць  Олександр 
«Крим», інші відважні воїни рот-
ної тактичної групи та 34-го мото-
піхотного батальйону пліч-о-пліч 
встали на захист рідної землі, 
явивши світові приклад справж-
нього бойового братерства. 

«Вкраїна – це море. Воно чер-
воне. Хто сам – потоне, у гурті 
– переборе!» – говорив учитель 
Івана Мазепи Лазар Баранович. 
Сьогодні ці слова стали мудрістю 
українського воїнства.

А щодо мужності як складової 
формули перемоги, то полковник 
Олексій Вуколов повністю згодний 
з Ліною Костенко: «Мужність не 
дається напрокат», доповнюючи ї ї 
слова: «Вона з’являється у воїна від 
великої любові до Батьківщини».   

Олег СУШИНСЬКИЙ

Діти Донбасу раді 
українським воякам
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У ЄДНОСТІ – СИЛА!

Кілька секунд Ольга була непритомна. «Майбуть, я вже 
не підведуся» – подумала, прийшовши до тями, а згодом 
зібралася з силами й почала кликати на допомогу. В голові 
шуміло. Від пилу й бруду очі нестерпно пекло, а голос був не 
таким гучним, як хотілося б. Першим на звуки прибіг «Сократ». 
Вона обхопила його за шию і так змогла переповзти через 
злощасне ліжко, яке перегородило дверний отвір. 
«Де болить?» – запитав боєць. «Нога» – відповіла вона і 
знову почала втрачати свідомість. «Сократ» тим часом лаявся 
і вимагав, аби швидше дали джгути, турнікет і викликали 
«таблетку». Оля була єдиною жінкою в їхньому підрозділі, 
тому подією були вражені всі

Кілька секунд Ольга була непритомна. «Майбуть, я вже

НЕСКОРЕНА

СИЛА ДУХУ
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З цього трагічного епізоду по-
чався новий відлік життя Ольги 
Тарасевич – молодої жінки, ма-
тері трирічної дитини, військово-
службовця взводу матеріального 
забезпечення 72-ї окремої меха-
нізованої бригади. Тепер вона, як 
і чимало ї ї бойових побратимів, 
вчиться жити по-новому, присто-
совуючись до світу, де людині з 
обмеженими можливостями мо-
жуть не поступитися місцем у гро-
мадському транспорті чи подати 
руку при виході з нього. Але Ольгу 
це не обходить. Вона не звикла 
жалітися на життя, тому сприймає 
його таким, як є. А на майбутнє має 
чимало планів.

комісаріату, то добре розуміла, що 
служба легкою не буде, і не виклю-
чала того, що доведеться їхати на 
Схід України, – пригадує жінка. – 
Але страху взагалі не було. Єдине, 
за що хвилювалася, – як пережи-
ве розлуку зі мною мій маленький 
син Дмитрик. Йому на той момент 
було рік і сім місяців.

Загалом у батьків Ольги семеро 
дітей: троє синів та чотири дочки. 
Вже через два місяці її приклад 
наслідував брат Олександр. Він 
потрапив служити до 25-ї окре-
мої повітряно-десантної брига-
ди Високомобільних десантних 
військ.

Цивільну професію – секретар-
місцевій піцерії приносила неаби-
яке задоволення. Саме там навчи-
лася багатьом премудростям, які 
використовувала під час служби.

Для пришвидшення призову 
на військову службу за контра-
к том у комісаріаті порадили 
отримати письмову згоду коман-
дування будь-якої з військових 
частин. У Вінниці на той момент 
посад для жінок не було. Тому 
вирішила покластися на долю, 
але від задуманого не відмовила-
ся. Першим місцем служби став 
Міжнародний центр миротвор-
чості та безпеки.

На військову службу за кон-
трактом Ольга зголосилася на 
початку 2016 року. І хоча на той 
час уже майже два роки тривала 
війна на Донбасі, це її не зупини-
ло. Понад усе вона не бажала, аби 
сепаратистські настрої Донбасу 
дісталися і її домівки. До того ж 
хотіла показати приклад деяким 
знайомим чоловікам, які відверто 
ховалися від армії.

– Коли я йшла до військового 

оператор поштового зв’язку Оля 
набула у вінницькому коледжі, 
закінчивши його із червоним ди-
пломом. Продовжити роботу за 
фахом не вдалося: незадовго до 
випуску в цій сфері відбулося сут-
тєве скорочення робочих місць. 
Оскільки Ольга – найстарша в сім’ї, 
то, звісно, допомагала матері готу-
вати для своїх молодших братів і 
сестер. Ця справа була їй до душі, 
тож і подальша робота кухарем у 
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Вишкіл тут не обмежувався 
лише вимогами навчальної про-
грами. З власної ініціативи стар-
шина взводу Вадим Горохов запро-
понував дівчатам набути навички 
управління військовим автомобі-
лем. Адже в бойових умовах може 

трапитися будь-що. І автомобіль, 
мовляв, може стати єдиним за-
собом для виконання завдання 
чи порятунку.

З майже десятка претенден-
ток на пропозицію пристали 
л и ш е  Ол ь г а  т а  ї ї  п о д ру г а 

Марина. За кер-
мом військо-
вого «Уралу» 
тендітні дівча-

та виглядали 
досить незвич-

но. Але згодом 
їхню вправність 

належно оціни-
ла чоловіча час-
тина підрозділу: 

вони навчилися за-
водити машину, руха-
тися поміж перешко-
дами, паркуватися 
тощо.

Наступним міс-
цем служби стала 
загартована в боях 
72-га окрема меха-
нізована бригада. 

Ч а с т и н у 
щой но ви-
вели із 

Волновахи, 
а механізо-

ваний баталь-
йон, куди розподі-

лили Ольгу з її 
новими подругами – 

Марією, Мариною та 
Наталею, саме збирав-

ся на навчання «Рапід 
Трайдент-2016». Так ді-
вчата знову повернули-

с я до Міжнародного 
центру миротворчості та 

безпеки.
Персонал взводу ма-

теріального забезпечення, 
де проходила службу Ольга, мав 
завдання не лише якісно та смач-
но годувати учасників навчань. 
Дівчата вчилися також надавати 
першу медичну допомогу, орієн-
туватися на місцевості, стріляти в 
різну пору доби тощо.

– Я намагалася робити все яко-
мога краще, – пригадує Ольга. – 
Адже добре розуміла, що потра-
пила служити в бойову бригаду, 
яка напередодні зажила неабиякої 
слави і наводила жах на проросій-
ських бойовиків. А моя поїздка в 
зону проведення антитерористич-
ної операції  була лише справою 
часу.

Незабаром так і сталося. Після 
навчань особовий склад підрозді-
лу отримав відпустки. Відпочинок 
Ольги вже майже добігав кінця, 
коли їй зателефонував командир 
взводу Віктор Струк і повідомив, 
що батальйон займається бойо-
вою підготовкою в смт Черкаське, 
тож їй належить прибути туди.

У жовтні 2016-го підрозділи 72-ї 
бригади перемістилися в Авдіївку, 
змінивши колег з 58-ї. Спочатку 
піхота, а трохи згодом логістика. 
Ольгу розподілили на КСП баталь-
йону, який знаходився в населено-
му пункті, а трьох ї ї колежанок – 
між ротами, які закріпилися на 
околицях.

Знаючи про непоступливість та 
мужність бійців «чорної» брига-
ди, бойовики зустріли ї ї значним 
збільшенням обстрілів. Для Ольги 
це були невідомі до цього відчуття. 
І хоча вибухи лунали десь далеко, 
та вона вже добре розуміла, що 
вій на таки небезпечно близько…

СИЛА ДУХУ
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Щоденні турботи відволікали 
від тривожних думок. Робочий 
день Ольги починався на світанку 
і закінчувався опівночі. Перші від-
відувачі в їдальні з’являлися вже о 
сьомій. Зранку кухарка частувала 
стравами, які не вимагали багато 
часу на приготування: макарони, 
каші з м’ясною заправкою тощо. 
Відразу ж розпочинала підготов-
ку до обіду. А вже на вечерю «ба-
лувала» хлопців пловом, печеною 
картоплею з м’ясом та іншими 
стравами.

Через місяць командир 
взводу провів ротацію кухарів. 
Механізована рота, куди її на-
правили, міцно тримала оборону 
на визначеній ділянці, не даючи 
диверсійно-розвідувальним гру-
пам ворога жодних шансів хоч 
якось дошкулити нашим бійцям. 
Саме це і ставало проросійським 
найманцям поперек горла. Свої 
невдачі вони «компенсували» об-
стрілами з важкої артилерії. Про 
дотримання Мінських домов-
леностей годі було й говорити. 
Словом, небезпека на передовій 
підстерігала всюди.

Через два тижні Ольга зверну-
лася до командування, аби й на-
далі залишитися зі своєю ротою. 
Звикла до людей. Та й почувалася 
тут більш потрібною. Так її рота-
ція на передову затягнулася аж на 
півроку.

Противник не давав нашим 

бійцям спокою ні вдень, ні вночі. 
З кінця січня до початку лютого 
нинішнього року бригада вела 
важкі бої в районі промислової 
зони міста Авдіївка. Саме тоді 
наші очистили від терористів по-
зицію «Алмаз». Згодом її перейме-
нували на «Орел» – за позивним 
загиблого там заступника ко-
мандира 1-го механізованого ба-
тальйону капітана Андрія Кизила. 
Посмертно він був удостоєний 
звання Героя України. Шестеро 
бійців відзначені орденом Богдана 
Хмельницького III ступеня, ще 15 – 
орденом «За мужність» III ступеня. 
Деякі – посмертно.

Під час тих боїв частина бо-
йовиків потрапила в полон, ре-
шту – знищили. Щойно на позиції 
замайорів синьо-жовтий прапор, 
сепаратисти почали накривати 
квадрат з реактивної та велико-
каліберної артилерії.

Ворожі обстріли Ольга разом 
із співслужбовцями перечікувала 
в найближчому погребі. Щойно 
вони закінчувалися, бігла готувати 
їжу, адже гаряча страва в сильний 
мороз хлопцям була вкрай необ-
хідна. Українські позиції проро-
сійські бойовики обстрілювали 
кілька діб поспіль. Згодом дістали 
до самої Авдіївки. У ті зимові дні 
постраждало чимало мирних жи-
телів, їхні домівки та інфраструк-
тура міста.

Клопоту додавало те, що 

взимку облаштовувати нові по-
зиції на заміну зруйнованим було 
вкрай складно. Одного разу, на-
приклад, четверо бійців взводу 
матеріального забезпечення на-
магалися вивезти на передову роз-
бірний бліндаж. У машину влучив 
бронебійно-запалювальний сна-
ряд. Кузов загорівся, а бійці отри-
мали поранення. На щастя, маши-
ну вдалося загасити. Загалом ті 
дні й місяці для особового складу 
бригади видалися дуже важкими: 
були загиблі, багато поранених, 
травмованих та обморожених.

– Саме в той період важке по-
ранення отримав Ігор Бахмут – 
співслужбовець, а тепер ще й 
«колега» по Ірпінському госпіта-
лю, – говорить Ольга Тарасевич. – 
З розбомбленого бліндажа його 
витягував мій наречений – гра-
натометник Олексій Бенда. І хоча 
Ігор втратив ногу вище коліна на 
кілька місяців раніше за мене, та 
його лікування значно складніше 
й триватиме, напевне, довше. 

Трагічний випадок із Ольгою 
трапився 14 травня – на День 
матері. Цього дня проросійські 
терористи почали обстрілювати 
позиції українських військових 
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ще вдосвіта. Один зі снарядів упав 
знадвору біля самісінької стіни бу-
дівлі, в котрій перебувала дівчина. 
Вибухова хвиля вибила закладене 
цеглою вікно і двері в сусіднє при-
міщення. Ольга пам’ятає, як ї ї під-
кинуло мало не до стелі. До тями 
прийшла на підлозі, присипана 
глиною. Підвівшись, зрозуміла, що 
тіло знаходиться в незручному по-
ложенні: ліва нога витягнута впе-
ред, а права ніби підгорнута під 
себе. Якусь мить їй здавалося, що 
це чийсь безглуздий жарт. Але ді-
вчина помилилася.

Там, де було закладене цеглою 
вікно, зяяла величезна діра. 
Виповзти через неї побоялася, 
адже будь-якої миті могло приле-
тіти знову, а стіни залишалися хоч 
якимось захистом. Інший вихід пе-
регородили ліжко і залишки зруй-
нованих стін. Поки дівчина клика-
ла на допомогу й міркувала, що 
робити далі, інтуїтивно відчула, що 
наступний снаряд може влетіти 
просто у приміщення. Впала на 
підлогу і вже за мить побачила, як 
за півметра від витягнутої лівої 

ноги в землю увійшло щось до-
вгасте й чорне. Доля секунди – і 
порожнеча…

Поранену Ольгу Тарасевич за-
несли до найближчого сховища. 
Противник бив досить влучно. 
Хтось із бійців пригадав, що напе-
редодні над позиціями літав воро-
жий безпілотник. Хлопці вмовля-
ли дівчину потерпіти, адже 
розуміли, що проскочити між сна-
рядами на санітарній машині не 
так просто.

– Мені дуже хотілося води, – 
пригадує Ольга. – Напевне через 
втрату крові. Ногу не відчувала і 
тому перепитувала побратимів, 
що з нею. Постійно просила підтяг-
нути джгут. Скільки часу минуло в 
такому очікуванні – сказати склад-
но. Адже я періодично непритом-
ніла, потім знову поверталася до 
тями. Я добре розуміла, що будь-
якою ціною маю залишатися при 
свідомості, говорити з хлопцями, 
реагувати на їхні слова, аби вони 
бачили, що я жива.

Коли нарешті приїхала «таблет-
ка», Ользі знову дали знеболю-
вальний засіб, завантажили ноші 
і вирушили. Два ворожі снаряди 
врізалися в землю праворуч від 
санітарної машини, але, на щастя, 
не вибухнули.

Загалом від початку обстрілу 
до прибуття в авдіївську лікарню 
минуло 30–40 хвилин. Там Ольгу 
підготували до операції. Лікарі 
заспокоювали, що коліно вціліло 
і за відсутності ускладнень висо-
кої ампутації, можливо, вдасться 
уникнути.

Тим часом жіночка-санітарка 
в прямому сенсі вигрібала з ї ї 
тіла пісок і глину. Коли закінчили-
ся підготовчі процедури, лікар-
анестезіолог поставила катетер із 
наркозом. «Будь-ласка, зробіть усе 
можливе», – попросила Ольга і від-
ключилася… Десь у глибині душі 
вона розуміла, що дива не станеть-
ся. Адже нижню частину ноги вза-
галі не відчувала. А це могло озна-
чати тільки найгірше…

До тями прийшла у лікарні в 
Покровську. Попросила телефон, 
аби заспокоїти маму. Головне, мов-
ляв, що жива. Відразу приїхав її 
коханий Олексій. Командування 
відпустило бійця в чергову від-
пустку. Разом із медперсоналом 
він супроводжував Ольгу від 
Покровська до Дніпра та Києва. 
Загалом за два тижні після пора-
нення молода жінка перенесла 
близько десяти операцій. А менш 
ніж за місяць потрапила на реабі-
літацію до Ірпінського військового 
госпіталю. Лікарі кажуть, що це 

СИЛА ДУХУ
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досить непогано. Адже іноді про-
цес постампутаційного лікування 
затягується на багато місяців. У 
випадку з Ольгою свою позитивну 
роль відіграли її попередні занят-
тя легкою атлетикою і добре роз-
винені м’язи.

Пізніше з’ясувалося, що причи-
ною важкого поранення став вели-
кий осколок від 122-міліметрового 
снаряда. Вона отримала контузію 
та струс головного мозку, числен-
ні забиття м’яких тканин. Дивом 
можна вважати те, що дівчина вза-
галі залишилася жива. В момент 

детонації вона була міцно притис-
нута до підлоги і вибухова хвиля 
прокотилася просто над нею. Це ї ї 
і врятувало.

– У перші дні після траге-
дії жила лише однією думкою: 
«Дякувати Богу, що жива», – при-
гадує Ольга. – «Немає ноги – це 
погано, але залишилося коліно, 
тож легше буде ходити на про-
тезі». Лікарі мене відразу попе-
редили: працювати з коліном по-
трібно постійно і багато. Аби воно 
не втратило гнучкість і рухливість. 
Від цього залежатиме успішне ко-
ристування протезом. Хоча іноді 
мені було боляче, я постійно зай-
малася. Тепер можу навіть трішки 
підбігти до маршрутки.

Зараз Ольга без проблем ко-
ристується іноземним механіко-
гідравлічним протезом. А нещо-
давно учасник української 

команди на цьогорічних «Іграх не-
скорених» у канадському Торонто 
та Уповноважений Президента 
України з питань реабілітації учас-
ників антитерористичної операції 
Вадим Свириденко запропонував 
Ользі знову повернутися до сер-
йозних занять спортом і поповни-
ти лави спортсменів-інва лі дів. 
Пообіцяв посприяти у виготов-
ленні спеціального спортивного 
протеза.

