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АКЦЕНТИ

Понад 300 учасників, 30 ком-
паній і організацій з 15 країн світу 
представили свою продукцію на 
ХIV Міжнародній спеціалізованій 
виставці «Зброя та безпека-2017» 
у Києві.

Вперше на виставці було орга-
нізовано національний павільйон 
Пакистану, широко представлено 
державні та приватні структури 
ОПК Туреччини, підвищено при-
сутність Китаю і Об’єднаних Араб-
ських Еміратів. 

Варто виділити потужний на-
ціональний стенд Польщі: окрім 
розробників військових техноло-
гій, виробників спеціального об-
ладнання, у виставці взяли участь 
безпосередньо Міністерство на-
ціональної оборони, Державне 
об’єднання підприємств оборонної 

промисловості та відділ сприяння 
торгівлі та інвестицій Посольства 
Польщі. Традиційно потужно були 
представлені флагмани вітчиз-
няної промисловості – АТ «Мотор 
Січ», КБ »Південне», завод «Кузня 
на Рибальському», ДП Завод «Арсе-
нал» тощо. 

– Для того, щоб ми були кра-
щими, потрібно мати фінансовий 
ресурс, певні можливості військо-
во-промислового комплексу і, зви-
чайно, продовжувати реформу-
вання Збройних Сил, – зазначив 
Міністр оборони України генерал 
армії України Степан Полторак під 
час відвідування XIV Міжнародної 
спеціалізованої виставки озброєн-
ня та військової техніки.

Він підкреслив, що «для того, 
щоби ми знали, яку техніку може-

мо купити, ми маємо отримати бю-
джет й тоді будемо планувати, на 
що його будемо витрачати».

– Сьогодні ми попередньо знає-
мо, якими є наші потреби і що нам 
можуть продати наші партнери, але 
кінцеве рішення щодо кількості, но-
менклатури озброєння ми будемо 
розуміти тоді, коли отримаємо бю-
джет в кінцевому вигляді. Застаріле 
оснащення є «ахіллесовою п’ятою» 
українського війська, яке потребує 
новітнього озброєння та техніки, 
створеної завдяки інноваційним рі-
шенням та підходам. Військово-на-
укові установи Генерального штабу 
ЗС України визначили базові воєнні 
технології, на основі яких можуть 
бути створені перспективні засоби 
збройної боротьби, – сказав Мі-
ністр оборони України. 

Як повідомив Степан Полторак, 
по завершенні Міжнародної спе-
ціалізованої виставки озброєння 
буде підписано контракт на заку-
півлю БТР-4Е останньої модерні-
зації. Окрім цього, 2017 року було 
внесено зміни до державного обо-
ронного замовлення, і планується 
значно збільшити його для Зброй-
них Сил України на протитанкові 
ракетні комплекси «Стугна», «Кор-
сар» тощо.

На виставці «Зброя та Безпека», 
відбулася  прем’єрна демонстра-
ція нової бойової машини «Страж», 
яка є результатом спільної роботи 
Житомирського та Київського бро-
нетанкових заводів разом із ДАХК 

ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ НАШОЇ ОБОРОНИ
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14 жовтня у День захисника 
України, свята Покрови Пресвятої 
Богородиці та Дня українського 
козацтва на Софіївській площі ви-
хованці Київського військового 
ліцею імені Івана Богуна урочисто 
склали клятву ліцеїста. Вони покля-
лися віддати всі свої сили і вміння 
в ім’я самостійності та соборності 
України, жертовно служити Укра-
їні, самовіддано захищати її від 
будь-яких нападників. Майбутні 
захисники Української держави, не 
опускаючи очей перед своїми ко-
мандирами, вчителями, батьками, 
українським народом, урочисто 
обіцяли бути вірними девізові вій-
ськових ліцеїстів: «Держава, честь, 
відвага». І ніколи його не зрадити! 

Вітаючи вихованців ліцею, Пре-
зидент України Петро Порошенко 
нагадав, що три роки тому, коли Ро-
сія вже анексувала Крим, окупувала 
частину Донбасу і вела різноплано-
ву гібридну війну проти України, 
українці мали свято з військово-іс-
торичного календаря країни-агре-
сора. Тому глава держави підписав 
указ про святкування 14 жовтня 
Дня захисника України, а згодом 
Верховна Рада зробила цей день  
вихідним.

– Це свято не лише історичне. 
Воно – особливо злободенне, як 
жодне інше. Воно безпосередньо 
пов’язане із сучасними героями: 
воїнами, добровольцями, волон-
терами, медиками, працівниками 
оборонних підприємств, – зазначив 
Петро Порошенко.

За словами Президента, саме в 
цей день, 14 жовтня, традиційним 
стає і ритуал урочистого складання 
присяги ліцеїстами.  Серед курсан-
тів Ліцею імені Богуна – 147 дітей 
учасників бойових дій. 

Петро Порошенко наголосив, що 
держава не пошкодує зусиль, щоб 
якнайкраще підготувати ліцеїстів 
до захисту Вітчизни, адже саме їм 
будувати і боронити незалежну 
державу ХХІ століття.

– Наполеон, кажуть, стверджу-
вав, що в ранці кожного солдата 
лежить маршальський жезл. Нема 
жодного сумніву, що серед цих не 
за віком змужнілих підлітків стоять 
майбутні офіцери і генерали, посли 
та міністри. Можливо, майбутній 
президент. І, можливо, навіть гене-
ральний секретар НАТО, бо Україна 
обов’язково стане членом Альянсу, 
– зазначив Президент. Він побажав 
ліцеїстам бути гідними військової 
звитяги всіх, хто в різні часи боро-
нив Вітчизну.

«Артем», що входять до складу 
ДК «Укроборонпром». Ця новітня 
розробка призначена для вогне-
вої підтримки танків на полі бою, 
забезпечення їхнього захисту та 
знищення як повітряних, так і на-
земних цілей – від розрахунків 
протитанкових ракетних комп-
лексів до ворожої бронетехніки та 
вертольотів.