– Ідея знову побігти не вихо-
дить у мене з голови, я постійно 
про це думаю, – резюмує Ольга 
Тарасевич. – Крім того, маю ще 
одне велике бажання: по можли-
вості залишитися на військовій 
службі. Без армії навіть не уявляю 
свого життя. Зізнаюся чесно: ноча-
ми мені досі сниться, ніби я готую 
їсти своїм хлопцям.

Сергій БАСАРАБ
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В зоні АТО йому відразу 
дали позивний «Яник», 
бо це перше, що спало 

на думку солдатам, 
коли чоловік з 

Чернігівщини назвався: 
«Віктор Федорович». 
Це дещо образило 

капітана, який свого 
часу вже пройшов крізь 

пекло війни. 
Але він  витримав паузу 
й абсолютно спокійно 

заявив, що не збирається 
будь-як реагувати 

на цей дурнуватий 
позивний. 

«Я прийшов сюди 
воювати, а 

не жартувати...» – 
твердо мовив  офіцер

ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА
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...Хлопцю з невеличкого села 
Красне, що на Бахмаччині, ледь 
виповнилося 18 років, коли він по-
трапив до жахливої м’ясорубки. 
То була чужа війна, яка на все 
життя загартувала його. Молоді 
люди йшли туди не за орденами 
і медалями, вони свято вірили, 
що виконують свій інтернаціо-
нальний обов’язок, що несуть 
визволення народу Афганістану. 
Вірили, що йдуть не вбивати, а 
захищати. Тим хлопцям нині вже 
під п’ятдесят, у них вже посивіли 
скроні. Тож мало хто з них усидів 
на місті, коли ворог вдерся і на 
рідні українські землі. Досвідче-
ний боєць, який на той час  вчи-
телював у школі м. Носівка, також 
без вагань пішов до військкомату, 
хоч і мав законну відстрочку від 
служби на весь період роботи за 
спеціальністю.

Хапали воду із землею, 
щоб не померти

Трохи дивно чути, коли моло-
дих ще людей називають ветера-
нами. Віктору ледь виповнилося 
двадцять, коли він став ветера-
ном кривавої війни в Афганіста-
ні. Тривожними були ці два роки 
очікування і для його батьків-кол-
госпників, яким хлопець до остан-
нього не признавався, де саме 
служить. Коли ж повернувся до-
дому з бойовою медаллю «За від-
вагу», слова були зайвими. Мати 
проплакала кілька днів. Хоча всі 
добре розуміли в той час, що де б 
не служив солдат, він у будь-який 
момент міг потрапити до Афганіс-
тану.

 –  Мене призвали в Прикор-
донні війська, до Таджикистану. 
От батьки й думали, що я десь 
там, подалі від пекла, – розпові-
дає Віктор Оношко. – У мене тоді 
й справді був вибір: залишитися 
у штабі військової частини в с. 
Московське (Хатлонська область 
Таджикистану) і займатися доку-
ментами або брати безпосередню 

або ти, або тебе... Страшно було 
підвести командирів, виявити 
слабкість, через яку може по-
страждати хтось інший, – розпо-
відає Віктор. – Ми тоді були одним 
цілим механізмом. Кожен знав 
свою роботу, яку чітко мав вико-
нувати. Ніхто не ховався за спину 
іншого, навпаки – підставляв своє 
братське плече. Афганістан на-
вчив мене відповідальності за до-
ручену роботу, коли один підведе 
– страждають усі. 

Не було спокою в Україні всі де-
сять років «афганської» війни. На 
цвинтарях з’явилося багато сві-
жих могил з фотографіями юних 
облич. Останки загиблих воїнів 
привозили в оцинкованих ящиках. 
Навіть на могильних плитах дов-
го забороняли писати справжню 
причину загибелі. 

Гинули юнаки на чужій землі, 
хоча в них на долонях були довгі 
лінії життя... Одного дня ледь не 
перервалась і лінія життя нашого 
героя.

– Це був спекотний серпень 
1987-го, – розповідає чоловік. – 
Підняли по тривозі, бо розвідка до-
повіла, що в горах йде озброєний 
караван із Пакистану. Вертольотом 

участь в бойових діях на території 
Афганістану. Обрав останнє, бо ми 
тоді вірили, що захищаємо брат-
ній народ. Нашою зоною відпові-
дальності була відстань від кор-
дону і в глиб країни. Якщо йшли 
транспортні колони, ми виїжджа-
ли на БТРах, брали їх під охорону 
і супроводжували до місця при-
значення. Я був навідником авто-
матичного гранатомета. 

Участь у бойових діях дово-
дилося брати безліч разів, адже 
солдат потрапив до складу мото-
маневреної групи, яка виконува-
ла завдання як у зоні своєї відпо-
відальності, так і в інших місцях 
північної частини Афганістану. 
Нерідко прикордонники діяли 
спільно з армійцями. Також кож-
на мотоманеврена група мала 
свою зону відповідальності кіло-
метрів на 70 у глиб Афганістану 
від кордону, що проходив, зокре-
ма, й по річці Пяндж. Тож на той 
час на сленгу воїнів-інтернаціо-
налістів «за річкою» означало «в 
Афганістані».

– Якщо були якісь заворушен-
ня по кишлаках, ми виїжджали 
для прикриття. Страшно було не 
стріляти, бо на війні один закон: 

У ЄДНОСТІ – СИЛА!
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нас закинули в гори для засідки. 
Ми встигли взяти із собою лише 
боєкомплект і по пляшці води. 
Спека неможлива. Пісок – як па-
тельня.  Добу ми сиділи без води. 
Тоді прилетіли вертольоти і ви-
кинули нам мішки з водою. При 
ударі об землю тара розривалася, 
рідина витікала, а ми, як спрагле 
стадо, кидалися на ті калюжі й 
пили брудну воду. Так я потрапив 
до шпиталю, в якому провів два 
місяці. Діагноз – черевний тиф, 
жовтуха.

У військовому шпиталі в Ду-
шанбе життя молодому укра-
їнському солдатові врятувала 
медсестра, яка вчасно прийшла 
перевіряти пацієнтів. Вона й помі-
тила, що в бійця гарячка. 

 – Палати переповнені, ліжка з 
хворими навіть у коридорах. П’ять 
поверхів лікарні вщерть забиті, 
– згадує воїн-афганець. – Лікарі 
просто не встигали оглядати но-
вих пацієнтів, серед яких сотні по-
ранених. Мені здавалося, що я од-
нією ногою вже на тому світі. Якби 
не дівчина, яка раптово увійшла 
до палати, я б згорів. Тієї ж миті 
мене доставили в реанімацію, де 

я провів цілий місяць. А потім ще 
один – вже на звичайному лікар-
няному ліжку. 

Навіть говорячи про такі жах-
ливі речі, від яких мурашки біга-
ють по спині, Віктор Федорович 
примудряється жартувати.

– Я тоді набрав десять кіло-
грамів. Годували так добре і так 
смачно, що гріх було не їсти. Тож 
додому я повернувся гладеньким. 

Мати плакала, коли дізналася, що 
я був в Афганістані. А батько смі-
явся, мовляв, оце так годують на 
війні, – намагається розбавити 
жартами сумну сторінку свого 
життя наш герой, який добре знає 
з особистого досвіду: щоб такі 
людські втрати забути та проба-
чити, знадобиться життя кількох 
поколінь.

Вчителював, вчителював 
і знову на війну потрапив

– На жаль, є підстави вважа-
ти, що в порівнянні з війною, яка 
точиться сьогодні на Сході Украї-
ни, далекі афганські події вже не 
є такими яскравими, – зазначає  
воїн. – І не тому, що ми, ветерани 
війни в Афганістані, обділені ува-
гою і повагою, а тому, що порівню-
вати доводиться з війною на своїй 
землі, яка щодня забирає квітучі 
молоді життя українців! Тільки-
но почалися бойові дії на Донбасі, 
я не міг спокійно спати, думаючи 
про те, що 18-річні хлопці, як ко-
лись я, беруть до рук зброю, а вій-
ськовий із досвідом сидить удома. 
Дружина благала, плакала, вмов-
ляла не йти до військкомату. Дея-
кий час я стримувався, дивлячись, 
як вона хвилюється. Але зрештою 
таки пішов.

На Сході дуже вразило те, скільки там людей 
з проросійськими поглядами. Чоловіки здебільшого 
на тому боці гроші заробляють, а жінки  по цей бік 
фронту за волонтерською допомогою в чергах стоять

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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У ЄДНОСТІ – СИЛА!

Медичну комісію Віктор Фе-
дорович пройшов без проблем,         
хоча кілька років тому в чоловіка 
прорвалася виразка шлунка, тож 
йому робили операцію. А от пові-
стка, на яку чекав боєць, зібравши 
всі необхідні речі, ніяк не надхо-
дила.

– Терпець урвався, телефоную 
до військкомату, а вони відпові-
дають, що мають розпоряджен-
ня вчителів не чіпати. Я кажу: то 
пишіть мене в добровольці. Тож 
тільки-но оголосили про початок 
наступної мобілізації, я поїхав у 
зону АТО, точніше – спочатку в 
Старичі (Львівська область) на по-
лігон, а тоді вже на буремний Схід. 
Коли були ще на Львівщині, моя 
дружина Світлана так нервувала, 
що сама приїхала і привезла мені 
бронежилет і каску. Відважні наші 
жінки, – усміхається Віктор Федо-
рович. – Потрапив я до 22-го окре-
мого мотопіхотного батальйону 
(92-ї окремої механізованої бри-
гади). Наше формування стояло 
в обороні Верхньоторецького, що 
між Авдіївкою та Горлівкою. Мене 
дуже вразило те, скільки там лю-
дей з проросійськими поглядами. 
Я навіть уявити не міг. Чоловіки 

здебільшого на тому боці гроші 
заробляють, а жінки по цей бік 
фронту за волонтерською допо-
могою у чергах стоять. Так і хочеть-
ся спитати: люди, де ваша совість? 
Був такий випадок: наш солдат по-
фарбував біля одного двору коло-
дязь у жовто-блакитний колір, то 
місцеві мешканці перестали там 
воду брати, а ходили півкілометра 
до іншої криниці. 

Спочатку Віктор Оношко стояв 
на блокпосту, згодом виконував 
обов’язки заступника начальника 
штабу батальйону. 

– Війна – не місце для емоцій. 
Основне завдання тут – вижити і 
не втратити боєздатність, – наголо-
шує він. Я особисто йшов на війну, 
по-перше, через відчуття обов’язку, 
по-друге, щоб  захистити свою ро-
дину і дім. Гірше за все, коли мобі-
лізовані не розуміли, що вони на 
війні. Коли пили горілку, а потім ста-
вали на міни, потрапляли на приціл 
снайпера... Просто через свою без-
відповідальність і необережність. 
За пияцтво на війні треба суворо 
карати, бо це не місце для алко-
голю. Я розумію, що декому дуже 
важко психологічно, але вживання 
спиртного зі зброєю в руках – це те 

саме, що піти і самому підписати-
ся на смерть. Є, звичайно, й дуже 
мотивовані солдати, вони почали 
ще з Майдану, потім займалися 
волонтерством, пішли у добро-
вольчі батальйони, а вже звідти 
до Збройних Сил. Якщо брати за-
галом, потенціалу у війська до-
статньо, і настрій такий, щоб піти 
до кінця, звісно, переможного. 
Хоча кожен розуміє, що крові у 
такому випадку буде багато. Мені 
особисто важко було повертатися 
з незакінченої війни...

Мабуть, саме з цієї причини чо-
ловік до школи вже не повернув-
ся, а пішов до військкомату, аби й 
надалі служити у Збройних Силах 
України, давати молодим солдатам 
мудрі поради з власного досвіду.

– Віктор Федорович – мій за-
ступник, – говорить військовий 
комісар Носівського району Ана-
толій Халімон. – Він завжди стоїть 
за правду і взаємодопомогу. Він 
там, де потрібен, і добре знає, чого 
від нього чекають. Майор Оношко 
– сильний духом і мужній, хоча 
водночас дуже милосердний. Під 
час Майдану щовихідних їздив до 
Києва з дружиною, возив волон-
терську допомогу. Особисто мені 
кращого заступника годі й шука-
ти. Він небагато розповідає про 
війну, замість нього говорять його 
численні медалі й орден «За муж-
ність».

– Можливо, звучатиме дещо 
пафосно, але я справді вірю у 
нашу перемогу. Коли я тільки-но 
приїхав на Схід, у моєму баталь-
йоні жоден солдат не співав Гімн 
України, окрім мене. Ми це питан-
ня вирішили швидко. Кожен ранок 
розпочинався з Державного Гім-
ну. Наших українських солдатів 
не варто вчити любити зброю. Їм  
треба прищеплювати насамперед 
почуття патріотизму та обов’язку 
перед державою, в якій ми живе-
мо, – переконаний  майор Віктор 
Федорович Оношко.

Сніжана БОЖОК

Славнозвісний пофарбований колодязь
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Над самою лінією горизонту починав займатися світанок. Будівля 
донецького аеропорту дивилась на нього нечисленними зіницями 
вибитих вікон. «Він сидів на парапеті, просто спиною до вікна, 
не ховаючись. Я впізнав його за светром синього кольору. Він у 
ньому чомусь ходив…», – згадував «Кіборг» Станіслав Стовбан. 
Таким Ігор Брановицький і залишився в пам’яті своїх побратимів: 
стомлений ангел-охоронець у напіввійськовій формі зі світлим 
поглядом та відкритою усмішкою

АНГЕЛ З ДАПУ

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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Військовий устрій прой-
шов крізь усе життя Ігоря Бра-
новицького червоною стрічкою. 
Він народився в сім’ї офіцера, 
тому родина неодноразово змі-
нювала місце проживання.

– У шкільні роки через пере-
їзди нам довелося змінити три 
школи, – згадує мати Ігоря, Ніна 
Костянтинівна. – Потім навчання 
у технікумі електронних приладів 
і вже після строкової служби в ар-
мії – заочне відділення в інституті.

Батько Ігоря – Євген 
Брановицький – помер від на-
слідків поранень, які дістав під 
час афганської війни, коли синові 
було лише 14 років. Вихованням 
дітей Ніна Костянтинівна займа-
лася самотужки. Піднімати синів 
доводилось на невеличку зарп-
лату фармацевта та пенсію у 
зв’язку  із втратою годувальника. 
У Ігоря склався твердий характер, 
він завжди приймав зважені рі-
шення, умовити змінити які було 

неможливо. Та перед його щирою 
усмішкою було важко встояти 
будь-кому. Ще з дитинства Ніна 
Костянтинівна казала: «Синку, 
усміхайся частіше, бо усмішка у 
тебе дивовижна».

До 2014 року в Ігоря було розмі-
рене, влаштоване життя, а робота 

дозволяла спокійно дивитись у 
майбутнє. Та чи міг він бути осто-
ронь доленосних для країни по-
дій? Звісно, ні. Не вагаючись, без 

Президент України Петро Порошенко вручає нагороду Ніні Костянтинівні, 
матері Ігоря Брановицького

Ігор Брановицький. 
Кіборг. Назавжди

Захисники Донецького аеропорту 
після виходу з нового терміналу. 

Грудень 2014 року

тіні сумніву, він був там, де най-
важче, бо знав, «тут і зараз вирі-
шується доля України».

У липні 2014 року, через три 
місяці від початку антитерорис-
тичної операції на Сході, Ігор 
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Брановицький вступив до лав 
Збройних Сил України. Про намі-
ри старшого сина мати дізналась, 
коли той уже пройшов медичний 
огляд. Вона намагалася його від-
мовити, бо одна війна вже забрала 
в неї чоловіка. І він слухав уважно, 
як завжди, не перебиваючи, а по-
тім сказав: «Мамо, я вже там, я вже 
в армії».

З кінця серпня Ігор проходив 
військову підготовку поблизу 
Житомира у складі 95-ї десантно-
штурмової бригади. В зону про-
ведення антитерористичної опе-
рації він прибув у листопаді 2014 
року навідником аеромобільно-
десантного взводу 90-го окремого 
аеромобільного батальйону. Брав 
участь у боях за Опитне, Водяне, 
Піски. У Донецькому аеропорту 
був двічі, і друга поїздка стала фа-
тальною. Та про це родина героя 
дізнається потім, з документів, що 
надійдуть з військкомату. Навіть 
під час відпустки він не турбу-
ватиме близьких і не зізнається, 

що захищає країну на нульовому 
кордоні. 

242 дні, а саме стільки україн-
ські військові стримували натиск 
російських терористичних угрупо-
вань у Донецькому аеропорту, по-
єднали у собі мужність, витримку, 
біль, сльози, гордість… Важко було 
знайти людину, яка не стежила 
за подіями в ДАПі. Для багатьох 
він став символом незламності та 
мужності українського народу, а 
сепаратистів доводив до сказу в 
прагненні захопити за всяку ціну 
і стерти з землі, як ознаку власної 
нікчемності.

Вкрай напружена ситуація ви-
йшла з-під контролю 19 січня 2015 
року. Саме цього дня до аеропор-
ту зайшла остання група добро-
вольців, аби надати підтримку та 
допомогу побратимам. У складі 
цієї групи був і Ігор Брановицький. 
На знайомства не було часу, 
запам’ятовували тільки імена. 
Швидка і чітка розстановка по по-
зиціях, заміна втомлених бійців, 
мінімум розмов – максимум дій. 
Хлопці були готові до тривалої 
оборони, але ніхто не очікував, що  
сепаратисти підірвуть будівлю 
терміналу, внаслідок чого стався 
обвал п’яти поверхів. Оговтавшись 
після вибуху, військові відновили 
укріплення, зайняли ключові по-
зиції, та штурму не послідувало. А 
вже за добу стався другий вибух. 
Підлога провалилася цього разу 

остаточно, ховатися було більше 
ніде. 

– Другий вибух словами не опи-
сати, бо я летів так, що в польоті 
перегнав стелю. Вона розкололася 
і по одній половині плити я скотив-
ся вниз, а друга половина мені на 
ноги з’їхала. Я не одразу зрозумів, 
що мені ноги придавило, больових 

Ніна Брановицька з сином Ігорем. 
Житомирський полігон, вересень 
2014 року

відчуттів спочатку не було, просто 
кров з вух пішла, бо сильно конту-
зило, – згадував Станіслав Стовбан. 

Більшість із тих, хто був на той 
час у ДАПі, залишились під завала-
ми. Дістати змогли приблизно два-
надцятьох поранених, з яких лише 
четверо дожили до ранку.

В ту страшну ніч спустився 

| вересень 2017 року

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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туман, який дав змогу легкопора-
неним бійцям покинути будівлю 
терміналу. Серед руїн залишились 
тільки нетранспортабельні та ті, 
хто за особистим бажанням вирі-
шив не йти і допомагати поране-
ним. Ігор Брановицький прийняв 
рішення залишитися.

– Він просто як ангел-охоро-
нець з’явився в моєму житті у 
найбільш потрібний момент, 
– згадує Станіслав, який бачив 
Ігоря останнім. – У тому, що я жи-
вий – левова частка його заслуги. 
Ігор всю ніч зупиняв у мене арте-
ріальну кровотечу. Якби не він, 
я б стік кров’ю за кілька хвилин. 
Носив мені воду, поки була, потім 
– колотий лід. Та головне, що він 
зі мною просто говорив. Від цьо-
го чомусь ставало легше. І так він 
допомагав не лише мені, а й усім 
пораненим. 

Уже 21 січня в Інтернеті 
з’являться перші відеоролики, від-
зняті сепаратистами, з полонени-
ми захисниками ДАПу. За декілька 
днів ці відео наберуть більше 50 
тисяч переглядів. У тому самому 
синьому светрі, стомлений, але 
нескорений, з високо піднятою 
головою та відкритим поглядом… 
Саме погляд та незламність, яка 
була в кожному слові й кожному 
жесті Ігоря, довели ватажків не-
законних збройних формувань до 
озвіріння. Підкорити або знищи-
ти. Зупинитись у своєму прагнен-
ні потвори в людській подобі не 
змогли. Били довго та жорстоко. 

Вже в морзі м. Дніпро виявлять 
сліди від травматичних куль на 
колінах Ігоря, множинні переломи 
кісток ніг. Та підкорити не вдалось. 
Російський найманець А. Павлов 
на прізвисько «Моторола» вбив 
знесиленого після знущань кі-
борга двома пострілами в голову. 
Жалюгідний боягуз, брязкаючи 

провалилось, а його вже не було 
серед живих, – з болем згадує 
мати героя. 

Деякий час Ігор вважався 
зниклим безвісти, бо на запити 
Червоного Хреста представники 
так званої ДНР відповідали, що та-
кого полоненого ані в моргах, ані 
в лікарнях немає. І тільки 6 берез-
ня тіло транспортували до моргу 
м. Дніпро, як непізнане. Поховали 
героя на Берковецькому кладови-
щі в Києві 3 квітня.

У червні 2015-го Ігоря Бра-
но вицького було відзначено ор-
деном Народний Герой України 
(посмертно), він став першим лау-
реатом ордена. 

23 серпня 2016 року Ігорю 
Брановицькому посмертно було 
присвоєно звання Герой України. 
5 вересня в Маріїнському пала-
ці Президент України особисто 

Ігор Брановицький з родичами. Чер-
вень 2013 року
дешевими медальками, наче кло-
ун бубонцями, цим вбивством 
вчергове довів нікчемність та мер-
зенність «руського миру». 

– Я до останнього сподіва-
лась, що він живий, що хлопцям 
допоможуть, а 22 січня, як по-
бачила сина на тих страшних 
кадрах, серце просто кудись 

вручив нагороду «Золота зірка» 
матері Ігоря – Ніні Костянтинівні.

Уламки та спалені шматки ко-
лишнього аеропорту назавжди 
залишаться мовчазними свідка-
ми тих страшних днів, назавжди 
на парапеті нового терміналу, 
спиною до вікна, залишився сиді-
ти ангел у напіввійськовій формі, 
Ігор Брановицький. 

Валерія КРОТЧЕНКО 
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КРАПОВИЙ 
БЕРЕТ, РЯСА І 

БАЙК, АБО ЯК 
РОСІЯНИН СТАВ 

УКРАЇНСЬКИМ 
СВЯЩЕНИКОМ 

ТА ВОЛОНТЕРОМ

Літнього сонячного дня невеликий золотистий купол з хрестом 
буквально світиться, відкидаючи яскраві відблиски. Це тимчасове 
приміщення, поруч будують новий храм – козацький, на честь 
Покрови Пресвятої Богородиці. Між сараями хтось вправно рубає 
дрова. Цікавимося у незнайомця, де можна знайти протоієрея 
Олександра. Чоловік із сокирою просить зачекати хвилину і, 
відклавши інструмент, рушає до старої церкви. За кілька хвилин 
повертається, але вже вдягнений у рясу священика. Він простягає 
руку і відрекомендовується: «Отець Олександр»...

ПАН КАПЕЛАН

ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ
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Олександр Філіппов родом із 
Сибіру. Понад п'ятнадцять років 
тому, будучи командиром підроз-
ділу спеціального призначення 
Внутрішніх військ Росії, вирішив 
кардинально змінити своє життя. 
Переїхав до України, а саме до 
Одеси. Тут він здобув освіту пси-
холога і влаштувався на роботу 
в хоспіс. Стало в пригоді вміння 
уважно слухати людей і допомага-
ти їм словом.

Згодом Олександр відчув у собі 
поклик до священичого служіння. 
Після закінчення Одеської духов-
ної семінарії вступив на служ-
бу священиком до Київського 

блогерство під ніком «pankapellan» 
у «Живому журналі». Кілька ти-
сяч осіб стали підписниками його 
сторінки. Як і належить свяще-
нику, в своїх дописах Філіппов 

патріархату. Спочатку організував 
невелику каплицю при хоспісі в 
обласному Центрі профілактики і 
боротьби зі СНІДом.

Велику популярність Олек-
сандрові Філіппову принесло 

проповідував вчення Христа. 
Водночас  у публікаціях він об-
говорював серйозні духовні та 
філософські питання,  висміював 
користолюбство деяких духовних 

осіб і перетворення релігії з усві-
домленого звернення до Бога в на-
бір обрядів, бездумне дотриман-
ня яких нібито гарантує порятунок 
душі. Однак навіть такий топовий 
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блог довелося згодом видалити.
З початком бойових дій на 

Сході України його військові знан-
ня вкупі з духовним саном стали 
просто незамінними. Псевдонім 
«Пан Капелан» набув нового зміс-
ту. Перейшовши на Фейсбук, він 
з друзями  зібрав першу посилку 
для фронту. 

рік війни я приїжджав на пере-
дову в рясі, чим викликав у хлоп-
ців деяке занепокоєння, – каже 
отець Олександр. – Присутність 
некомбатанта в специфічному 
одязі змушувало бійців постійно 
супроводжувати мене і охороняти. 
Сепарський снайпер, побачивши 
в приціл капелана, довго не роз-
думуватиме, а відразу натисне на 
спусковий гачок. З введенням но-
вої уніформи стало набагато про-
стіше. З нашивками капелана я не 
муляв очі, і це зняло деяку напру-
женість у відносинах.

 Однією з перших поїздок в зону 
проведення антитерористичної 
опе рації була поїздка до Мар'їнки. 

На превеликий жаль, військово-
службовці, з якими він там по-
знайомився, незабаром загинули, 
потрапивши під обстріл. Для тих, 
хто і нині захищає Україну, отець 
Олександр постійно збирає гроші й 
вантажі. Зазвичай на передову їде 
доверху забитий речами мікро-
автобус. Насамперед це тепла бі-
лизна, домашні заготовки, верхній 
одяг і взуття. І так уже третій рік 
поспіль.

 Велика аудиторія, харизма, 
щирість і почуття гумору дали 
змогу Філіппову ініціювати та ре-
алізувати чимало цікавих проек-
тів. Головним його досягненням 
як священика можна вважати 

Священик по-
чав збирати і пе-
редавати бійцям 
Збройних Сил 
України допомогу 
від себе особис-
то і від одеситів. 
Також Філіппов 
регулярно їздив 
на передову, де не 
тільки допомагав 
військовим, а й не 
забував і про свої 
обов'язки духовно-
го наставника.

 – У перший 

ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ
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будівництво Покровської церкви в 
одному зі спальних районів Одеси. 
Це спорудження починалося і три-
ває не тільки як волонтерський 
проект, а й як незвичне, та, на дум-
ку священика, більш правильне 
розуміння духовної громади.

 За велінням долі єдиний на 
весь район храм Київського пат-
ріархату об'єднав волонтерів і 
військовослужбовців. Все оздоб-
лення тут зроблено руками во-
лонтерів, більшість – із «сувені-
рів» з фронту. Розписують храм 

стоїть великий байк, дуже схожий 
на легендарний «Харлі Девідсон». 
Насправді ж це японська «Хонда» – 
машина менш знаменита, проте за 
своїми характеристиками нічим не 
поступається американській. 

Олександр Філіппов каже, що 
це була його давня мрія, яка ви-
падково справдилася в Одесі. 
Кілька років тому вірянин запро-
понував йому мотоцикл на виплат 
і за дуже помірну ціну.

– Мабуть, це єдина віддушина, 
яка у мене є. Як капелан я повинен 

Тому робить те, що повинен. Нині 
його парафія опікується 121-ю 
окремою бригадою зв'язку. Так  
було вирішено після того як 29 
серпня 2014 року, під час виходу 
з Іловайського котла так званим 
зеленим коридором, на дорозі 
в районі села Новокатеринівка 
в командирському уазику заги-
нув його друг полковник Борис 
Кифоренко. Разом з ним також 
загинули майор Андрій Гладков 
та капітан Олександр Світличний. 
А в підбитому БТРі зв'язку, що 
рухався попереду, заживо згорі-
ли майор Яків Губа, солдат Євген 
Солодовнік та молодший сержант 
Ігор Юрковець. Саме тому тепер у 
його храмі завжди горять свічки і 
звучать молитви за душі загиблих 
військових.

Євгеній СИЛКІН

теж волонтери. В майбутньому 
при храмі збираються відкрити 
недільну школу, проте вже нині 
діють мовні курси.

– У нас відкриті курси україн-
ської мови, для того щоб росій-
ськомовні одесити могли практи-
куватися. Тому що всі прекрасно 
розуміють мову, перекладають, 
читають без проблем, але немає 
суто мовної практики. Тому ми 
спробували створити унікальне 
мовне середовище, – розповідає 
Олександр Філіппов.

Отець Олександр провів для нас 
невелику екскурсію будмайданчи-
ком і розповів, який вигляд мати-
ме новий православний храм.

У віддаленому кутку двору, за-
кутаний ганчірками від негоди, 

бути дуже мобільним і маю вільно 
пересуватися містом, тому вліт-
ку і в суху пору року вирушаю на 
службу на мотоциклі. Звісно, в рясі 
я не їжджу. Затори мені байдужі, 
це зручний вид транспорту, – про-
довжує він.

Надавати допомогу, на його дум-
ку, нормально для християнина. 
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Донедавна в Українському війську гостро стояла проблема 
закупівель озброєння та військової техніки за кордоном, зокрема у 
країн-членів Північноатлантичного альянсу. Проте наші 
закордонні партнери успішно вирішували це питання через 
Агенцію НАТО з підтримки та постачання. З нинішнього року 
послугами агенції можуть скористатися і Збройні Сили України

СПОРЯДИТИ
СОЛДАТА ДОПОМОЖЕ НАТО

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ
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Агенція НАТО з підтримки та 
постачання (АНПП) створена, аби 
надавати послуги та логістичну 
підтримку арміям держав-членів 
НАТО у повсякденній життєдіяль-
ності, а також під час проведення 
навчань і операцій. Вона налічує 
понад 1,3 тис. працівників, має ве-
лику кількість різних програм та 
близько трьох десятків напрямків, 
за якими працює.

На жаль, до останнього часу 
наше законодавство забороняло 
Міністерству оборони здійснюва-
ти закупівлі військового майна та 
техніки в нерезидентів. Тобто ніби 
й дозволяло брати участь у тор-
гах, але здійснити прямі розра-
хунки було неможливо. Для цього 
обов’язково залучали посередни-
ків: спецекспортерів, спецімпор-
терів тощо. Саме вони відповідно 

до вітчизняного законодавства 
мали право здійснювати зовніш-
ньоекономічну діяльність.

За дивним хитросплетінням 
нормативно-правових актів вій-
ськове відомство як центральний 
орган виконавчої влади не могло 
вести зовнішньоекономічну діяль-
ність. Але ж, як відомо, поява по-
середника в будь-якому процесі – 
це не лише збільшення видатків, а 
й ризик виникнення корупції.

– Досить тривалий час ми 
з’ясовували ці нюанси, – гово-
рить представник Міністерства 
оборони України, відповідальний 
за співпрацю з АНПП, Артур Пе-
реверзєв. – Відправляли запити 

до Міністерства економічного 
розвитку. Звідти отримали зви-
чайну відписку, яка не ставила 
військове відомство конкретно в 
межі Закону України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність».

Саме тому за допомогою та з 
ініціативи місії України при НАТО 
представники військового відом-
ства за рішенням Міністра оборони 
України Степана Пол торака почали 
ознайомлення з роботою АНПП – 
структурою, яка існує багато де-
сятків років, адже створювалася 
ще під час Другої світової війни. В 
містечку Капеллен (Люксембург) 
тоді базувався великий табір, 
куди надходило американське 
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військове спорядження для кра-
їн Європи. Там працював великий 
розподільчий центр, де союзні вій-
ська отримували допомогу, також і 
гуманітарну.

Після створення блоку НАТО 

країни-члени поступово почали 
досягати сумісності. Агенція НАТО 
з підтримки та постачання надава-
ла логістичні послуги об’єднаним 
силам під час спільних навчань 
або місій, забезпечуючи таким чи-
ном кілька національних контин-
гентів. З часом вона збільшилася і 
могла обслуговувати всю техніку, 
яка стоїть на озброєнні армій ба-
гатьох країн.

Нині, окрім Копеллена, її під-
розділи розташовані в різних ку-
точках Європи. Аби отримати певні 
послуги, країни-члени добровіль-
но об’єднуються в партнерства. 
Якщо, наприклад, кілька країн ма-
ють однакові автомобілі, танки чи 
БТРи, то їм простіше найняти для 
виконання цих завдань структуру, 
яка б укладала контракти на при-
дбання запчастин, проведення ре-
монтних робіт тощо.

Так, як у випадку із бронетран-
спортером BOXER. Ним користу-
ються деякі країни-члени НАТО, а 
агенція ремонтує їхній бронепарк. 
Також і поза місцем постійної дис-
локації, в будь-якому куточку сві-
ту. За ці послуги країни сплачують 
щорічні членські внески та 3 відсо-
тки від суми замовлення.

Нині, наприклад, агенція забез-
печує майже всі логістичні потре-
би місії в Афганістані, Косові, де 

перебувають різні контингенти, 
серед них і український у таборі 
Ново Село. Наші підрозділи укла-
дають з АНПП угоду на інтегроване 
логістичне забезпечення. 

Дуже цікавим є партнерство 
з підтримки військово-морської 
логістики. Його представники 
укладають контракт з багатьма 
компаніями світу, які здійснюють 
заправку суден, проводять ремонт 
і обслуговування в портах. Послуги 
покривають 70 – 80 відсотків ліній 
суходолу по всій земній кулі. Тобто 
куди б не зайшов військовий кора-
бель, майже всюди він може отри-
мати підтримку: увесь спектр по-
слуг, навіть перукарські.

Латвія й Литва, наприклад, май-
же всі свої боєприпаси закупляють 
через партнерство з підтримки 
боє припасів. Так не лише простіше 
й швидше, а й значно вигідніше.

Загалом для кожної країни 
членство в агенції має чимало 
плюсів. Адже для задоволення 
військових потреб вона наймає 
підрядників по всьому світу. Крім 
того, має власні виробничі потуж-
ності. Наприклад, для обслугову-
вання досить не нових, але досі 
популярних американських про-
титанкових систем. Хоча тамтешні 

Міністр оборони України Степан Полторак під час церемонії підписання 
Угоди між військовим відомством та Агенцією НАТО з підтримки 
та постачання

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ
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увазі його спорядження, 
амуніція тощо.