Також на виставці «Зброя та 
безпека-2017» вперше публічно 
продемонстровано автоматичний 
карабін M4-WAC-47, який виготов-
ляється за ліцензією від уряду 
США та є результатом реалізації 
міжнародного проекту.

Загалом «Укроборонпром» 
на виставці «Зброя та безпека» 
представив більше як 150 зразків 
озброєння та військової техніки.

Під час роботи виставки ту-
рецька компанія Aselsan та ДП 
«Спецтехноекспорт» підписали 
додатковий пакет документів, 
що стосуються поставки Зброй-
ним Силам України систем так-
тичного зв’язку УКХ-діапазону 
турецького виробництва. Ту-
рецькі засоби зв’язку розробле-
ні і виготовлені з урахуванням 
вимог і стандартів НАТО. За сво-
їми технічними можливостями, 
а також за критерієм «ефектив-
ність-вартість», лінійка радіос-
танцій серії «9661» виявилася 
кращою як за дальністю вста-
новлення стійкого зв’язку, так 
і за здатністю працювати під 
впливом потужних засобів РЕБ.

ВІРНІ ДЕВІЗУ: «ДЕРЖАВА, ЧЕСТЬ, ВІДВАГА»
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Уже цього року для військових-
контрактників заплановано звести 
100 гуртожитків нового зразка, які 
відповідають стандартам НАТО.

Напередодні Дня захисника 
України Міністр оборони Украї-
ни генерал армії України Степан 
Полторак представив Президенту 
України Петру Порошенку типові 
гуртожитки нового зразка для вій-
ськовослужбовців. Виставка про-
водилася в Центральному спор-
тивному комплексі Збройних Сил 
України. 

Глава держави ознайомився з 
ходом будівництва військових та 
житлових об’єктів, оглянув інфор-
маційні стенди з проектно-техніч-
ною документацією та заслухав 
доповідь Міністра оборони Украї-
ни Степана Полторака про стан 
виконання програми забезпечен-
ня контрактників ЗС України жит-
лом у нових гуртожитках. Міністр 
зазначив, що за рахунок коштів, 
передбачених державним бю-
джетом на цей і наступний роки, 
буде можливість побудувати такі 
гуртожитки для більше як 22 тис. 
воїнів.

Глава держави поділився вра-
женнями від проекту житла для 
військових: «Коли я служив у ар-
мії, в казармі мріяти не могли, 
що коли-небудь військовослуж-
бовець буде мати такі умови». 
Він зауважив, що для військово-
службовця-контрактника буде 

забезпечуватись абсолютно нова 
якість умов проживання, яка пе-
редбачена стандартами НАТО.

«Це вже називається не казар-
ма. Це вже називається гуртожи-
ток для контрактників. При чому 
підвищеної комфортності. Хочу 
наголосити на тому, що п’ять лі-
жок у кімнаті – це максимальна 
завантаженість. Думаю, що ми бу-
демо мати можливість зменшити, 
в ідеалі до двох-трьох», — зазначив 
глава держави. Він додав, що хо-
роші умови проживання допомо-

ЖИТИ І СЛУЖИТИ ПО-НОВОМУ
жуть військовослужбовцям після 
виконання бойових завдань або 
навчань повноцінно провести 
реабілітацію та відпочити. «Це 
абсолютно інше ставлення до на-
ших військовослужбовців. Я це 
повністю підтримую», — наголо-
сив Петро Порошенко. «Вдячний 
волонтерам та керівництву Мі-
ністерства оборони України, які 
доклали великих зусиль, щоб 
наші захисники мали такі гарні 
умови».

«Більше ста комплексів має 
бути побудовано вже цього року. 
При чому на гроші, які були конфіс-
ковані – 1,5 млрд грн – у попере-
днього керівництва країни, – за-
значив Петро Порошенко.

За словами Президента, змі-
нами до держбюджету 2017 року 
за рахунок конфіскованих коштів 
було спрямовано 1 млрд грн на за-
безпечення будівництва гуртожит-
ків підвищеної комфортності: «Ці 
кошти спецфонду переходять на 
наступний рік. І в бюджеті наступ-
ного року також ми будемо перед-
бачати кошти для фінансування 
цієї програми».  
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Переносний ракетний комп-
лекс «Корсар», броньований авто-
мобіль «Козак-2», автомат «Вул-
кан», радіорелейні станції Р-414 
та Р-402, сигнальна міна, екран-
но-вихлопний пристрій «Адрос», 
тренажер екіпажу БТР-4 – ці та 
багато інших зразків озброєння 
та військової техніки отримали 
нинішнього року Збройні Сили 
України. Нещодавно армійський 
парк вкотре поповнився: у День 
захисника України Президент 
України – Верховний Головноко-
мандувач Збройних Сил України 
Петро Порошенко передав коман-
дирам військових частин сертифі-
кати на нову партію ОВТ. Це  понад 
дві сотні бронемашин, артиле-
рійських систем, літаків, зенітно-
ракетних комплексів тощо. А до 
кінця року у війська надійдуть ще 
понад тисячу одиниць ОВТ.

– Війна переконливо довела, 
що кінцеву перемогу можливо 
здобути лише за умови поєднан-

ня високого бойового духу, все-
народної підтримки та сучасного 
озброєння і військової техніки, – 
наголосив Президент, вручаючи 
сертифікати.

Він також нагадав про стан 
Збройних Сил України у недалеко-

АРГУМЕНТИ 
НАШОЇ ПЕРЕМОГИ

му минулому, зокрема 2014 року, 
коли оборонна промисловість пе-
редавала озброєння, якого могло 
б вистачити хіба що для взводу. 
Сьогодні ж, за словами Петра По-
рошенка, лише танків переда-
ється стільки, що ними можна 
укомплектувати повну танкову 
бригаду.

Загалом упродовж 2017 року 
Збройним Силам передано близь-
ко 1,3 тис. одиниць ОВТ, понад 22 
тис. ракет та боєприпасів.

Такий прогрес обумовлений 
значним збільшенням фінан-
сування українського війська. 
Якщо,приміром, цьогоріч на по-
треби Збройних Сил передбачено 
64,5 млрд грн, то проектом бю-
джету на наступний рік цю суму 
сплановано збільшити майже до 
84 млрд грн. Таким чином вдасть-
ся забезпечити фінансування 
сектору оборони і безпеки на рів-
ні не менше 5% ВВП.

За словами Петра Порошенка, 
вперше з 2014 року частину тех-
ніки, яка нині передається Зброй-
ним Силам України, спрямують до 
складу резерву.

Вперше Державний концерн 
«Укроборонпром» представив 
передові розробки українського 
оборонно-промислового комплек-
су на міжнародній виставці озбро-
єння AUSA-2017 (Association of the 
US Army) у Вашингтоні.

Зокрема це бронемашини, мі-
номети, модернізовані танки, ра-
кетно-артилерійське озброєння 
та інші зразки, яким користується 
українська армія і які довели свою 
ефективність та захищеність ре-
альними бойовими діями.

Так, фахівці Державного під-
приємства «СпецТехноЕкспорт», 
який входить до складу концерну, 
здійснили світову прем’єру нової  
безпілотної наземної бронема-
шини «Фантом-2». БТР розробле-
ний та виготовлений в Україні з 

урахуванням досвіду ведення 
гібридної війни. «Фантом-2» має 
колісну формулу 8х8 та може бути 
оснащений гусеницями. Наземний 
безпілотник має запас ходу до 130 
км та розвиває швидкість майже 
до 60 км/год. Керування здійсню-
ється за захищеним радіокана-
лом на відстані 20 км або через 
волоконний кабель довжиною у 5 
км. Машина оснащена спареним 
23-мм автоматичним кулеметом, 
системою залпового вогню неке-
рованими ракетами РС-80 та дво-
ма пусковими установками для 
керованих протитанкових ракет.

– Левова частка української 
військової техніки, представленої 
на AUSA-2017, максимально на-
ближена до світових стандартів 
та є сумісною із системами ко-

лективної безпеки. Це результат 
планомірної роботи концерну в 
напрямку переходу вітчизняного 
оборонно-промислового сектору 
на стандарти НАТО, – зазначив ге-
неральний директор Державного 
концерну «Укроборонпром» Ро-
ман Романов.

Очільник концерну також за-
певнив, що комунікація співпраці 
українського та американського 
ОПК має величезний потенціал у 
майбутньому. 

НАШ «ФАНТОМ» ВИСТАВЛЯВСЯ В США
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Будинок атовця 
Олександра Матюшка 
в селі Лемеші, 
через яке пролягає 
траса Київ-Чернігів, 
знайти дуже легко. 
Здалеку видно синьо-
жовтий прапор, що 
майорить над високим 
парканом. У дворі нас 
зустрічає півторарічна 
господиня Яринка. 
«Вона із серії 
«післявоєнного 
бебі-буму»,– 
жартує Олександр, 
запрошуючи нас до 
вітальні.

ПІД ЗАХИСТОМ

ВІЙНА ЗБЛИЗЬКА
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Градус 
відповідальності

...На війні в кожного своя місія. І 
позивні у хлопців зовсім не випад-
кові. Про загострене почуття спра-
ведливості в Олександра може роз-
повісти ледь не кожен боєць 13-го 
батальйону «Чернігів». Тож не-
дарма його назвали «Апостолом». 
Чоловік із Сіверського села ніколи 
не боявся ставати на захист сол-
датів, хоч і був звичайним коман-
диром інженерного відділення, у 
підпорядкуванні якого лише се-
меро бійців. Та він дбав про всіх. 

Вибивав для них відпустки, до-
мігся того, аби багатодітні батьки 
склали рапорти і поїхали до своїх 
сімей... Він і сам з великої багато-
дітної родини – десята дитина! 
Тому, мабуть, добре розуміє, що 
дуже важливо, щоб у сім’ї був 
батько. А ще – взаємодопомога і 
підтримка. 

Станиця Луганська, Дебальцеве 
– сторінки життя Олександра 
Матюшка, які не стираються з 
пам’яті. Він і не намагається їх за-
бути, хоч і гіркі...  та мають право 
на існування. 

– Сашко – наша опора, під-

трим ка, надійне плече. Завжди 
активний, енергійний, справед-
ливий і оптимістичний. У нього 
нерви міцні, як канат. Він не со-
ромиться боротися за правду. 
Повернувшись на мирну землю, 
продовжує свою місію. Завдяки 
йому в Козельці врешті-решт вста-
новили пам’ятник загиблим атов-
цям. Це його заслуга, – не прихо-
вує гордості за чоловіка дружина 
Наталя.

Містичне 13 
стало щасливим

– Під час другої хвилі мобі-
лізації на наше село прийшло 
дванадцять повісток, – пригадує 
Олександр. – Ніхто не відмазу-
вався, всі пішли до військкомату. 
Місцем дислокації став 169-й на-
вчальний центр сухопутних військ 

«За дев’ять місяців після того, як наш 
батальйон повернувся додому, в родинах 
побратимів почався справжній бебі-бум. 
Наша сім’я – не виняток. Бо тільки на війні 
розумієш ціну життя. Розумієш, що твоя 
родина, твої діти – то найбільший скарб, 
який може бути в житті. Справжня Божа 
благодать!» –  наголошує наш герой

«АПОСТОЛА»
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«Десна». Розмістили нас у тринад-
цятій казармі. Я і мій товариш 
Роман почали сміятися, бо обоє 
народилися тринадцятого числа. 
Всі на нас дивилися здивовано, з 
нерозумінням. Та коли виявило-
ся, що воюватимемо в 13-му ба-
тальйоні, то вже й хлопці почали 
жартувати. А я відразу сказав: ця 
магічна цифра нас оберігатиме і 
обов’язково стане для нас щасли-
вою. Так і сталося. Адже пройшов-
ши гарячі точки, ми повернулися 
до своїх родин живі й при здоро-
вому глузді.