Отже, віднедавна 
Україна може користу-
ватися двома інструмен-
тами проведення закупі-
вель у агенції НАТО. Один 
з них – партнерство з 
підтримки і спільного 
управління предме-
тами постачання 
(речове, медич-
не майно, про-
дукти харчу-
вання тощо). 
За потреби 
уповнова-
жені пред-
с т а в н и к и 
вітчизняного 
оборонного відом-
ства можуть ско-
ристатися спеці-
альною логістичною 
електронною базою 
даних НАТО, де міс-
титься перелік усього майна, на по-
стачання якого агенція уклала дов-
готривалі контракти. Наприклад, 
якщо замовнику потрібна певна 
кількість черевиків з високими 
берцями, тепер достатньо зробити 
лише кілька кліків мишкою.

Наступний інструмент гнуч-
кіший. Це несистемні брокерські 
послуги. Приміром, коли війську 
потрібні, так би мовити, особливі 
предмети, які не можна придба-
ти в межах жодного з партнерств. 
Через цей спрощений механізм 
можна замовити будь-що. Для 

компанії перестали їх виробляти і 
підтримувати, але через свою до-
бротність та витривалість комп-
лекси досі залишаються на озбро-
єнні багатьох країн.

Таких напрямків дуже багато. У 
2012–2013 роках навіть з’явилася 
ініціатива створити партнерство, 
яке б підтримувало озброєння  
та військову техніку радянських 
зразків. Адже чимало країн колиш-
нього Варшавського договору досі 
ними користуються. Втім для про-
довження справи не знайшлося 
достатньої політичної підтримки.

Нинішнього року значний крок 
до членства в агенції зробила й 
Україна. І хоча співпраця ратифі-
кована Угодою про співробітни-
цтво між Кабінетом Міністрів та 
Організацією НАТО з підтримки 
та постачання ще 2015 року, та 
реальні кроки через особливості 
українського законодавства вда-
лося зробити лише цьогоріч.

– Ми вирішили розпочати з 
самого простого формату, – по-
яснює представник Міністерства 
оборони України, відповідаль-
ний за співпрацю з АНПП, Артур 
Переверзєв.– Тобто з тих послуг, 
які спрямовані на підтримку без-
посередньо солдата. Мається на 
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цього передбачено навіть прове-
дення окремого тендера, в якому 
можуть взяти участь всі потребую-
чі цього країни, зокрема й Україна.

Для Міністерства оборони цей 
механізм цікавий тим, що не пе-
редбачає укладання жодних 
контрактів із підрядниками. Усе це 
виконує агенція. Вона ж виставляє 
рахунки, а Міноборони лише спла-
чує й отримує замовлений товар.

2015 року представники віт-
чизняного військового відомства 
вперше відвідали офіс цієї орга-
нізації. Цікавили передусім бро-
керські послуги і партнерство 
спільного управління предметами 
постачання. Ці інструменти дають 
можливість закуповувати речове, 
медичне майно, деяку техніку (сні-
гоходи, човни, іншу спеціалізовану 
техніку), навіть стрілецьку зброю. 
Щоправда, Україні її не продава-
тимуть, допоки не буде ухвалене 
відповідне політичне рішення.

Користь такого партнерства 
полягає не лише в можливості 
проводити закупівлі за контрак-
том, а й у тому, що країни-члени 

партнерства можуть продавати 
іншим власні надлишки військово-
го майна.

Збройні сили Франції, напри-
клад, нещодавно прийняли на 
озброєння нові шоломи. Надлишок 
запропонували через логістичну 
електронну базу даних країнам-
партнерам. При чому продавати 
виріб французи можуть як за собі-
вартістю, так і за будь-якою іншою 
ціною, яка влаштовуватиме і про-
давця, і покупця.

Доступ до сайта мають лише 
визначені посадові особи через 
шифровані системи захисту. Адже 
в ньому міститься величезна база 
даних інформаційної системи ло-
гістики тих країн, які користуються 
послугами агенції. Тут можна зна-
йти інформацію про виробника 
того чи іншого товару, на замовлен-
ня якої країни укладався контракт 
на виробництво і поставку, скільки 
одиниць залишилося тощо.

Загалом усі процедури, якими 
користуються нині в агенції, до-
сить сучасні. Там не використову-
ють жодних паперових документів 
і мокрих печаток. Після укладення 
угоди увесь процес закупівлі про-
водиться шляхом електронного 
листування. Це робить уповнова-
жена особа без численних пого-
джень, підписів і коректувань.

Єдиною головною умовою є 
стовідсоткова передоплата за-
мовленого товару. Кошти розмі-
щуються на субрахунку агенції у 
банку Люксембургу. Якщо певний 
час вони не використовуються, 
то країна отримує за них ще й 
банківські відсотки, які може ви-
користати на власний розсуд. Як 
бачимо, користь від електронних 
закупівель у партнерів по НАТО 
очевидна. Та найголовніше, що у 
виграші від їхнього успішного за-
провадження залишиться найго-
ловніший суб’єкт – солдат україн-
ського війська. 

Сергій БАСАРАБ

РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ



Ось уже два роки поспіль Мі-
ністр оборони  України  нагороджує 
українських захисників годинника-
ми вітчизняного виробництва, які 
виготовляє Київський годиннико-
вий завод (КГЗ) під власною  торго-
вою  маркою KLEYNOD. Вперше на-
ручні годинники під цим брендом 
підприємство випустило в листопа-
ді 2002 року. 

Назва торгової марки походить 
від слова «клейнод», «клейноди» 
(від нім. Кlеіnоdе і польск. Klejnot 
– скарб, коштовність) – особливі 
знаки державної влади, симво-
ли влади гетьманів України. Най-
більш відомими гетьманськими 
клейнодами були булава, пернач, 
бунчук.   

До речі, за радянських часів 
поняття «український годинник» 
взагалі не існувало — всі тодішні 
годинникові заводи були розташо-
вані на території Росії та Білорусі. 

Годинники KLEYNOD мають уні-
кальний автентичний дизайн – їх 
виготовляють на основі власних 
конструкторських і технологічних 
розробок та створюють на базі 
швейцарських механізмів. Ще 
однією особливістю годинників 
є інноваційний чотирирівневий 
принцип технічного контролю про-
дукції, що дозволило підвищити 
стандарти якості до рівня швей-
царських виробників та збіль-
шити гарантію виробу до трьох 
років.

 Київський годинниковий завод 
— єдине українське підприємство, 
яке займається серійним вироб-
ництвом годинників. За 15 років 
професійного розвитку було виро-
блено близько 150 тисяч наручних 
годинників. Нині в асортиментному 
ряді підприємства налічується по-
над 200 моделей різних колекцій. 
Серед них найбільший попит ма-
ють колекції «Вишиванка», «Клей-
ноди незалежності» та унікальна 
серія «армійських» годинників – 
KLEYNOD FORCES. 

Генеральний директор підпри-
ємства Олексій Золотарьов пояс-
нив, що саме вони розроблялися 
для українських силових структур, а 
особливо для тих армійців, хто сьо-
годні  мужньо протистоїть проросій-
ським терористам, захищаючи мир, 
гідність та незалежність України. 

– Надихнувшись відвагою, не-
зламністю, непоборністю цих без-
страшних людей, творча команда 
Київського годинникового заводу 
в 2016 році розробила дану серію 
годинників, – зазначив він. 

Ця лінійка  має швейцарський  
кварцовий механізм Ronda715, 
корпус із нержавіючої сталі, міне-
ральне скло, оснащена каучуко-
вим ремінцем та сталевою пряж-
кою. Знаки циферблата та стрілки 
мають люмінесцентне покриття. 
Серія розроблена в двох дизайнах: 
мінімалізм для поціновувачів кла-
сики та національний – з елемен-
тами українського тризуба.

Тож звіримо час. Бо незабаром 
час нових надій, успіхів і перемог. 

 В’ячеслав ПЕТРОВСЬКИЙ

Колекція «KLEYNOD FORCES» — 
армійські годинники для захисників!
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ВІЙСЬКОВІ ЗМАГАННЯ

На  полі, переораному  танковими 
траками, берці майже «потопають» 

у пилюці. Спалена трава, 
посічені осколками снарядів та 

великокаліберними кулями дерева, 
потрощені перекриття бліндажів. 

У вухах ще довго гуде від гарматних 
пострілів, ніздрі лоскоче пороховий 

гар. Сонце насилу пробивається 
з-за чорного диму, який здіймається 

до самого неба й поступово 
розчиняється в повітрі... 

На початку вересня тут, неподалік 
Чернігова, відбувся запеклий танковий 

бій. Було відбито наступ передових 
загонів противника у складі двох 

батальйонних тактичних груп, 
що намагалися прорвати оборону 

наших військ і захопити 
селище Гончарівське
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З лівого флангу на перехоплен-
ня противника вийшов бойовий 
розвідувальний дозор. Знищивши 
вогнем з ходу два ворожі танки 
та одну «беху», взвод зайняв ви-
значені позиції й забезпечив ви-
сування центрального та право-
флангового взводів. Центральний 
взвод, вийшовши на позицію, 
негайно закрутив «танкову ка-
русель», безперервним вогнем 
притиснув противника до землі 
й не давав йому змоги рухатися 
вперед. Водночас взвод з правого 
флангу почав операцію «Обхват», 
обійшовши і вдаривши по напад-
никах  з тилу. Успіху оборонного 
бою сприяли радіоелектронне 
пригнічення систем управління 
військами та зброєю противника, 
коригування вогню нашої арти-
лерії та мінометної групи за до-

помогою безпілотних авіаційних 
комплексів.

Зазнавши критичних втрат і не 
дочекавшись заблокованих наши-
ми військами резервів, противник 
зупинився, а потім почав відсту-
пати. Двійками машин за підтрим-
ки артилерії наші танкісти спільно 
з другим ешелоном механізова-
ної бригади перейшли в контрнас-
туп...

На щастя, це не були реальні 
бойові дії. Такою вражаючою де-
монстрацією своєї майстернос-
ті в показовому бою українські 
танкісти закінчили конкурс на 
кращий танковий взвод Збройних 
Сил України. У ньому взяли участь 
підрозділи – переможці першо-
сті Сухопутних військ, Військово-
Морських Сил та Високомобільних 
десантних військ ЗС України, зага-

лом три команди по 12 військови-
ків у кожній.

Право на участь у змаганнях 
вибороли танкісти 14-ї механізо-
ваної бригади Сухопутних військ, 
36-ї окремої бригади морської 
піхоти Військово-Морських Сил і 
25-ї окремої повітряно-десантної 
бригади Високомобільних десант-
них військ. Такі змагання прово-
дяться вже п’ятий рік поспіль, але 
цьогорічні відрізнялися від попе-
редніх тим, що до них було вклю-
чено абсолютно нові елементи.

–  Власне, нічого складного для 
нас у цих змаганнях не було, – 
розповів командир танка старший 
сержант Роман Киричук. – Торік 
представники нашої 14-ї брига-
ди брали участь у міжнародних 
змаганнях на кращий танковий 
підрозділ разом із танкістами 
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провідних країн – членів НАТО в 
Німеччині. На танках вітчизняного 
виробництва Т-64БВ ми змагалися 
з екіпажами «Леопардів», «Абрам-
сів» і показали непогані результа-
ти. Більш того, західні колеги нас 
ще й розпитували, як воно бути на 
справжній війні, якої вони в очі не 
бачили. Із урахуванням стандар-
тів НАТО, а особливо досвіду, яко-
го ми набули в зоні АТО, програма 
нинішних змагань була дещо змі-
нена. Зокрема ми вперше вели во-
гонь із закритих вогневих позицій 
на віддалені дистанції, викликали 
і коригували вогонь далекобійної 
артилерії.

Командир танкового взводу 36-ї 
бригади морської піхоти старший 
лейтенант Іван Поліщук воював 
у зоні АТО з вересня 2014 року — 
одразу ж після закінчення Націо-
нальної академії сухопутних військ 
у Львові. Торік на таких же змаган-
нях на полігоні у Гончарівському 
його взвод посів друге місце. 

–  Різниця між тими змагання-
ми і цими – суттєва, – каже взвод-
ний. – По-перше, нам дуже допо-
міг досвід команди 14-ї бригади, 
набутий на змаганнях у Німеччи-
ні. Сподіваюся, ніхто не думає, що 
ми конкуренти? Ми – побратими 

і разом робимо одну справу – 
захищаємо Батьківщину. Цього 
року елементи програми НАТО 
були задіяні в Україні. Вони роз-
раховані на те, що танковий взвод 
має більш самостійно виконувати  
свої завдання. Це вже не позицій-
на оборона, а більш маневрена. 
Також, це взаємодія з артилері-
єю, чого раніше не практикува-
лося. А ще – стрільба з пістолета 
з різних позицій, подолання смуги 
перешкод, яку раніше проходили 
лише десантники і розвідники. Це 
головні нові три елементи ниніш-
ніх змагань. Яка вправа була най-
складнішою? Важко сказати. Мож-
ливо, «танкова карусель», тобто 
постійна зміна положення танків 
у межах опорного пункту з метою 
забезпечення їхньої живучості та 
ускладнення противнику приціль-
ного вогню у відповідь. Досвід 
показує, що машина, яка веде во-
гонь, не має залишатися на місці 
після пострілу більше 30 секунд. 
Тож і доводиться «тиркатися» впе-
ред-назад. Та нам це не вперше. 
Хлопці цю вправу відпрацювали 
ще в АТО.

До речі, за словами командира 
танкового батальйону 36-ї брига-
ди морської піхоти ВМС ЗС України 
підполковника Володимира Куя-
нова, сьогодні морській піхоті без 
танків не обійтися: «Основні за-
вдання виконують танкісти, потім 
завершують справу піхотинці».

Нікуди без панцирників і ВДВ. 
У цьому переконаний і командир 
танкового взводу молодший лей-
тенант Ярослав Лаврієнко.

–  Хоча, – каже він, – усе зале-
жить не від машини, а від екіпа-
жу. У нас на озброєнні танки Т-80. 

Ясна річ, вони більш швидкісні й 
маневрені, ніж Т-64. Але на цих 
змаганнях ми з іншими взвода-
ми були в рівних умовах, бо нам 
на виконання вправ «накинули» 
зайві 74 секунди.  Враховувалася 
індивідуальна майстерність кож-
ного члена екіпажу. Командири 
танків самостійно визначали най-
оптимальніший варіант швидко-
сті руху машин та можливостей 
ураження цілей. 

Роботу танків парами, коли 
одна машина прикриває другу, 
між іншим, уперше застосували в 
зоні АТО саме десантники. А нині 
на таку схему переходять усі роди 
військ.  Треба постійно вдоскона-
люватися, бо нова епоха потребує 
нових рішень.

На заключний етап змагань, 
який відбувся напередодні Дня 
танкіста, прибув начальник Гене-
рального штабу – Головнокоман-
дувач Збройних Сил України гене-
рал армії України Віктор Муженко. 

Вітаючи танкістів, він, зокрема, 
сказав:

– Змагання вкотре продемон-
стрували, що це боротьба справ-
жніх воїнів. У змаганні, як і в бою, 
перемагає найсміливіший і най-
професійніший.  Український на-
род може пишатися своїми вої-
нами-танкістами.  В нашій пам’яті 
назавжди залишаться успішні 
танкові бої під час оборони Де-
бальцевого, донецького аеро-
порту, біля Логвинового та  інших  
населених пунктів українського 
Донбасу. Без танків неможлива 
перемога в сучасному бою. За 
мужність та героїзм, проявлені під 
час бойових дій на Сході України, 
понад тисячу воїнів-танкістів від-

Змагання вкотре продемонстрували, що це боротьба 
справжніх воїнів. У змаганні, як і в бою, перемагає 
найсміливіший і найпрофесійніший.  Український 
народ може пишатися своїми воїнами-танкістами

Начальник Генерального штабу – 
Головнокомандувач Збройних Сил України 

генерал армії України Віктор Муженко
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значені державними нагородами. 
Троє з них отримали найвищу від-
знаку  –  звання Героя України. 

На танкових змаганнях армій 
країн НАТО зарубіжні партнери 
високо оцінили професійні дії 
українських танкістів. Вони зажи-
ли заслужений авторитет. Ніхто з 
військових інших країн не був у 
танковому бою під вогнем проти-
вника. Ні в кого з них немає тако-
го бойового досвіду. Він є тільки в 
українських танкістів. Недарма ж 
емблемою танкових військ Укра-
їни є сталевий кулак – символ 
мужності й волі до перемоги! Сла-
ва Україні!

–  Героям слава! – пролунала 
відповідь хлопців у закопчених і 
запилених комбезах, які і є героя-
ми, та їм це сказати, лише всміх-
нуться: «Та ну, таке вигадаєте...»

За результатами змагань пер-
ше місце посів танковий взвод 
14-ї окремої механізованої брига-
ди Сухопутних військ оперативно-
го командування «Захід». Перехід-
ний приз – модель танка Т-34/85 
та сертифікат на грошову премію 
для особового складу взводу в 
розмірі 100 ти-
сяч гривень Віктор 
Муженко вручив 
його командирові, кава-
леру ордена Богдана Хмель-
ницького III ступеня ка-
пітану Роману Бугаєву. 
А присутній на цере-
монії нагородження 
голова Чернігівської 
обласної державної ад-
міністрації Валерій Куліч 
від імені ОДА додатково 
вручив переможцям ще 
20 тисяч гривень, запев-
нивши, що наступного року такий 
«бонус» вже дорівнюватиме  пер-
шій премії, суму якої визначить 
Генеральний штаб ЗС України.