Після двотижневої військової 
підготовки особовий склад 13-го 
батальйону «Чернігів-1» відправи-
ли нібито на кордон у Новгород-
Сіверський район пильнувати 
ситуацію. Планувалося, що тери-
торіальна оборона забезпечувати-
ме охорону прикордонних районів 
Чернігівщини. Та вранці 9 трав-
ня, коли всі готувалися до свята, 
13-й БТрО трьома колонами вису-
нувся на Луганщину.

– Говорили лишень, що їдемо 
кордон охороняти. Добралися до 
Ніжина. Ніхто не здогадувався, 
куди їдемо... Хоча всі розуміли, 
що Новгород з іншої сторони. До 

останнього вірили, що то якісь вій-
ськові секретні маневри. Та вже 
біля Полтави перестали сумнівати-
ся, зрозумівши, що шлях лежить на 
Схід. Половина техніки тяглася на 
тросах, частина – колгоспна, доби-
та. Дорогою до Луганської області 
довелося залишити вісім одиниць 
суцільного брухту, – не стримує 
свого невдоволення Олександр.  

За освітою він технік-механік, 
тому відразу зрозумів, що на війні 
більше доведеться ремонтувати, 
ніж стріляти. 

Сон на гранатах
– Останньою зупинкою була 

Балаклія. Ночували просто неба. 
Хто де бачив, там і спав. Сухпайків 
ніхто не видав, отож їли те, що 
взяли з дому. Повечеряли, заліз 
на «Газон», вмостився на якихось 
ящиках. Вже в напівсонному стані 
питаю товариша, мовляв, «Юла», а 
на чому це ми спимо? А він мені: та 
на гранатах. Краще б не питав, бо 
сон відтоді був геть не солодкий,  – 
посміхається чоловік.

За словами Олександра, до-
рогою до зони АТО мінялися не 
лише краєвиди, а й національні на-
строї українців. Якщо в Харківській 
області майже всі двори були 
розфарбовані в синьо-жовті ко-
льори, а люди, які зустрічали вій-
ськові колони, кричали: «Хлопці, 
тримайтесь! Ми з вами! Перемога 
за нами!», то вже у Луганській об-
ласті час від часу доводилося чути 
брутальну лайку та нецензурні 
вигуки й непристойні жести у бік 

ВІЙНА ЗБЛИЗЬКА
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українських солдатів. Зупинився 
батальйон у Сватовому – єдиному 
місті Луганської області, де жодно-
го разу не піднімався російський 
прапор.  

Несення служби на опорних 
пунктах і охорона базового табо-
ру в той час проходили відносно 
спокійно. На початку червня заги-
бель капітана Олексія Коновалова, 
на жаль, відкрила в батальйоні 
«Чернігів» рахунок «двохсотих».

З розширенням АТО значна 
частина Донбасу була звільнена 
від російських окупантів. Лінія 
фронту перемістилася на південь, 
ближче до Луганська. У зв’язку 
з цим базовий табір підрозділу  
передислокувався в село Нижній 
Мінченок.

Звідти висувалися блокпос-
ти і опорні пункти батальйону, 
яких із середини липня періодич-
но обстрілювали як з території 
Російської Федерації, так і з окупо-
ваної частини Луганської області. 

Першим був інтенсивно обстрі-
ляний один із прикордонних опо-
рних пунктів. Постійно перебував 
під обстрілом блокпост перед 
селищем Макарове Станично-
Луганського району.

Контузило під... жінкою
Найактивніша фаза за перші 

півроку служби батальйону в АТО 
– звільнення від окупантів район-
ного центру Станиці Луганської та 
вихід до річки Сіверський Донець.

–  До Дня незалежності України 
ворог вирішив взяти Станицю 
Луганську. 18 серпня ми їхали до 
райцентру, щоб допомогти хлоп-
цям рити окопи. Добре, що нако-
пали трохи ям, де не було асфаль-
ту, бо скільки б солдатів полягло, 
страшно навіть уявити. Того дня 
і мене контузило, – розповідає 
Олександр. – На в’їзді до міста там 
стояв меморіал – жінка. Ми були 
якраз поблизу, коли його розбило 
снарядом. Оце каміння мене й на-
крило. Дуже затисло груди. Але 
я виліз. Кажу хлопцям, що були 

поряд: «Ходімо наших рятувати». 
А вони, мовляв, ти не бачиш, що 
робиться... Я сказав їм, що вони 
можуть чинити, як хочуть, а я без 
своїх нікуди не піду. Повернувся. 
Спочатку допомагав поранених 
носити, першу допомогу надавати, 
бо медики їхати відмовлялися. За 
кілька годин знайшов свого това-
риша, з яким рили окопи, – трак-
ториста Олега. Він був поранений. 
Але, на щастя, все обійшлося. На 
допомогу примчав танк, кілька 
разів вистрелив, і противник при-
пинив вогонь. Після повернення 
до табору нам з Олегом пропону-
вали полежати в госпіталі, але ми 
відмовилися, бо треба було нести 
службу.

Того злощасного дня в резуль-
таті масованих артилерійських 
ударів та обстрілу з усіх видів 
стрілецької зброї гарнізон втра-
тив трьох бійців, понад два десят-
ки військовослужбовців дістали 
поранення.

Відтоді батальйон перебував 
на «нульовій позначці» фронту й 
ніс службу на передньому краї 
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до кінця вересня, доки його не 
змінили підрозділи 128-ї гірсько-
піхотної бригади.

Дебальцеве...
– З Луганської області вийшли 

2 листопада, – згадує Олександр. 
– Поїхали до Гончарівського, що 
неподалік Чернігова. Там нам дали 
три танки. 14 січня, після ротації, 
ми двома ешелонами вирушили з 
чернігівського залізничного вокза-
лу, Нам сказали, що їдемо зміню-
вати 43-й батальйон. Проте ніхто 
не наважився сказати, де це. Ми в 
Інтернет – Дебальцеве. Ви розумі-
єте, що це таке –приїхати в гарячу 
точку посеред зими... Хлопці із 43-
го батальйону ще три дні сиділи у 
бліндажах і окопах, доки переда-
вали нам техніку, позиції та збира-
ли речі. Три ночі ми спали у полі. А 
вдень тупцювали з автоматами в 
руках. 

19 січня 2015 року підрозді-
ли 13-го батальйону нарешті за-
йняли визначені позиції на блок-
постах і опорних пунктах. Вже 
наступного дня противник по-
чав регулярні обстріли, з кожним 

разом інтенсивність ворожого вог-
ню наростала. Молотили з артиле-
рії, насипали дуже щільно, не мож-
на було голову підняти. Не давали 
спати цілодобово.

– Щоб не було панічних думок, 
ми щодня надійніше укріплювали 

бліндажі, зміцнювали позиції. 
Зима. Сніг і вітер, холод і однома-
нітний траншейний раціон. Наше 
завдання – надійний тил, – зазна-
чає чоловік. – У Луганській області 
нас обстрілювали лише вночі. Тут 
– 24 години на добу. 

ВІЙНА ЗБЛИЗЬКА
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Попередньо «обробляли» на-
ших героїв з «Градів» і міномет-
ним вогнем, далі підключалися 
танки, БТРи, БМП. У період з 29 по 
31 січня у Вуглегірську і на приле-
глих блокпостах йшли запеклі бої 
з великим угрупованням ворога.

Ця битва стала найкро вопро-
литнішою за всю історію військо-
вої частини – на полі бою смертю 
хоробрих полягли одинад-
цять військовослужбовців 
«Чернігова». Тобто кожен 
десятий з вуглегірського 
гарнізону, основу якого ста-
новила перша мотопіхотна 
рота.

Війна поза 
фронтом

Солдатам доводиться 
воювати не лише на лінії 
вогню, але й поза нею, від-
стоюючи свої права. Про 
права бійців не забував 
звичайний сільський чоло-
вік, який не має юридичної 
освіти і не ходить на робо-
ту у краватці та з диплома-
том. Олександр – будівель-
ник, різноробочий. Його 
дружина Наталя – маляр-
штукатур. Коли чоловік був 
на фронті, вона вдома чита-
ла в Інтернеті всі закони, що 
стосуються тих, хто воює, і 
тих, хто вже має честь нази-
ватися учасником бойових 
дій. Читала і доповідала чо-
ловікові. А він відстоював права 
солдатів.

– Боротися за наші права я 
почав із перших місяців в АТО. У 
мене знайомий на той час був у 
1-й танковій бригаді. Ми з ним час 
від часу спілкувалися. Дізнаюся, 
що там хлопці ходять у відпуст-
ки, а нам зась. Всі ми сімейні й 
хочемо побачити своїх. Та ніхто 
нас нікуди не відпускає. Я пішов 
добиватися. А вони мені, мов-
ляв, нема такого закону. Ви на ві-
йні! Ну почекайте, війна війною... 

Вона може і п’ять років тривати, 
то що ми не маємо права родину 
побачити? Потім такий аргумент 
від керівництва: ви поїдете і не 
повернетеся. Але ми дали слово 
і почали по черзі їздити додому 
на пару днів. У цивільному, щоб 
не було ніяких підозр і допитів. І 
всі поверталися. Ми знали, що не 
можемо підвести один одного. 

Згодом ухвалили закон про рота-
цію мобілізованих... Багато чого 
дружина підказувала. В Інтернеті 
вичитає і телефонує: мовляв, так 
і так... Якраз ухвалили закон: у 
кого троє і більше дітей мають 
право написати рапорт. Я до на-
чальства, а вони мені: нам не 
було вказівок. Кажу: які вказівки? 
Закон уже надрукували в газеті, 
тож, будь-ласка, дотримуйтеся. 
Словом, скандалив, добивався і 
таки добився. Хоч я сам і не ба-
гатодітний батько, та радий був 

допомогти іншим, хлопці мені 
красно дякували. Не всі багато-
дітні склали рапорт, але частина 
таки поїхала до своїх дітей. Все 
має бути справедливо! – наголо-
сив Олександр. 

З абсурдною несправедли-
вістю зіткнувся наш герой і на 
рідній землі, коли почав ходити 
чиновницькими кабінетами із 

проханням встанови-
ти пам’ятник загиблим 
атовцям-землякам. 

– Це довга і сумна іс-
торія... Мер каже: у мене 
нема загиблих, який ме-
моріал... Так, справді, з са-
мого Козельця загиблих 
на той час не було, але 
з району – аж двадцять 
п’ять. Насилу випросив 
місце. У бюджеті, звіс-
но, на такі справи коштів 
немає... Почали по селах 
збирати, доки з району 
не надійшла вказівка – 
не давати. Бо це, мовляв, 
нецільове використан-
ня бюджетних коштів. 
Ганьба! Та світ не без до-
брих людей – знайшли 
спонсора. А далі вже самі: 
забирали меморіал, вста-
новлювали, упорядкову-
вали територію. Тепер є 
куди квіти покласти... В 
нашій пам’яті побратими 
житимуть завжди, але й 
мирні мешканці мають 
знати своїх героїв! – на-

голосив Олександр Матюшко.
... Нині Олександр – щасливий 

батько двох дівчат. Працює, як 
і раніше, будівельником, часті-
ше плиточником. З меншенькою 
Яринкою інколи «сидить у декре-
ті», як він сам це називає. Так тра-
пляється, коли дружина йде під-
заробити. Ніхто не повірить, що 
цей простий і життєрадісний чо-
ловік – фронтовик із бойовим до-
свідом. Він вірить у нашу перемо-
гу і завжди каже: «Прорвемося!»