За друге місце сертифікат на гро-
шову премію для особового складу 
взводу в розмірі 60 тисяч гривень 
вручено молодшому лейтенантові, 
командиру танкового взводу 25-ї 

окремої повітряно-десантної бри-
гади Високомобільних десантних 
військ Ярославові Лаврієнку.

За третє місце сертифікат на 40 
тисяч гривень для особового складу 
взводу вручено старшому лейте-
нантові Івану Поліщуку  — коман-
диру танкового взводу 36-ї окремої 
бригади морської піхоти ВМС.

Також за підсумками перемог у 
різних номінаціях та з нагоди Дня 
танкіста багатьом військовослуж-
бовцям було вручено наручні го-
динники,  почесні нагрудні знаки 
«За досягнення у військовій служ-
бі» і «За взірцевість у військовій 
службі». 

А щодо поля, переораного тан-
ковими траками... На жаль, цього 
ніяк не уникнути. Не ми це по-
чали. І чим краще буде зорано 
українськими танками чернігів-
ську землю, тим кращим, коли ви-
никне потреба, буде «врожай» на 
Донбасі.

Олег ЯНОВСЬКИЙ
Фото Віктора КОШМАЛА
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Співпраця, загартована 
віками

Лише Польща сусідствує з 
обома – Литвою та Україною. А 
історія сусідства сповнена тра-
гічних та драматичних сторінок 
взаємного кровопролиття, на 
чому повсякчас намагається зі-

грати проросійська пропаганда. 
Але за кілька віків співіснування 
ми маємо і приклади спільних 
звитяг – з середньовіччя литов-
ці, поляки та українці не один раз 
ставали монолітною військовою 
стіною на заваді «туристам» з пів-
нічно-східної Московії. Від битви 
під Оршею 1514 року до спільних 

спроб поляків та українців проти-
стояти загарбницьким намірам 
червоних у 1940-х, не всі баталії 
закінчувалися перемогою, але 
важливий урок для наших сучас-
ників – лише разом ми сильні та 
маємо шанс завдати ворогу при-
наймні дипломатичної та ідеоло-
гічної поразки. 

символ єднання  
Кажуть, дружба пізнається в біді: після поцілунку Іуди 

від «братньої» Росії, Україну на ногах втримали серед інших 
держав наші надійні союзники – Польща та Литва.

На початку 2016 року у Східній Європі створено унікальне 
військове об’єднання – литовсько-польсько-українська бригада, 

яка вже в січні 2017 року набула повні оперативні спроможності.  
Попри декларування в установчих документах миротворчої 

орієнтації LITPOLUKRBRIG, справжні причини створення та 
аспекти застосування цієї військової частини набагато ширші

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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 трьох країн
– Звісно ж, що найбільш 

об’єднувальним чинником для 
урядів трьох країн у створенні 
бригади стало відчуття спільної 
загрози з «російських джерел». І 
в цьому сенсі бригада стає ще од-
ним інструментом для підтвер-
дження міцності колективної без-
пеки (в контексті Литви та Польщі) 
та формою підтримки Збройних 
Сил України, що борються на Схо-
ді України. Якщо припустити, що 
однією із загроз в регіоні (насам-
перед Балтійському) є прояви гі-
бридної агресії з боку Росії, то Лит-
ПолУкрбриг стає платформою для 
обміну досвідом, корисного зброй-
ним силам Республіки Польща та 
Литовської Республіки, – зазначив 
Якуб Борньо, науковець та дослід-
ник із Вроцлавського університету.

У наш час держави-засновни-
ки LITPOLUKRBRIG набули досвіду 
співпраці у форматі спільних ба-

тальйонів. Так, у 1997-2008 роках 
миротворчі завдання виконував 
литовсько-польський батальйон 
(LITPOLBAT), а в 1998-2010 роках 
діяв польсько-український ба-
тальйон (POLUKRBAT). Останній, до 
речі, під час участі в міжнародних 
силах з підтримки миру в Косові 
– КFOR – був посилений взводом 
литовських солдатів, які також 
перебували у складі багатонаціо-
нальної цільової групи. Крім того, 
військовослужбовці Литовської 
Республіки, Республіки Польща та 
України брали участь у коаліцій-
них силах в Іраку, де поляки коман-
дували багатонаціональною диві-
зією «Центр-Південь». Примітно, 
що до складу об’єднання входили 
підрозділи 22 країн, включаючи 
Литву та Україну.  Національний 
контингент становив понад 1600 
українських солдатів. Більшим там 
був лише польський підрозділ – 

близько 2200 військовослужбовців 
Війська Польського.

– Функціонування в рамках вій-
ськового об’єднання підрозділів з 
трьох різних країн, які представ-
ляють збройні сили з різними під-
ходами і способами дій, помітно 
сприяє підвищенню рівня знань 
і навичок солдатів. Це підґрунтя 
для розробки нових способів ви-
рішення наявних регіональних 
оборонних проблем, пов’язаних 
з питаннями безпеки. Зокрема, 
ЛитПолУкрбриг об’єднує досвід не 
тільки участі у стабілізаційних місі-
ях в Іраку та Афганістані, а й в аси-
метричному конфлікті на Донбасі, 
– висловив свою думку аналітик 
польсько-українських відносин і 
дослідник російської інформацій-
но-психологічних операцій у Поль-
щі та Україні Даріуш Матерняк.

– Ми засвоїли важливий урок, 
що наша сила залежить від нашої 
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єдності. Становлення литовсько-
польсько-української бригади є 
частиною безперервного процесу 
послідовного і довгострокового 
військового співробітництва Поль-
щі, України та Литви. Ми поділяємо 
спільну мету – безпеку та оборону 
наших держав, Східної Європи та 
всього світу, – зазначив командир 
LITPOLUKRBRIG полковник Зенон 
Бжушко, офіцер Збройних cил Рес-
публіки Польща. Тобто наша тристо-
роння співпраця не є чимось новим. 

2007 року на засіданні Пів-
нічноатлантичної ради та Комісії 
Україна-НАТО міністри оборони 
Литовської Республіки, Республі-
ки Польща та України висловили 
готовність створити спільний вій-
ськовий батальйон. А восени 2008 
року було вирішено про підви-
щення рівня співпраці від баталь-
йону до бригади. Але до 2014 року 
далі слів справа не пішла.

Однак події останніх років у 
Східній Європі та потенційна за-
гроза з боку РФ змусили уряди 
країн переглянути позиції. У ве-
ресні 2014 року, на піку бойових 
дій на Донбасі, у Варшаві було під-
писано угоду про утворення три-
сторонньої литовсько-польсько-
української бригади. А вже в липні 
2015 року у Львові міністри обо-
рони країн-засновниць поставили 
свої підписи під технічною угодою 
щодо деталей та аспектів функці-
онування багатонаціональної вій-
ськової частини. У січні 2016 року 
був сформований штаб бригади 
з місцем постійної дислокації у 
польському місті Люблін. А націо-
нальні контингенти (визначені ма-
неврені батальйони та підрозділи 
бойової підтримки і забезпечен-
ня) залишилися на території своїх 
країн і приймаються під команду-
вання штабом LITPOLUKRBRIG під 
час спільних тренувань, навчань 
та у випадку майбутніх операцій. 

Рік інтенсивної бойової підго-
товки й відпрацювання натовських 
стандартів завершився сертифі-
каційним навчанням щодо під-

твердження набуття бригадою 
оперативних спроможностей для 
участі в міжнародних операціях 
з підтримання миру та безпеки 
«Комон Челендж-2016» на полігоні 
Дембі, Республіка Польща.

Як зазначив Міністр оборо-
ни Литовської Республіки Рай-
мундас Каробліс, ідея створення 
LITPOLUKRBRIG полягала в залу-
ченні бригади до миротворчих 
операцій. При цьому він припус-
тив, що це військове об’єднання 
могло б брати участь у миротвор-
чій операції на Балканах. 

«Таким чином, – наголосив 
Раймундас Каробліс, – мандат 
LITPOLUKRBRIG передбачає про-
ведення військових навчань та 
поглиблення військового співро-
бітництва, але також мета поля-
гає в можливості участі в спільних 
операціях в інших країнах для під-
тримання миру і безпеки».

– Завдяки глибокому між-
народному військовому спів-
робітництву, прикладом якого є 
LITPOLUKRBRIG, вдається покращи-
ти сумісність збройних сил Литви, 
Польщі й України, а також зміцни-

ти регіональну безпеку в Східній 
Європі. Разом ми демонструємо 
нашу згуртованість. Проведення 
спільних заходів та міжнародних 
військових навчань забезпечує 
високий рівень готовності. Ми 
працюємо разом, ми навчаємося 
разом, ми несемо службу та вико-
нуємо завдання під одним коман-
дуванням, – підсумував началь-
ник штабу бригади підполковник 
Елігіус Сенуліс, офіцер ЗС Литов-
ської Республіки.

З кожного по батальйону...
– Коли ми говоримо про ли-

товсько-польсько-українську бри-
гаду – маємо на увазі насамперед 
командування в Любліні. До складу 
цього органу військового управлін-
ня входять 18 українських офіце-
рів, 5 литовських та понад 60 поль-
ських військовослужбовців. Ми тут 
виконуємо завдання на постійній 
основі. Україна делегує 1-й баталь-
йон окремої десантно-штурмової 
бригади. Литва визначила окремий 
«уланський» механізований ба-
тальйон. А Збройні сили Республіки 
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Польща придали 5-й стрілецький 
батальйон та ще до двадцяти під-
розділів підтримки та забезпечен-
ня.  Загалом з усіма визначеними 
підрозділами особовий склад бри-
гади налічує близько 4500 тисяч 
осіб, – розповів полковник Воло-
димир Юданов, заступник коман-
дира LITPOLUKRBRIG.

Тобто, крім командування бри-
гади, кожна країна-засновниця ро-
бить свій внесок шляхом виділення 
одного «піхотного» батальйону, які 
разом становлять головну бойову 
силу. Звичайно, згідно з мандатом 
литовсько-польсько-українська 
бригада після набуття повних опе-
ративних спроможностей має під-
тримувати готовність до участі в 
операціях з підтримання миру або 
врегулювання криз. Проте головні 
завдання бригади значною мі-
рою були зміщені через поточну 
геополітичну ситуацію в регіоні. 
Одним з пріоритетів  для Польщі 
та Литви є наближення Украї-
ни до євроатлантичного 
простору.

Упродовж свого 
функціонування бри-
гада брала участь 
у низці навчань 
і тренувань. 
Серед найбільших 
– «Брейв Бенд», 
«Анаконда-2016», 
«Комон Челендж-2016», 
«Кленова арка-2016». 
Цього року – у «Драгон-2017».

Торік участь в «Анаконді» не-
великого контингенту українських 
учасників, – командування литов-
сько-польсько-української брига-
ди та аеромобільного взводу 80-ї 
окремої десантно-штурмової бри-
гади, – стала акцентом навчання. 
І це не лише політичний аргумент 
НАТО, що з українцями рахуються 
і підтримують. Українські воїни, як 
ніхто інший в Європі, мають досвід 
ведення реальних бойових дій в 
умовах гібридного конфлікту. 

– Наша перевага – ми пройшли 
АТО. Під час «Анаконди» нам вда-
лося досягнути золотої серединки 
– поділитися з партнерами своєю 
тактикою дій, а також опанувати 
їхні процедури, що можуть бути 

застосовані в ЗС України. Це є 
крок зближення з НАТО, – 

прокоментував полков-
ник Володимир Юданов. 

Близьким до «Анаконди» 
став цьогорічний «Драгон», куди 
до участі, окрім командування 
LITPOLUKRBRIG, запрошено під-
розділ «афілійованого» десант-
но-штурмового батальйону. 

– У процесі фахової підготов-
ки військовослужбовців трьох 
країн ми виокремили як важли-
вий предмет досвід АТО. Укра-
їнські офіцери періодично про-
водять заняття за напрямами, 
базуючись на власному досвіді 
бойових дій. Підполковник Ана-
толій Іченський, до прикладу, де-
тально проаналізував для  поль-
ських і литовських колег аспекти 
оборони луганського аеропорту  
2014 року. А підполковник Андрій 
Кіхтан розповів про логістичне 
забезпечення підрозділів у 

зоні АТО. 
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Зі свого боку, наші партнери 
обговорюють, як би вони діяли в 
таких ситуаціях. А це вже спроба 
проаналізувати окремі тактичні 
ситуації на погляд українського 
військовослужбовця та офіцера 
НАТО, – уточнив полковник Воло-
димир Юданов.

Під патронатом 
князя Острозького

За менше ніж півтора року сво-
єї діяльності литовсько-польсько-
українська бригада встигла неаби-
як прославитися і стала  темою як 
гучних заяв політиків найвищого 
рівня, так й інформаційних атак 
кремлівських посібників. 

Важливо, що на шляху ство-
рення бригади Польща, Литва і 
Україна подолали складний бар’єр 
непорозумінь та змогли піти на 
компроміси.

– Історичний компроміс, зда-
ється, був найважчим для всіх 
трьох країн. Як сусіди Польща окре-
мо і з Україною, і з Литвою мають 
різні погляди на історично чутливі 
питання. І дрібниць тут не буває, 
адже спритні проросійські пропа-
гандисти використовують будь-що, 

аби внести елемент суперечки у 
дружні стосунки. Здебільшого тема 
стосується середини ХХ століття, – 
розповів Даріуш Матерняк. – Ро-
сійські пропагандистські заходи 
спрямовані передусім на польсько-
українські відносини,  меншої мі-
рою – на литовсько-польські. Їхня 
мета полягає в тому, щоб посіяти 
зерно негативного ставлення гро-
мадськості до ініціатив співробіт-
ництва на кшталт LITPOLUKRBRIG. 
І все частіше вдається ці спроби 
пропагандистів Кремля виявляти, 
а їх самих ідентифіковувати. Це ро-
бить їхню діяльність менш дієвою 
на стратегічному рівні.

Не обминають бригаду увагою 
і проросійські тролі, які чи не під 
кожним матеріалом про неї масо-
во залишають негативні коментарі 
з історично-заангажованою крити-
кою.

– Якщо говорити справедливо, 
то Президент України Петро По-
рошенко закрив будь-які спроби 
спекуляції на тему історичних по-
дій ще 2014 року під час виступу 
в польському Сеймі. Тоді він ска-
зав, що «історія, навіть найбільш 
драматична, не може ділити наші 
народи. Вибачаємо і просимо виба-

чення». Ми в LITPOLUKRBRIG дотри-
муємося цього постулату. Ми вже 
не змінимо нашого минулого, як 
би цього не хотіли. Але ми можемо 
змінити майбутнє, залишити хоро-
ший спадок – мир і добросусідські 
відносини – нашим дітям, – додав 
полковник Володимир Юданов. 

Крім того, LITPOLUKRBRIG ста-
ла майданчиком для відновлення 
пам’яті та вшанування спільних 
військових звитяг проти москов-
ських зайд у різні періоди історії. 

Нещодавно спільна литов-
сько-польсько-українська брига-
да отримала свого патрона – ним 
став князь Костянтин Острозький. 
Таке рішення ухвалено під час VIII 
сесії Міжпарламентської асамб-
леї Верховної Ради України, Сейму 
Литовської Республіки, Сейму та 
Сенату Республіки Польща 27-28 
березня.

Голова підгрупи культурно-
гуманітарного співробітництва 
Асамблеї, польський сенатор Мал-
гожата Копичко повідомила, що 
члени комісії з трьох країн одно-
стайно ухвалили це рішення. А 
урочистості з надання бригаді іме-
ні князя Острозького із врученням 
прапора об’єднання відбудуться 
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Ми засвоїли 
важливий урок, що 

наша сила залежить 
від нашої єдності. 

Становлення 
литовсько-польсько-

української 
бригади є частиною 

безперервного 
процесу 

послідовного і 
довгострокового 

військового 
співробітництва 

в Любліні в жовтні цього року під 
час відзначення другої річниці 
військової частини.

Постать Костянтина Острозько-
го примітна тим, що він, виходець 
із Волині, православний русич, був 
гетьманом Великого князівства 
Литовського, Руського, Жемайтій-
ського й Королівства Польського, 
очолював об’єднані сили, де коман-
дував загонами, у складі яких були 
литовці, поляки, українці та біло-
руси. Він провів 35 битв, лише дві 
з них програв. Відомі його успішні 
кампанії проти татар та Московсь-
кої держави. Найвизначнішою 
вважається битва під Оршею, що 
відбулася 8 вересня 1514 року між 
військом під командуванням князя 
Костянтина Івановича Острозького 
та московським військом на чолі з 
воєводою Іваном Челядніним.