Сніжана БОЖОК
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Борись в ім’я честі. Якщо доведеться ще 
раз бути пораненим, проливай свою кров, 
як благотворну росу, і усміхайся

Олександр Довженко

26 червня 2014 року видалося для Слов’янська спекотним. 

– Хлопці, до зброї! Готується штурм! – віддав команду 
Віталій Пилипчук. 

Десантники аеромобільної роти миттю зайняли кругову 
оборону. Терористи атакували блокпост № 1, який захищали 
українські бійці. 

Тишу роздерли жорсткі звуки бою. Сильні вибухи стрясли 
повітря. Застугоніла земля. Прибічники «руского міра» 
щосили гатили з усієї зброї, яка в них тільки-но була. 
Чотири російські танки прямою наводкою били по 
українській позиції, знищуючи все навкруги. Щільний 
вогонь покосив траву. Сили були нерівні. На очах у 
молодого командира загинули чотири бійці. Від болю, що 
роздирав душу на шматки, Пилипчук несамовито закричав: 
«Не віддам вам, мерзото, більше жодної людини! Не 
пошкодую на вас останнього набою!» 

Прийнявши рішення про відхід, ротний викликав на себе 
вогонь української артилерії…

12

СИЛЬНІ ДУХОМ
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РІШЕННЯ ГЕНЕРАЛА
Віталій Пилипчук зараз часто 

буває на своїй малій батьківщині.  
У мальовничому селі Стугівщина,  
що на Житомирщині, його пам’я-
тають ще малим непосидючим 
хлопцем, який не цурався будь-
якої роботи. Ганяв селом зранку 
до вечора, здіймаючи куряву та 
розганяючи врізнобіч наполо-
ханих гусей. На звичне запитан-
ня, – ким він мріє стати, моторне 
хлоп’я, напустивши поважності на 
обличчя, серйозно відповідало: 
«Військовим!» 

Хлопець завжди із захопленням 
спостерігав, як з армії повертали-
ся браві односельці – загартовані 
та зміцнілі парубки. Для малого 
вони вже були героями, і йому так 
хотілося бути схожим на них! Тому 
з дитинства готувався до служби. 
Навчився добре плавати, сприт-
но бігати кроси й на поперечині 
віртуозно крутити «сонечко», чим 
викликав захоплене «Ого! Круто!» 
своїх друзів.

– Шибайголова! – охрестили 
енергійного хлопця дві бабусі-
сусідки, сидячи на лавочці та лус-
каючи насіння.

– От сказано – баби�! – спе-
ресердя гримнув дід, після чого, 
трохи заспокоївшись, з гордістю 
промовив: – Не бачите, мужик 
підростає!  

А він і справді підріс. 2004 
року Віталій склав вступні іспити 
в Одеському інституті сухопутних 
військ. Конкурс до вишу був висо-
кий, адже на одне місце було кілька 
претендентів. Одразу стати одним 
з 45 конкурсантів аеромобільного 
факультету Віталію не вдалося. За 
підсумками іспитів юнаку забра-
кло лише одного балу. Абітурієнта 
викликав до себе начальник ін-
ституту генерал Анатолій Троц. 
Він пропонував Віталію стати кур-
сантом іншого факультету, але 
Пилипчук відмовився.

– Не хочу ні в розвідку, ні в пі-
хоту. Прагну бути десантником. І 
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якщо не зміг зараз, все одно всту-
плю через рік, два, три, а свого до-
сягну! – сказав, немов відрізав. 

– Ох і впертий ти, юначе! – 
посміхнувся генерал. – Є в тобі 
щось козацьке, вольове. Мені такі 
хлопці потрібні. Беру. Будеш 46-м 
десантником-першокурсником! 
Мерщій у стрій до своїх!

Курсантські роки пролетіли 
швидко. Разом з дипломом та офі-
церськими погонами Віталій отри-
мав призначення в 95-ту окрему 
аеромобільну бригаду, де став ко-
мандиром аеромобільного взводу. 
Постійні польові виходи, навчання, 
стрибки з парашутом, марш-кидки, 
обслуговування бойової техніки 

– молодий офіцер поступово опа-
новував усі тонкощі нелегкої служ-
би в елітній частині українського 
війська. І, як виявиться згодом, 
недарма.  

КРИМСЬКІ ПЕРЕШИЙКИ
Тривожні події 2014-го стар-

ший лейтенант Пилипчук зустрів 
заступником командира роти–ін-
структором з повітрянодесантної 
підготовки. У березні після широ-
комасштабних військових навчань 
95-та окрема аеромобільна бри-
гада висунулася на кордон окупо-
ваного російською армією Криму. 
Тоді існувала висока ймовірність 

висадки морського десанту краї-
ни-аг ре сора на При морсь кому 
напрямку. Розгорнувши поблизу 
Генічеська базовий табір, десант-
ники контролювали й охороняли 
перешийки на Арабатській стрілці 
та інші важливі об’єкти зі сторони 
материкової України. 

– Тоді росіяни вдавалися до 
різних провокацій на морському 
узбережжі. Добре пам’ятаю, як 
противник демонстративно «бряз-
кав залізом», вів розвідку безпі-
лотниками, а потім неодноразово 
над нами пролітали російські вер-
тольоти Ка-52. Окупанти чекали, 
аби українці здійснили хоч один 
постріл в їхній бік. Втім ми трима-
ли порох сухим. Здоровий глузд і 
впевненість у власних силах узяли 
гору… – згадує Віталій Пилипчук. – 
Вихвалятися не хочу, проте знаю: 
ворог добре усвідомлював, хто ми 
і звідки. 

РАЙОН ПРИЗНАЧЕННЯ – 
СЛОВ’ЯНСЬК

Ранок 12 квітня 2014 року роз-
почався із захоплення озброєни-
ми загонами сепаратистів, якими 
керували офіцери спецслужб РФ, 
українських міст – Слов’янська, 
Кра  маторська, Дружківки. 

З оголошенням АТО на Сході 
України житомирські десантни-
ки одними з перших вирушили на 
Донбас, аби очистити ці населені 
пункти від проросійських бойови-
ків і найманців. На підступах до 
Слов’янська, де орудував одіозний 
терорист Гіркін-Стрєлков, наших 
солдатів антиукраїнський натовп 
зустрів не надто привітно. Жінки, 
діти, пенсіонери, як і обіцяв Путін,  
«живим щитом» блокували проїзд 
колон техніки українських захис-
ників, а чоловіки по-зрадницьки 
інформували терористів про ко-
жен їхній крок. Тож нашим вої-
нам неодноразово доводилося 
змінювати маршрути, через що 
вони потрапляли у ворожі засід-
ки. Бойове хрещення в сутичках 

Українські десантники 
поблизу гори Карачун

СИЛЬНІ ДУХОМ
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із навіженими фанатами «рус-
кого міра» український офіцер 
Пилипчук пройшов під шахтар-
ським містечком Добропілля, що 
за 40 кілометрів від Слов’янська.

– Як тільки почали окопувати-
ся в полі, в наш бік полетіли пер-
ші кулі. Згодом відбулося кілька 
бойових зіткнень… Проросійські 
бойовики, наркомани та місце-
вий озброєний криміналітет вда-
лися до обстрілу військових ко-
лон, кидали «коктейлі Молотова», 
прикривалися спинами «мирно 
налаштованих», – згадує учасник 
бойових дій. – Ми вистояли й за-
вдали сепарам відчутних втрат. 
Тоді кожен офіцер підтримував 
солдата, а рядові довірили свої 
життя командирам. Нікому не хо-
тілося загинути в першому ж бою, 
коли ніхто із нас ще майже нічого 
не зробив корисного для України 
та її визволення. Долаючи «вог-
неві пастки», ми з боями діста-
лися до Краматорська. Тримали 
під контролем місцевий аеро-
дром, а потім були Слов’янськ, 
гора Карачун, Красний Лиман та 
ще кілька звільнених населених 
пунктів. 

…3 червня 2014 року баталь-
йо нна тактична група 95-ї 
аеро  мобільної бригади під ко-
мандуванням Героя України 
підполковника Тараса Сенюка 

рушила на знищення ворожого 
блокпоста під Семенівкою, що не-
подалік Слов’янська. Артилерис-
ти, розвідники та комбат йшли 
попереду, а підлеглі прикривали 
їх. Того дня українські десантни-
ки блискуче виконали завдання, 
проте, на жаль, із втратами… В 
бою від кулі снайпера загинув 
підполковник Тарас Сенюк, який 
керував діями тактичної групи, а 
командир 1-ї аеромобільної роти 
капітан Олег Бутніцький отримав 
важке поранення.

Віталій Пилипчук знаходив-
ся на відстані трьохсот метрів, 

по радіозв’язку чув упевнений 
голос комбата та ротного, їхні 
чіткі накази особовому складу. 
Раптом зв’язок обірвався. Він ки-
нувся до командирської машини. 
Намагався надати медичну до-
помогу комбату Сенюку, але той 
був уже мертвий. Куля калібру 
12 мм пробила бронежилет, за-
вдавши йому смертельного по-
ранення. За кілька десятків метрів 
лежав непритомний ротний Олег 
Бутніцький. 

– Вколов йому знеболюваль-
не «Бутерфінол». Він прийшов до 
тями. Його вдалося врятувати, 
але він втратив ногу, – із сумом 
розповідає Віталій Пилипчук. – 
Командування десантною ро-
тою після поранення капітана 
Бутніцького взяв на себе… 

80 ВРЯТОВАНИХ ЖИТТІВ
11 червня 2014 року аеромо-

більна рота старшого лейтенанта 
Віталія Пилипчука займає оборо-
ну блокпоста №1 біля Слов’янсь-
ка. У підпорядкування ротного на-
правляють 20 бійців Нацгвардії і 
спецпідрозділу «Барс». На той час 
в окупованому українському місті 
вже знаходилося до півтори тисячі 
озброєних бойовиків. У ті дні угру-
повання проросійських сил отри-
мує з території Росії кілька танків й 
іншого озброєння. Ситуація з кож-
ним днем загострюється, бойова 
напруга зростає. Українські захис-
ники добре усвідомлюють: набли-
жається серйозне випробування.

26 червня близько 17-ї години 
вечора в місті заревіли двигуни 
ворожих машин. Гуркіт техніки 
було добре чути  блокпосту, який 
утримували бійці Пилипчука. 
Оцінивши можливий розвиток 
подій, український офіцер нака-
зав підлеглим: «Хлопці, за зброю! 
Ворог готує штурм! Виконуємо 
кожну мою команду!» Тієї миті на 
позицію десантників обрушив-
ся шквал снарядів. Чотири танки 
противника били по блокпосту 

На марші!
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прямою наводкою. Одночасно 
в них полетіли міни. В наступ 
пішла ворожа піхота. Наші вої-
ни прийняли бій… Цей епізод під 
Слов’янськом навічно залишився 
в пам’яті офіцера. Саме тоді він 
прийняв перше самостійне ко-
мандирське, а головне – вірне, 
рішення, яке врятувало десятки 
життів його підлеглих…

– Вогневе зіткнення тривало 
близько години, а тоді здавалося, 
що цілу вічність. Два ворожі танки 
прорвалися і впритул наблизили-
ся до нашого блокпоста. Один ми 
підбили. Протистояли «сепарні» 
лише з кулеметами, гранатоме-
тами та протитанковими керова-
ними ракетами. Так і трималися, 
і відсіч давали, хоч сили були не-
рівні. Терористи оточили нас з усіх 
боків. Було пекло. Серед моїх під-
леглих було четверо «двохсотих» 
і кілька поранених. Втратили два 
бронетранспортери, – дивлячись 
удалечінь, розповідає Віталій. – До 
останнього вірив, що вдасться ви-
стояти… Втім закінчувалися набої. 
Коли терористи пішли в лобову 
атаку, я викликав на себе вогонь 
нашої артилерії, а за кілька хвилин 
дав команду на відхід… Тоді іншо-
го рішення не існувало. Саме воно 
не дозволило окупантам зімкнути 
кільце повного оточення. Через 
поле, що стало для нас «коридо-
ром життя», зі мною вийшло вісім-
десят бійців. Вихід тривав понад 
три години, та вони вижили. Для 
мене – це найбільша нагорода.