– Це добре, що наші країни 
співпрацюють у військовій сфері, 
підкреслюючи історичну спіль-
ність литовців, поляків і українців. 
Такий підхід може стати інстру-
ментом для боротьби з риторикою 
Кремля, мовляв, що Росія є єдиним 
фактором, який може об’єднати та 
інтегрувати регіон. І обрання кня-
зя Острозького патроном бригади 

вписується в цю стратегію. Також 
вартий уваги, наприклад, той факт, 
що Міністр оборони Республіки 
Польща Антоній Мацеревич поклав 
вінок до могили генерал-хорунжо-
го УНР Марка Безручки. Це також 
важливо у зв’язку з тим, що наразі в 
польсько-українському діалозі до-
мінують історичні події, пов’язані з  
Другою світовою війною, зокрема 
з радикально різними оцінками ді-
яльності Української повстанської 
армії, – прокоментував Якуб Бор-
ньо.

Військова сила 
як символ єднання

На думку Даріуша Мартеняка, 
створення литовсько-польсько-
української бригади є набагато 
важливішим заходом, ніж може 
здаватися на перший погляд. Це 
не тільки виявлення політичної 
і військової волі щодо нинішньої 
співпраці сусідніх країн. Це запо-
рука і майбутньої співпраці. 

– Військове співробітництво 
Литви, Польщі та України у різних 
проявах і у форматі LITPOLUKRBRIG 
сьогодні є доказом спільних ін-
тересів країн, що розташовані в 

одному безпековому середови-
щі та стикаються з аналогічними 
проблемами. Результатом цих 
спільних зусиль, ймовірно, буде 
не тільки діяльність багатонаціо-
нального підрозділу, а й набагато 
глибші стратегічні проекти, – до-
дав Даріуш Маерняк. 

А Якуб Борньо відкидає заяви 
скептиків про безцільність діяль-
ності бригади, хоча погоджується, 
що залучення до місій і операцій 
малоймовірне в короткостроковій 
перспективі. 

– Через специфічний характер 
призначення цього об’єднання до 
операцій з підтримання миру не 
слід очікувати, що LITPOLUKRBRIG 
виконуватиме місії найближчим 
часом. Адже в установчих докумен-
тах чітко прописано участь в опе-
раціях за мандатом Ради Безпеки 
ООН, де Росія блокуватиме будь-які 
спроби використати LITPOLUKRBRIG 
за призначенням. Але це не важли-
во. Головне призначення бригади, 
на мою думку, бути символом єд-
нання трьох наших народів. І цей 
символ ми повинні підтримувати та 
розвивати, – закінчив Якуб Борньо.

Олександр ГАЙН
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У невеличкому приміщенні сиділи психологи 
та чекали героя-танкіста, в якого за плечима 

багато переможних боїв у зоні АТО, чимало знищеної 
ворожої техніки й сотні врятованих побратимів. 

Їхня уява малювала підібраного, стрункого сержанта 
із вольовим поглядом і при орденах. Тож їхньому подиву 

не було меж, коли до приміщення невпевнено увійшов 
поганенько вдягнутий і якийсь згорблений молодик, 

від якого тхнуло алкоголем. Він неохоче 
привітався та витяг з кишені нагороди. 

«Ось вони, – сказав боєць, – як ви просили...»
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Хоча нагороди ним заслужені 
та він ними не хизується, бо ціна у 
них – людські життя.  У сотні таких 
воїнів після повернення з Донбасу 
життя розділилося на «до» та «піс-
ля». Вони живуть спогадами, які 
ятрять душу.   Для них війна ніколи 
не скінчиться. Із реальної площини 
вона перемістилася у свідомість, та 
найстрашніше – витісняє бажання 
рухатися далі, штовхає у прірву 
відчаю й безнадії. Наш герой, ко-
мандир екіпажу, й досі картає себе 
за те, що росіяни підбили танк з 
його бійцями. Картини боїв постій-
но стоять перед очима, через що 
він не бачить найголовнішого: себе 
та навколишнього світу. Минуле 
затягує, і повернутися з нього стає 
дедалі тяжче.

Повільний вбивця – 
посттравматичний 
стресовий розлад 

Подолати різні психологічні 
стани, наприклад, депресію будь-
яка людина здатна самотужки. Та 
от посттравматичний стресовий 
розлад можна порівняти із виром, 
який не дає шансів врятуватися 
без сторонньої допомоги. І в цьому 
процесі «витягування» мають бути 
задіяні всі – від близьких та друзів 
до психологів та психіатрів. Перші 
ознаки хвороби можуть проявити-
ся лише через місяці після повер-
нення до мирного життя. 

Особливо гостро зростає ризик 
розвитку даного розладу у випад-
ку ізоляції військовослужбовця 
на період переживання травми, 
втрати побратимів. Так сталося і з 
нашим танкістом. Повернувшись 
додому після виходу із Іловайсько-
го оточення, він замкнувся у собі. 
Військовий психолог Олег Хміляр 
каже, що чоловік просиджував 
у порожній квартирі, де його не 
змогли «відшукати» родичі, проте 
знайшли місцеві п’янички, які за 
оковиту радо слухали його розпо-
віді.  Заглушаючи внутрішній біль, 
бійці знаходять розраду в алкоголі 
та наркотиках. Та це лише один із 
зовнішніх проявів. Причина криє-
ться глибоко всередині. Адже по-
рушується здатність до інтеграції 
в мирне життя. Постійно переслі-
дуюють нав’язливі спогади про пе-
режите, кардинально змінюється 
поведінка та ставлення до найрід-
ніших людей, загострюються по-
чуття провини та справедливості, 
що виливається у «вибуховій» по-
ведінці. 

Війна, немов спусковий гачок 
зброї, запускає дію поведінкових 
та внутрішніх станів, які досить не-
адекватні, але приховати їх несила 
жодному, кого затягнув ПТСР. Пси-
холог по роботі із сім’ями Психоло-
гічної кризової служби  Олександр 
Столярчук наводить красномовні 
приклади щодо таких людей:

– Уявіть монету, яка лежить у 
вас на долоні й постійно нагріва-
ється до 100 градусів, а позбутися 
її не можна. Біль нестерпний. Тож 
людина шукає розради в алкоголі 
та наркотиках. Бійця переслідує 
провина за те, що вижив і щось 
зробив не так. Наприклад, мав 
іти на чергування, але помінявся 
з товаришем, а той загинув. Йде 
гіперболізація мирного життя й 
нестримне бажання повернутися 
знову до зони АТО, виправити та на-
долужити те, чого вже не змінити.

Негативні емоції, страх, гнів, со-
ром –  супутні чинники на тлі то-
тального зниження інтересу до тих 
речей, які раніше викликали інші по-
чуття – захоплення, радість, задово-
лення. Чоловіків тягне знову до зони 
бойових дій, бо там їх розуміють, 
там інші відчуття, інші цінності. Тому 
спалахи гніву та агресії на незначущі 
події та буденні речі можуть прояви-
тися вмить та перерости в руйнівну, 
безрозсудну поведінку. 

– Людина була снайпером. Вона 
заходить у великий супермаркет 
й одразу оцінює периметр та шу-
кає шляхи відходу, припускає, де 
може розміщуватися точка обстрі-
лу тощо. Можливо, це й непогані 
навички для професіонала в зоні 
бойових дій. Проте для адаптації до 
мирного життя це створює певні пе-
решкоди, – говорить Олександр.

Психолог-
психотерапевт 
проекту по 
роботі з сім’ями 
Психологічної 
кризової служби 
Олександр 
Столярчук: 
– Війна може зрушити психіку 
і в напрямку, протилежному 
ПТСР. Існує така річ, як 
посттравматичне зростання. 
Відбувається переосмислення 
цінностей власного життя, 
змінюється поведінка, 
а поняття моралі набувають 
важливого значення.  
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ПТСР не виникає миттєво, йому 
передують хвилювання, сумніви, 
тривожність, невпевненість, страх, 
стрес, депресія.  ПТСР з’являється 
тоді, коли людина, переживши 
жахливу ситуацію, продовжує 
функціонувати на тому ж пове-
дінковому рівні в умовах, коли ре-
альність цього не вимагає, або ж 
живе, як кажуть, у собі.

Полковник Олег Хміляр був 
свідком досить неординарного 
випадку, коли під час тренінгу до 
відомого на весь світ психолога 
Френка П’юселіка підійшла мама 
бійця із проханням допомогти: 
син, повернувшись з АТО, постій-
но дивиться телевізор, абстрагу-
вавшись від усього світу. На що 
той відповів: «Нічого страшного, 
так буває». Та коли делегація фа-
хівців прийшла до бійця додому, 
подивом це назвати було важ-
ко. Молодий чоловік сидів перед 
екраном, при появі сторонніх на-
віть не поворухнувся. У нього за-
питали, що він робить, і отримали 
миттєву відповідь:

– Дивлюся телевізор.

Найстрашнішим було те, що те-
левізор був вимкнутим, а «дивився» 
він його так уже не один тиждень.  

Є щонайменше 22 ознаки, за 
якими можна діагностувати де-
пресію, що є останнім кроком до 
ПТСР. Вона проявляється втратою 
інтересу до того, що раніше ви-
кликало захоплення, сексуальною 
дисфункцією, прагненням людини 
відмежуватися від справ, через 
надмірне переїдання або постійне 
відчуття голоду, сонливість удень 
і відсутність сну вночі, кошмари, 
постійне прослуховування мінор-
ної музики тощо. Якщо три-чотири 
ознаки проявляються одночасно 
упродовж двох-трьох місяців – це 
сильний депресивний прояв, якщо 
понад три-чотири місяці – ПТСР.

Трапляється, що прояв, так би 
мовити, відтерміновується в часі. 
Боєць може перебувати в зоні 
конфлікту роками і бути адек-
ватним, його емоції ніби закон-
сервовані. Олександр Столярчук 
каже, що це можна порівняти з 
комп’ютерним архівом. Думки та 
спогади зберігаються в пам’яті, не 
розбурхуючи ї ї. Та психологи наго-
лошують, що травмувати психіку і 
викликати асоціації із болісними 
переживаннями минулих подій 
можуть запах, дотик, звук. 

– Наприклад, вихлоп із автомо-
більної труби може змусити бійця 
сховатися. Тож неподалік військо-
вого шпиталю в Ірпіні заборонили 
запускати феєрверки, – говорить 
фахівець Психологічної кризової 
служби.

Таких пацієнтів бажано відсто-
ронити від усього, що нагадує ар-
мію. Вони й самі намагаються уни-
кати поглядом людей у військовій 
формі, не кажучи вже про розмови 
на воєнну тематику. 

– Був такий випадок, коли боє-
ць вийшов із відділення госпіталю 
прогулятися, подихати свіжим по-
вітрям. Неподалік зустрів пройдис-
віта, який назвався екстрасенсом 
і змусив хлопця говорити про АТО. 
Сказав, що так йому стане легше. 
Ситуація ж виявилася вкрай не-
безпечною: військовослужбовець 
повернувся у відділення із тиском 
220 на 140. Відбулася ретравмати-
зація спогадів травмувальної події, 
на яку в організмі пішла відповідна 
реакція, – згадує Олександр.      

Такі переживання, як перший 
бій, смерть товариша, масований 
обстріл, залишаються в пам’яті у 
вигляді фрагментів. Поєднати їх 
у часі чи вибудувати логічний лан-
цюг самотужки неможливо. За-
вдання психолога працювати так, 
щоб людина згадала деталі та ви-
будувала хронологію події, тоді 
уламки пам’яті стають частинами 
єдиного пазла, який варто зібрати 
докупи. І після того загальна кар-
тина перестає бути травматичною 
для психіки. Експерт порівняв це із 
фотоальбомом, в якому можна впо-
рядкувати розкидані фото, поста-
вити його на поличку та забути про 
нього. Як фото із часом вже не ви-
кликають бурхливих емоцій, так і в 
уяві людина змінює своє ставлення 
до війни, а спогади перестають бути 
болючими та нестерпними.

Постулат, 
що попереджений, 
отже – озброєний,  не діє

Виникає логічне запитання, а 
чи можна підготувати бійця, ви-
ховати такого собі «кіборга», який 
би знав, що робить і не мав би від 
того проблем? Багато фахівців по-
рушують цю тему, та реальність 
вщент розбиває кіношну картинку 

Військовий 
психолог Олег 
Хміляр: 
– Повернутися 
з війни в мирну 
обстановку – 
це наче переїхати 

жити в іншу культуру. Довго 
здається, що ніхто тебе 
не розуміє, що ти зовсім інший. 
Людина почувається самотньою.
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Почуття провини 
(ви вижили, а інші ні)

Не бажаєте нічого згадувати, 

намагаєтесь весь час переключати 

увагу на позитив або вживати 

алкоголь

Тривожність
Проявляється фізичними відчуттями 

та симптомами (ломота в спині, 

слабкість, загострення хронічних 

хвороб) та психічними станами 

(хвилювання, страх, безпомічність, 

переслідування, вина, невпевненість)

Безсоння, кошмари, 
«рваний сон»

Ви не можете розслабитись, боїтеся 

ночі та своїх моторошних сновидінь

Сни за мотивами 
пережитих подій

У них лише якісь деталі з реальності. 

Прокидаєтесь у поту, відчуваєте 

розбитість та заціпеніння

Неконтрольовані спогади
Перед очима раптово постають 

жахливі сцени з минулого

Підвищена спостережливість 
без причини

Перебуваючи в кімнаті, ви непокоїтесь 

про те, чи не стоїть хтось за дверима

Вибухова реакція
Гуркіт, феєрверки, раптова голосна 

музика примушує нострожитися, 

прийняти захисну позу

Агресивність
«Зриваєтесь», використовуєте грубу 

силу і крик для вирішення дрібних 

побутових питань чи при спілкуванні 

з близькими

Відсутність емоцій
Не вдається або погано вдається 

проявляти добрі почуття, дружити, 

співчувати, любити, радіти

Забуваєте деякі речі, 
важко зосередитись

Важко щось пригадати, або ви 

«вимикаєтесь», вам важко згадати 

зміст розмови під час спілкування

про міцні нерви суперменів. Прак-
тика показала: чим більше психо-
логічно налаштовувати людину на 
участь у війні, особливо застосову-
ючи методики програмування, тим 
більша імовірність розвитку ПТСР.

– Якщо на етапі програму-
вання психологічної підготовки 

до виживання в екстремальних 
умовах сформувати в людини ви-
сокий рівень поведінкової реак-
ції, так званої реакції на контакт, 
вона, не замислюючись, реагує 
на будь-яке шарудіння, звук і при 
цьому діє ідеально. Повернувши 
бійця в мирні будні, йому кажуть: 
все забудь, тобі ці навички не зна-
добляться. Проте швидко відійти 
від цього людина не в змозі, вона 
продовжує на інстинктивно-реф-
лекторному рівні виконувати дані 
функції, – говорить полковник 
Хміляр. 

Це як рефлекс випростувати 
перед собою руки при падінні. В 
умовах АТО деякі інстинкти заго-
стрюються. Щодо інстинкту само-
збереження, як його нині назива-

ють, «бий або тікай», маємо чітку 
картину. Інстинкт «бий» притаман-
ний на сьогодні 42% військово-
службовців, інстинкт «тікай» – 58.  
Добре це чи погано? Психолог Оль-
га Красницька переконана, що до-
бре:

– Тут є золотий перетин. Якщо 
інстинкт «бий» якимось чином 
збільшимо до 50%, а інстинкт «ті-
кай» знівелюємо, то ми неминуче 
отримаємо ПТСР. 

У зоні АТО проявилося чимало 
неординарних моментів. Адже ні 
для кого не секрет, що перші хви-
лі мобілізації перекривали у пе-
реважній більшості робітниками 
й мешканцями сільських регіонів. 
Багато які з них проходили стро-
кову службу в радянській армії 

Психолог Ольга 
Красницька: 
– Головне 
не віддалитися 
від людини, 
а їй допомогти. 
Будьте поряд, 

слухайте, співчувайте, 
виявляйте турботу – 
і ви допоможете бійцю 
повернутися додому.
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або на початку буремних 90-х. У 
подальшому їхнє життя ніяк не 
перетиналося зі Збройними Сила-
ми, і в перспективі вони не бачи-
ли себе військовими професіона-
лами зі зброєю в руках. 

Та як не парадоксально, саме 
вони зробили потужний внесок 
під час перших місяців проти-
стояння на Сході нашої країни. 
Адже значна частина військової 
техніки була в поганому стані. 
Саме вони змогли відновити ї ї 
завдяки тому, що вміли вправля-
тися зі зварювальним апаратом 
та викруткою. Таким чином вони 
ніби ставали одним цілим із під-
розділом та набували статусу по-
трібного фахівця.       

– Наприклад, людина, яка вчи-
лася на тракториста і працювала 
трактористом, легко могла від-
новити електропроводку й від-
ремонтувати бойову машину. До 
того ж мешканці сільської місце-
вості дуже легко адаптувалися 
до польових умов, і жити взимку 
в наметі чи землянці для них не 
становило жодних проблем. Цін-
нісна орієнтація переключалася 
– і вони були достатньо профе-
сійно придатними в бойовій об-
становці, – говорить Олег Хміляр.

Коли один у полі не воїн
ПТСР – стан, який сам по собі 

не минає і може призвести до най-
страшнішого результату – суїциду. 
За статистикою, за мирних умов 
поширеність такого розладу серед 
цивільного населення становить 
від 0,5 до 1,3 відсотка, тоді як серед 
учасників бойових дій – від 15 до 
30 відсотків, а серед військовопо-
лонених ця цифра ще більша. Тож 
вивести людину з режиму «Бій» в 
режим «Дім» мають не лише пси-
хологи та психіатри, а й найближчі 
люди. Саме на сім’ю та родичів ля-
гає найбільший тягар: вони разом 
переживають страхіття війни, шу-
кають шляхи вирішення проблеми, 
відмовляються від багатьох речей 
заради мирного співіснування.

Військові фахівці провели роз-
слідування та дійшли висновку, 
що найвищий ступінь прояву ПТСР  
притаманний тим, хто втратив кін-
цівки. Свій біль вони тримають все-
редині, але це бомба вповільненої 
дії, яка може спалахнути щомиті. 
Адже вони носять почесне звання 
захисників Вітчизни та переконані, 
що не мають виявляти слабкість. 
Вони уникають співчуття, слів під-
тримки та фізичної допомоги, 
їхнє найбільше бажання – щоб їх 

  ПСИХОЛОГІЧНА 
КРИЗОВА СЛУЖБА

 Близько 500 психологів-
волонтерів беруть участь у 
проектах «Української асоціації 
фахівців з подолання наслідків 
психотравмувальних подій» у 
всіх регіонах України.

 Актуальні напрямки роботи:
 •Індивідуальна і групова робота 
з переселенцями з Криму
і Східної України,  дорослими 
і дітьми.
 •Супровід членів сімей 
загиблих.
 •Психологічна робота 
з пораненими у шпиталях 
та реабілітаційних центрах.
 •Психологічна робота 
з учасниками бойових дій, 
також і у складі мобільних 
бригад (на виїзді).
 •Психологічна підтримка сімей 
учасників бойових дій.
 •Психологічна реабілітація 
учасників протестних подій, 
 зокрема з числа заручників і 
тих,  хто зазнав катувань.
 •Підготовка методичних 
рекомендацій для всіх 
категорій постраждалих 
від психотравмувальних 
подій та тих,  хто з ними 
працює (волонтери,  соціальні 
працівники,  психологи в 
закладах освіти та соціальних 
службах тощо).
 •Підготовка фахівців у галузі 
кризових інтервенцій 
та наданні першої 
психологічної допомоги 
(зокрема у співдружності 
з військовими навчальними 
закладами та Державною 
службою України 
з надзвичайних ситуацій).

 Контактна інформація: 
 сайт:www.pss.org.ua
 тел.: (066) 518 00 06, 
 (097) 580 01 93
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Після повернення додому важливо 
дати бійцю  зрозуміти, що його чекали

сприймали, як повносправних лю-
дей. Один зі слухачів Національно-
го університету оборони України 
підірвався на міні, внаслідок чого 
втратив п’яту. Про це знали і одно-
групники, і викладачі. Та коли його 
жаліли, а особливо, коли завищу-
вали бали за навчання, молодого 
офіцера переповнювала агресія . 

– Ще більша злоба у таких лю-
дей проявляється до найрідніших, 
зокрема до батьків, – говорить 
Олег Хміляр. – У військовослуж-
бовця була сильно пошкоджена 
нога, я виводив його із пригніче-
ного стану чотири місяці. Він по-
чав одужувати, а лікарі запевняли 
– прямоходіння відновиться, все 
буде гаразд. Одного разу він спус-
тився на перший поверх шпиталю, 
і я сказав йому: «Сергію, потіш моє 
серце, походи». Ефект був вражаю-
чий. Приїхала його мама, і боєць на 
емоціях хотів похизуватися своїм 
прогресом. Почав крокувати швид-
ше, не впорався і впав, пошкодив-
ши судини. Агресія била з нього 
фонтаном, а головною винувати-
цею нещастя стала мати Сергія. 

Тож саме близьким треба бути 
мудрішими та терплячішими. У 
відповідь на добро вони можуть 
отримати неабияку порцію нега-
тиву,  проте до цього слід ставити-
ся з розумінням. Адже лише спіль-
ними зусиллями можна  подолати 

цю недугу. На шляху до одужання 
фахівці радять запам’ятати голов-
ні моменти:

– Боєць завжди уникає говори-
ти про війну та згадувати подроби-
ці. Тому  порушувати цю тему в сім’ї 
не варто. Вбивчими для його пси-
хіки будуть запитання на кшталт: 
«Чи вбивав ти людей?», «Скільки 
ворогів ти вбив?», «Що ти відчував 
у такі моменти?». Людина принай-
мні закриється в собі, у гіршому ви-
падку буде картати себе за скоєне. 
Потрібен час, щоб він сам захотів 
виговоритися. І тут знову важливо 
лише слухати і в жодному разі не 
давати оцінок його діям у зоні АТО.  
Уникайте фраз «Не слід було цього 
робити...», «Навіщо ти це зробив?».

– Після повернення додому 
важливо дати бійцю зрозуміти, що 
його чекали. Потрібно поділитися з 
ним усім, що відбулося в родині за 
його відсутності. Зазвичай частину 
його функцій виконує хтось інший  
у родині, але після повернення 
варто зробити все, щоб знову зану-
рити бійця в  сімейне життя.

– Якщо в родині дізналися про 
факти, які сильно травмують пси-
хіку, близькі мають усвідомлюва-
ти – йде переосмислення базових 
цінностей, розуміння життя як та-
кого. Потрібно підтримувати його 
в нових проектах та нових стар-
тах. І якщо він хоче провести час у 

компанії однодумців, у жодному 
разі не перешкоджати цьому. 

– Коли симптоми посилюють-
ся, без фахової допомоги не обій-
тися. Високопрофесійні фахівці за 
допомогою відпрацьованих мето-
дик здатні не лише стабілізувати 
стан, а й повернути людину у «тут і 
зараз», тобто з війни в теперішню 
реальність.   

Проблема світового 
масштабу

Свого часу, Аврелій звернувшись 
до людей, які відчували депресію, 
запитав: «Хто з вас незадоволений 
життям?» Всі 32 слухачі підняли 
руки. Великий філософ відразу ви-
дав фразу: «Поки ми були незадо-
волені життям, воно закінчилося. 
Подумайте, чи ви ефективно вико-
ристовуєте час?». 

Ці слова змушують замислитися 
й сучасне покоління. Бойові дії за-
вжди супроводжували людство на 
різних етапах його розвитку. Бійці 
поверталися і жили із синдромом 
війни. Його в різні часи назива-
ли «афганським», «в’єтнамським», 
«фолклендським»… Та відчаю бій-
цям додавало і ставлення суспіль-
ства до їхніх заслуг. Їм часто-густо 
закидали: «Ми вас туди не відправ-
ляли». І вчорашні герої за місяць-
другий перетворювалися на «не-
потрібних людей». На запитання 
аналітиків та експертів, що чекає 
українців після закінчення проти-
стояння на Донбасі, прогнози більш 
втішні. Нині спростовується жахли-
ва цифра щодо 80 відсотків бійців з 
посттравматичним стресовим роз-
ладом. Реальні ж показники 8-10  
відсотків, і серед них лише ті, хто 
побував у найгарячіших точках До-
неччини та Луганщини. І ставлення 
суспільства до українських захис-
ників дещо інше, адже вони вою-
вали не за гроші і не загарбували, а 
захищали рідну землю, свій народ, 
нашу незалежність.

Галина ЖОЛТІКОВАфо
то
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У ЄДНОСТІ – СИЛА!ПЕРО У РУКУ, ДРУЖЕ МІЙ!

«Найкращий вірш 
ще ходить 
на свободі...»

Своїми віршами дописувачі журналу щоразу 
доводять, що любов до України сповнює їхні серця! 

Вони проти війни, ганебно і підступно нав’язаної нам 
ворогом, яка глибокою раною розрізала нашу землю 

і забирає кращих з кращих патріотів держави. Вони 
вірять у те, що їхня поезія із закликами до миру і 

любові обов’язково подолає зло! 

Скільки століть ти на світі живеш!
Скільки ти ще маєш жити! 
І плюндрували і били тебе, 

Дуже хотіли зломити... 
Тебе убивали і гнали «в раби» 

Дітей з покаліченим духом, 
Їхній стогін доноситься через віки, 

Від нього не затулить вуха... 
Тебе на палю саджали щодня
І «рвали» шматками завчасно, 

Твоє розпинали святеє ім’я, 

Моя Україно нещасна... 
Калічили твоїх онуків малих, 

Щоб впали вони на коліна, 
Щоб вмерли від голоду, всі як один, 

Щоб стала країна немила... 
Стріляли у серце твоє... І не раз, 

Твою «приміряючи» вроду. 
Та тільки земля моя знову жива! 

Моя Україна з народом!
                  

Ірина ЛЮБАРЦЕВА

ЗЕМЛЯ МОЯ ЗНОВУ  ЖИВА...
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...
Cмерть холодним полем гуляла,
Навкруги ходила темною ніччю.

Смерте, кого ти сьогодні шукала?
Смерте, в чиє ти вдивилась обличчя?..

Чому, смерте, ти зітхала безсило,
Чом тебе не тримали крила?
Бо сьогодні тебе до хлопців,

Богородиця не пустила…

Борис КУТОВИЙ,
Авдіївка,

грудень  2016р

ШРАМИ ВІЙНИ
Совість, мабуть, пліснявою вкрилась

І душа, мов сухар, зачерствіла –
Ми збайдужіли, може змирились,

Що війна комусь зрізала крила.

Ось траншею снаряд накриває,
Знову здобич осколок знайшов…

Вже бинти почорніли криваві
І хірург змайстрував новий шов.

От і все. До візка ти прикутий. 
Милиць стукіт і біль від протеза.
Ти живий, а насправді забутий.
І діагноз – як постріл з обрізу.

Інвалідність, що всім дошкуляє.
Що іржею в свідомість вже в’їлась.  
Він тепер  не біжіть – шкутильгає,

І війна йому знову наснилась.

Як непросто вантаж цей  тягнути –
Він лещатами тіло скував!

Щось на кшталт «ось каліка» почути.
Ще й від тих, хто в бою не бував.

Адже жертв ця війна не шукає,
Їй байдуже, кого зачепила.

Когось шрамом навік «пригощає»,
А комусь і життя все змінила.

Хай і кажуть, що шрам прикрашає,
А ще дехто вважає це шармом.

І суспільство потроху звикає,
Що побільшало хлопців із шрамом.

Під тільняшкою шрам не сховаєш.
Та і серце в рубцях, все холоне.
 І протези ти пошепки лаєш –

Нечутливими стали долоні.

А кортить їм шпаківню, гойдалку 
Для онуків самім змайструвати.

І дочку обійнять ніжно, палко,
І із сином в футбол поганяти.

Ще – з любов’ю приносити квіти,
Замки ставити всім  на піску…

Тож навчить і протез він ходити,
Навіть вальс танцювать у візку. 

Не слабкі вони, знайте, сильні!
Співчуття, подаянь не приймають.

Камуфляж їм пасує – він стильний.
Ним і шрами, і біль прикривають.

Олександр БОНДАРЕНКО

ВСТАЮТЬ НЕСКОРЕНІ 
З КОЛІН

Встають нескорені з колін,
Як син за матір, 
Брата за брата,

Пощезни ненаситний тлін –
Прийшла розплата! 
Прийшла розплата!

Довічно спалено мости, 
Серцями встелені дороги,

Крізь наші душі – блокпости – 
До перемоги! 
До перемоги!

У боротьбі – і каяття,
Ми вийдемо з глибин руїни,

Назад немає вороття –
Лиш Україна! 
Лиш Україна!

Василь КОВТУН
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Якщо Одеса — українська перлина на березі Чорного моря, то 
Маріуполь — така ж сама перлина на березі моря Азовського. 
Тихе, чисте, дбайливо доглянуте місто-курорт із населенням 
майже в півмільйона також є великим портом та індустріальним 
центром країни, частка якого у вітчизняній промисловості сягає 7%. 
Значну частину експорту України забезпечують Маріупольський 
металургійний комбінат імені Ілліча та «Азовсталь», а також 
найбільше у країні машинобудівне підприємство — концерн 
«Азовмаш». Досить ласий шматок для будь-якого завойовника, в 
які б овечі шкури той не рядився. Та зайдам гостинні маріупольці 
завжди дадуть відкоша

МІСТА ДОНБАСУ
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Сучасне поселення в 
гирлі річки Кальміус було 
засновано в XVI столітті за-
порозькими козаками як 
сторожовий пост Домаха 
для захисту зимівників, 
промислів і шляхів спо-
лучення від нападів та-
тар. Нині ж нащадкам тих 
козаків випало захистити 
Україну від «ординців»  
московських. З початком 
«русской весны», якою ма-
ріупольців, за прямої вка-
зівки кремлівського паха-
на, надумала «ощасливити» 
банда так званого Чечена, 
Маріуполь опинився в 
епіцентрі протистояння 
розвиненої гуманістичної 
цивілізації і скособоче-
ної імперії. З різних при-
чин, оцінку яким ще дасть 
історія, місто два місяці 

перебувало під контролем 
відморозків з фейкової 
«Донецької народної рес-
публіки». Маріупольцям, 
можна сказати, ще пощас-
тило, що так надовго. Але 
й цього часу вистачило, 
щоб навіть до тих, хто роз-
махував трикольоровими 
і комуняцькими ганчір-
ками, закидав українську 
бронетехніку камінням і 
«коктейлями Молотова», 
стояв у черзі на липовий 
«референдум», дійшло, що 
обіцяні російським теле-
баченням і московськими 
кураторами «скрепи» в ре-
альності можуть подобати-
ся лише тому, в чиїй голові 
немає «клепок». Десятки 
вбитих і поранених, по-
грабовані «високодуховни-
ми» мародерами магазини 

НАШ МАРІУПОЛЬ
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і квартири... Спалена бандитами 
будівля міськради і досі стоїть у 
центрі Маріуполя невідновлена. 
Як пам’ять про людську дурість і 
підлість.

Визволення міста 13 червня 
2014 року стало тією переломною 
подією, котра змусила українців 
повірити в себе, у свої сили, дозво-
лила українським військовикам 
розпочати масштабний наступ на 
всіх фронтах. Інакше б мокшан-
ський «мобільник» з рудою цапи-
ною борідкою паплюжив сьогодні 
своїми копитами вулиці Дніпра, 
Запоріжжя чи Харкова.

Маріуполь пам’ятає, кому він 
зобов’язаний своєю свободою. 
Вже три роки місто відзначає день 
визволення від російських оку-
пантів так само урочисто, як і від 
окупантів німецько-фашистських. 
І поступово відроджується, повер-
таючись до своїх українських ви-
токів. Можливо, не так швидко, як 
того хотілося б, та все ж...

Продовжує свою роботу Маріу-
польська міська філія Все ук раїн сь-
кого товариства «Просвіта» під ке-
рівництвом Анатолія Мороза. 
Ми нулого року з метою висловити 
свою подяку військовикам, котрі 
захищають Маріуполь, просвітяни 
вручили їм нагороди «За вірність 
присязі», «За заслуги», «За службу 
державі», «Захисник Вітчизни».

А у квітні цього року медаллю 
Міністра оборони України «За 
сприяння Збройним Силам Ук-
раїни» був нагороджений дирек-
тор Ма ріупольського порту 
Олександр Мельник. Від самого по-
чатку війни порт надавав фінансо-
ву допомогу оперативно-тактич-
ному угрупованню «Маріуполь», 
До нець кому прикордонному заго-
ну, Націо наль ній гвардії Ук раї ни, а 
також До нецькому й Марі у-
польському міським військовим 
комісаріатам на облаштування 
місць дислокації, будівництво фор-
тифікаційних споруд, придбання 
необхідного обладнання тощо.

— Кожен маріуполець сьогодні 
вважає своїм обов’язком допо-
могти Збройним Силам зберегти 
закон і порядок у нашій країні, 
відстояти конституційні пра-
ва і свободи її громадян. Ми не 

МІСТА ДОНБАСУ
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можемо і не будемо залишатися 
осторонь  тих викликів, які су-
часні реалії несуть українській 
нації в цілому, — сказав Олександр 
Мельник, приймаючи нагороду.

Звісно, говорити про «кожно-
го маріупольця» було б певним 
перебільшенням. Вистачає там 
і прихованих «сепарів», і нату-
ральної «вати». Та таке «добро» 
можна знайти й у Києві. Різниця 
лише в тому, що маріупольці те-
пер знають їм ціну. Як і «мише-
братьям» з Московії, котрі весь 
курортний сезон не переводяться 
на пляжах, у готелях і крамницях 
Маріуполя. Навіть попри те, що 
за 12 кілометрів від місця їхнього 
«культурного відпочинку» лежить 
вщент зруйноване російськими 
снарядами Широкине. Але маріу-
польці потрохи і їм почали мізки 
«вправляти». 

У магазині повно народу, про-
те жодного слова українською 
не чути. Суцільний «вєлікорускій» 

говір. До каси — велика черга, по-
переду сімейство з двома набити-
ми продуктами кошиками і харак-
терним аканням. Довго шарудять 
купюрами, лаються, потім протя-
гують касирці жменю папірців. Та 
глянула і аж здивувалася:

— Что это вы мне суете?
— Как что? Деньги!
— Какие же это деньги?! Это ж 

русские рубли! А у нас тут, между 
прочим, Украина! И магазин, а не 
туалет!

— Мы думали...
— Раньше надо было думать!
Сімейство порилося в кишенях 

«адідасів», нашкребло гривень. 
Касирка:

— Вот это другое дело.
— Спасибо, что хоть руку не 

отгрызли, — визвірився «гла-
ва» сімейства, ставлячи кошик на 
«пивний» живіт.

—Я еще даже и не пыталась!
— Ноги нашей у вас больше не 

будет!
І тут касирка, справжня меліто-

полька, найщирішою українською 
мовою видає:

— Вам про це вашому лисому 
карлику ще три роки тому треба 
було сказати, а не мені сьогодні!

Черга лягла... Зате потім по-
чалося суцільне: «Будь ласка!», 
«Прошу, пані!», «Коли ваша ласка, 
скільки це коштує?»

Розумієте, у чому річ? Треба, 
щоб хтось почав. І все буде гаразд.

Як то кажуть, зробило мій 
настрій і оголошення в аптеці: 
«Настойки боярышника НЕТ!!!»

— Дівчата, що це???
— Та дістали вже! Поруч ген-

делик, де є значно дешевший 
«шмурдяк» на будь-який смак, а 
вони все до нас за своїм «націо-
нальним напоєм» лізуть! Йоду б 
їм налити!

Не дивно, що депутати 
Маріупольської міської ради од-
ностайно проголосували за розі-
рвання дружніх «побратимських» 
відносин між Маріуполем і міста-
ми РФ Таганрогом і Нар’ян-Маром.

Ну а вересень для Маріуполя 
— особливий місяць. Це не тіль-
ки початок «оксамитового сезо-
ну», а й низка свят, головним з 
яких є День міста. Цього року  з 
його нагоди п’ять днів поспіль у 
місцевому драматичному театрі 
проходив Всеукраїнський фес-
тиваль «Червона рута», в якому 
взяли участь майже 350 виконав-
ців з усієї України. Завершився 
він грандіозним гала-концертом 
на Театральній площі. І Гімном 
України, який співали всі — і вико-
навці на сцені, і молодь на площі. 

Водночас у Палаці металургів 
відбувався фестиваль «Українська 
пісня єднає нас» за участю трид-
цяти колективів з Донецької, 
Сумської та Запорізької областей. 
Гран-прі тримав мелітопольський 
народний ансамбль бандуристів 
«Джерела».

— Події 2014 року змінили ба-
гатьох із нас, — намагаючись 
правильно вимовляти українські 
слова, сказав мені один хлопчина 
на Театральній площі. — У нашій 
гімназії-школі №27 нещодавно 
була класна година «Я — грома-
дянин України і пишаюся цим!». 
Це не для преси, але чесно — я 
справді пишаюся! 

Віриться.

Олег КРИВОБОК
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— Упс! — сказали у Вашингтоні.
— Ой! — зойкнули у Москві.
— А чого ви хотіли? — поцікави-

лися у Києві.
Отже, днями сталося те, що й 

мало статися і про що гопників, 
котрі із пітерського підворіття пе-
реселилися у Кремль, давно по-
переджали: Сенат США схвалив 
бюджет країни, що передбачає ви-
ділення 500 мільйонів доларів на 
оборону України та надання ЗСУ 
летального озброєння. Щоправда, 
сенатори делікатно наголосили, 
що зброя матиме оборонний ха-
рактер, але то таке. Зрештою і 
звичайну цеглину залежно від си-
туації можна використовувати по-
різному: хтось піде з нею шапки 
з перехожих знімати, а хтось на-
впаки — завадить нею любителеві 
чужих шапок стати президентом 

України. До того 
ж Збройні Сили 
України ні на кого нападати не 
збираються, вони тільки те й ро-
блять, що обороняють цілісність і 
незалежність держави.

Тим не менше у Золотушній 
Орді здійнявся неабиякий ве-
реск, на який, втім, звернули 
увагу лише психіатри.

— Коли весь світ гово-
рить про те, що треба ду-

мати про безпеку, Порошенко 
каже про бойові дії! — заявив 
перший заступник голови коміте-

ту Ради Федерації з міжна-
родних справ Володимир 

Джабаров, підсиливши 
свій діагноз мареннями 
про те, що український 
президент «збираєть-

ся застосовува-
ти зброю 

КУДИ НЕ КИНЬ — УСЮДИ

…

о 
и

го нападати не 
ільки те й ро
ть цілісні

—
р

ма

КЛИН
ДД

СМІЄМОСЯ, БО СМІЄМО
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проти власного народу на сході 
країни та проти Росії». Якби він ще 
пояснив, відколи це буряти на Сході 
України стали «власним народом» 
Петра Порошенка, то міг би хоча б 
у очах власної дружини виглядати 
розумним. Та не склалося.

Хай там що, але навіть у фейко-
вих «народних республіках» рап-
том зрозуміли, що їхня подальша 
«переможна хода» незабаром 
може закінчитися на найближчо-
му кладовищі, якщо США почнуть 
постачати Україні зброю. Та й не в 
ній справа. За півроку після «націо-
налізації» формально українських 
підприємств, чим так пишався 
«власний народ на сході України», 
у «линідирі» чомусь так і не ста-
лося «економічного чуда». Сашко 
Захарченко своїм указом навіть 
Україну скасував, перейменував-
ши ї ї на «Малоросію», щоб конку-
рента під боком не було, та й це 
не допомогло. Наприклад, праців-
ники «Донецьккоксу» за ці шість 
місяців отримали по одній місяч-
ній зарплаті і по продуктовому на-
бору — пляшку олії, кіло борошна, 
кіло круп, кілька банок консервів 
з досить дивним запахом і пач-
ку макаронів. А тут ще й «старші 
братани» з Кремля почали натя-
кати на можливе вже найближчим 
часом зменшення фінансування 
цих «жертв хунти», яким тепер за-
лишається шукати харчі там же, 

де вони знайшли важке озбро-
єння — у шахтах. І на російського 
президента їм ображатися гріх: 
на прохання «Путін — введи!» він 
таки ввів. Хоча лише тепер «влас-
ному народові» стає зрозумілим, 
що саме він йому ввів і в яку час-
тину тіла. Тож двоголова курка на 
«державних» прапорах недороз-
винутих республік набуває нового 
значення: то вона дивиться, в який 
бік драпати.

Тим часом у самій Росії почали 
підозрювати, що Україна не просто 
так віддала їм Крим, а з підступ-
ною метою — розвалити «Третій 
Рим» зсередини. Адже разом з 
«кримнашем» до Московії потра-
пила і «наша няша» — колишня 
прокурорка Наталія Поклонська, 
від одного вигляду якої починає 
мироточити все, що завгодно, — 
від бронзового бюсту Миколи ІІ до 
голого торсу Володимира Путіна 
і алюмінієвої кокарди Сергія 
Шойгу.  Облудно прокравшись 
до Державної Думи (організації, 
визнаної в Україні незаконною), 
ця мадам почала свою диверсій-
ну діяльність, обравши першою 
жертвою фільм «Матильда», який 
саме знімав такий собі Олексій 
Учитель. Кіно — так собі, на тлі 
інших російських «шедеврів» ви-
глядає, мов мультик з «На добра-
ніч, діти». Йдеться у ньому про те, 
як тоді ще юний  царевич Ніколя, 

майбутній Другий, крутить у ліжку 
піруети з балериною Матильдою 
Ксешинською. Могло б бути і про-
довження, бо потім такі ж піруети 
крутили з Матильдою мало не всі 
найближчі родичі російського са-
модержця. Але тут на горизонті 
виникла бронебійна прокурорка і 
грудьми стала на захист честі і гід-
ності «святого Миколая» зокрема і 
всього православ’я в цілому. 

Діяльність цієї «ДРГ» в одній 
особі вже принесла свої плоди: 
найбільша у Московії об’єднана 
мережа кінотеатрів «Сінема парк» і 
«Формула кіно» днями відмовилася 
демонструвати «Матильду» у своїх 
кінозалах. А хто б не відмовивися, 
якщо, наприклад, у Єкатеринбурзі 
православний на всю голову водій 
протаранив на УАЗі і підпалив кіно-
театр «Космос», офіс студії «Рок» 
Олексія Учителя закидали «кок-
тейлями Молотова», а організація 
«Християнська держава — Свята 
Русь» (такий собі російський домо-
рощений ІДІЛ) пообіцяла, що горі-
тиме все, де ту «Матильду» крути-
тимуть. Тобто терористичні акти, 
якими так довго лякав Кремль 
росіян, дійсно розпочалися і на-
бирають розмаху. Причому руками 
самих росіян! Залишається тільки 
побажати Наталії Поклонській по-
дальших успіхів у її наполегливій 
боротьбі!

Олег ШПАК
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Він прославився як борець за волю українського народу.
Воював як проти польської шляхти, так і проти турків і 

кримських татар. З історичних джерел відомо, що 1654 року, 
під час підписання між Україною і Росією так званих 

Переяславських угод, він разом з Петром Дорошенком та 
Іваном Богуном відмовився присягати російському цареві. 

Запорозькі козаки 12 разів обирали Івана Сірка 
кошовим отаманом – з 1659 року по серпень 1680-го, 

тобто до самої його смерті. За все кількасотрічне існування Січі 
жоден інший кошовий отаман не зажив такої любові та шани
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Де й коли він народився? Істо-
рія не дає достеменної відповіді 
на це запитання: за однією з вер-
сій Іванко з’явився на світ Божий 
на Слобожанщині, за другою – на 
Поділлі. Між 1605-1610 роками. 
Радянська історіографія ствер-
джувала, що він  походив  із селян, 
«невдоволених пануванням поль-
ської шляхти». Але у своїх листах 
королі Речі Посполитої називали 
його «уродзоним», тобто шлях-
тичем. Втім яким би не було його 
походження,  Сірко все своє життя 
присвятив  боротьбі за українців. 
Він, зокрема, писав:

«Бог свідок, що я ніколи не хо-
див в Україну з тим, щоб руйнува-
ти мою Батьківщину; не хвалячись, 
правду кажу, що всі мої справи й 
намагання спрямовані на те, щоб 
ворогам нашим, бусерменам, ро-
бити шкоду, а нам, українцям, ве-
лику користь».

Постать Івана Дмитровича впро-
довж століть оповита таємничістю. 
Сучасники давали йому різні ха-
рактеристики, та в одному були 
солідарні: він напрочуд таланови-
тий, мужній козак-воїн, який, здій-
снивши понад 50 походів, завжди 
повертався переможцем. Таких 
прикладів у всій історії людства не 
так уже й багато.  Але до його думки 
тоді не прислухались…

В історичних джерелах про 
Сірка збереглася інформація як 
про розважливу і мудру людину, 
що до того ж вирізнялася аске-
тизмом у побуті: жив із коза-
ками у курені, їв разом з ними 
з одного казана, носив, як і всі, 
простий одяг. На думку істо-
риків, своїми спартанськими 
звичками кошовий нагадував 
київського князя Святослава. 

Особливо активно Іван Сірко 
організовував походи проти Отто-
манської Порти наприкінці 50-х – 
на початку 60-х років. Наприклад, 
1660-го під його командуванням 
із Січі вийшли два козацькі заго-
ни, які згодом одночасно завдали 
двох ударів по фортецях Аслам-

Кермень та Очаків. Після цього 
благополучно повернулися на Січ, 
привівши чимало  полонених, яких 
згодом обміняли на українських 
бранців... 

Івана Дмитровича часто  згадую-
ть як козака-характерника (так за-
порожці називали людей, які мали 
надприродні здібності, чаклунів). 
Вважалося, що козаки-характер-
ники володіють таємними зна-
ннями: вміють зцілювати рани, і 
«мертвих на ноги ставити, ядра 
полами жупанів ловити на льоту, 
і миттєво переноситися з одного 
краю степу в інший». 

Сірко заповів відрізати йому 
після смерті праву руку та бра-
ти ї ї в походи. Запорожці вико-
нали заповіт свого отамана і 
перед битвами виставляли до 
ворогів руку кошового зі слова-
ми: «Душа і рука Сірка з нами!», 
вважаючи, що ця правиця при-
носить удачу і гарантує пере-
могу в бою. Тому вороги бояли-
ся Івана Сірка навіть після його 
смерті.

– У квітні 1672 року  Івана Сірка 
підступно схопив, закував у кай-
дани й видав представникам ро-
сійського царату полтавський пол-
ковник Федір Жученко, висунувши 

проти нього брехливі звинувачен-
ня, – розповідає історик Олена Апа-
нович. – Мотив цього віроломства 
відомий – боротьба старшинських 
угруповань за владу. Федір Жучен-
ко та його однодумці, змістивши з 
гетьманства Дем’яна Многогріш-
ного, бажали бачити на його місці 
Івана Самойловича. Тому й не хо-
тіли допустити на виборчу раду ні 
широких мас козацтва, ні тим паче 
запорожців, очолених Сірком, які 
мали величезний авторитет і могли 
рішуче вплинути на перебіг ради в 
небажаному для цієї старшини на-
прямі. Саме з намови Самойлови-
ча, який дуже боявся, аби замість 
нього гетьманом не обрали Івана 
Дмитровича, з Батурина  Сірка  спо-
чатку відвезли до Москви. А далі 
царський уряд без суду й слідства 
заслав «державного злочинця» 
до Сибіру, в Тобольськ. Москва не 
бажала мати в Україні гетьманом 
таку енергійну, неспокійну, попу-
лярну, заповзяту людину. 

Втрутився в цю справу корон-
ний гетьман, а згодом польський 
король Ян Собеський, який напо-
лягав на звільненні Івана Сірка, 
вказуючи царю на зрослу загрозу 
для Росії та Польщі з боку Осман-
ської імперії. 
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Повернувшись із заслання, Іван 
Дмитрович очолив перший похід 
запорозьких козаків проти кількох 
турецьких фортець. Він не знав 
перепочинку: ледь завершивши 
один похід, виступав у наступий. 
Увінчаний ореолом неперемож-
ності, славетний кошовий ви-
кликав у ворогів страх. Існує 
легенда, що султан видав спе-
ціальний фірман, у якому роз-
порядився молитися в мечетях 
за загибель Сірка, а татари, 
налякані Сірковою хоробрістю, 
називали його «шайтаном». 

1675 року Іван Сірко здійснив 
вдалий похід до гирла Дніпра, де 
розбив турецьку флотилію, що 
везла провіант та припаси до вій-
ська Ібрагім-паші, яке тримало в 
облозі Чигирин. Козаки знищили 
флотилію, взяли більше 500 по-
лонених разом із адміралом та 
визволили із полону багато спів-
вітчизників. Втрата припасів ста-
ла відчутним ударом для осман-
ського війська, яке і до цього 
мало великі труднощі із прові-
антом. Ібрагім-паша так і не зміг 
здобути Чигирин під час першого 
походу та був змушений безслав-
но повернутися.

Одна з найвідоміших пере-
мог кошового отамана – так зва-
не Різдвяне побоїще, яке сталося 
того ж року. Тієї зими султан Отто-
манської Порти Магомед IV заду-

мав знищити Запорозьку Січ.  Тож 
50-тисячна армія таємно підійшла 
до Січі різдвяної ночі, але стало-
ся диво: козацькі вартові поміти-
ли ворога. Противник не очікував 
опору. Козаки перебили тоді май-
же всіх яничарів, а татари ледве 
встигли втекти. 

1680 року, повертаючись із по-
ходу, Сірко дізнався про вбивство 
синів і дружини. Після цієї гіркої 
звістки  занедужав і поїхав з Січі 
на свою пасіку в село Грушівка. 
З «Літописа» Самійла Величка ді-
знаємось таке:

 «…того ж літа, 1 серпня, пре-
ставився від цього життя в своїй 
пасіці Грушовці, похворівши пев-
ний час, славний кошовий отаман 
Іван Сірко… поховано його зна-
менито… з превеликою гар-
матною й мушкетною стріль-

бою і з великим жалем всього 
Низового війська...».

На високій могилі, насипаній 
посеред степу, стояв, за висловом 
Максима Рильського, «сірий ка-
мінь з іменем Сірка, накресленим 
правицею безсмертя». При похо-
ванні козаки-побратими постави-
ли на могилі хрест, але згодом і за 
наказом російського царя Петра І, 
який ненавидів українське коза-
цтво, його знищили. Та після смер-
ті самодержця вдячні нащадки 
встановили кам’яну плиту, викар-
бувавши на ній:

«Року Божого 1680 месяца ав-
густа 1 дня преставився Раб Божій 
Иоан Сірко Дмитрович атаман ко-
шовий Его императорского Вели-
чества  Феодора Алексеевича и 
память праведного со похвалы».

                     Сергій ВАСИЛЬЄВ

«Бог свідок, що я ніколи не ходив в Україну 
з тим, щоб руйнувати мою Батьківщину; 

не хвалячись, правду кажу, що всі мої справи й 
намагання спрямовані на те, щоб ворогам 
нашим, бусерменам, робити шкоду, а нам, 

українцям, велику користь»