У тому запеклому бою ротний 
отримав важке поранення. Уламок 
міни влучив йому в плече. Однак 
біль не завадив хороброму десант-
нику вивести хлопців у безпечне 
місце. Першу медичну допомогу 
йому надали вже в базовому табо-
рі, а потім лікували у військовому 
шпиталі. Там офіцер і дізнався про 
остаточне визволення Слов’янська 
від терористів. Розпочату Віталієм 
справу успішно завершили його 
побратими – повернули місто під 
контроль України. Правду в народі 
кажуть: «Справжні сміливці ті, ко-
трі вміють повернути взяте!»

Впевнені дії старшого лейте-
нанта Пилип чука гідно оцінило ко-
мандування бригади. А слова під-
леглих: «З тобою, командире, ми 
готові хоч у вогонь, хоч у пекло, хоч 
під кулі!»  неабияк зміцнили бойо-
вий дух офіцера. 

За те героїчне виведення лю-
дей з ворожого оточення 26 лип-
ня 2014 року Указом Президента 
України Віталій Пилипчук нагоро-
джений орденом Богдана Хмель-
ницького III ступеня. 

«БЛОКПОСТ-32»: 
НА ПРОРИВ!

У вересні 2014 року Віталій 
Пилипчук повертається у стрій 
95-ї. Вже за кілька днів разом із 
своїм підрозділом – 1-ю аеромо-
більною ротою вирушає в чергове 
відрядження в район проведення 
антитерористичної операції. У той 

час епіцентр бойових дій поступо-
во переміщується на Донецький 
напрямок. Після підписання пер-
ших Мінських угод бойовики та 
російські спецпризначенці активі-
зували штурм Міжнародного аеро-
порту «Донецьк». Біля навколиш-
ніх Пісків, Опитного та Водяного 
регулярно розриваються снаряди. 
Віталій з підлеглими щодня супро-
воджує конвої до позицій укра-
їнських військ у район Донецька. 
Хлопці доставляють туди продо-
вольство, боєприпаси, вивозять 
поранених. Ці бойові завдання де-
сантники неодноразово виконують 
під щільними обстрілами з росій-
ських «Градів», які нещадно б’ють 
зі сторони окупованого Спартака. 
На щастя, серед наших втрат не 
було.

Одного осіннього вечора рот-
ний отримує чергове завдання 
– доставити конвой захисникам 
32-го блокпосту, що знаходився 
на Бахмутській трасі в Луганській 
області. Тоді за цю важливу по-
зицію точилися бої. Озброєний до 
зубів противник будь-що нама-
гався оточити її й вибити звідти 
десантників 80-ї бригади та бійців 
з «Айдару». 

Зважаючи на те, що майже всі 
шляхи до блокпоста були пере-
криті загонами бойовиків, 18 жов-
тня 2014-го наші воїни прорива-
ються до оточених побратимів під 
Бахмутку двома колонами. Перша, 
якою керував Віталій, пішла на 
блокпост прямою дорогою. Друга 
– правим флангом. За кілька кіло-
метрів від «32-го» рота Пилипчука 
потрапляє під підступний ворожий 
обстріл. Це була засідка. Одна з ви-
пущених бойовиками протитан-
кових керованих ракет влучила в 
командирський бронетранспор-
тер, який загорівся. Тієї ж миті 
на фугасі підривається й танк, 
що слідував попереду. Рухатися 
далі не було сенсу, шляхи – замі-
новані. Почався жорстокий бій з 
усіма його жахливими атрибута-
ми. Важкопоранений командир, 

СИЛЬНІ ДУХОМ



17

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

жовтень 2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

вибивши ногами пошкоджений 
люк бойової машини, почав ева-
куацію екіпажу. Його тіло палало 
від осколків та опіків. Однак рот-
ний з останніх сил відтягував своїх 
бійців з лінії вогню. Ці спогади на 
все життя закарбувалися в його 
пам’яті. Рятуючи поранених, він 
продовжував керувати ротою… 

– Ми відкрили вогонь у відпо-
відь. Кілька наших пострілів були 
влучними. Я встиг прикрити відхід 
нашої вцілілої техніки й передав 
до штабу координати вогневих 
позицій бойовиків. У той час, коли 
ми вели бій, друга колона зуміла 
таки прорватися на блокпост до 
наших й передати все необхідне, 
– згадує бойовий офіцер. – Наша 
рішучість і чіткі дії дали змогу ви-
братися із влаштованої пастки. 
Біль відчув лише тоді, як впев-
нився, що хлопці в безпеці. Коли 
глянув на себе, мене охопив жах… 
Руки, ноги та живіт заливала кров. 
Осколки посікли майже все тіло й 
пошкодили обличчя. Самостійно 
наклав собі джгути. Мене до-
правили в Лисичанськ, зробили 
першу операцію. Згодом переніс 

ще кілька хірургічних втручань у 
Харкові та Києві. За кілька днів ді-
знався, що українські армійці по-
кинули 32-й блокпост. Оскаженілі 
банд-формування вщент розбили 
позицію реактивними системами 
залпового вогню.

31 жовтня 2014-го бойо-
вий офіцер удостоєний черго-
вої нагороди – ордена Богдана 
Хмельницького ІІ ступеня. 

БІЛЬ, ЩО ЯТРИТЬ 
СЕРЦЕ…

Найважче для українського 
офіцера на полі бою – втрача-
ти бойових побратимів. Комбат 
Тарас Сенюк, розвідник Олексій 
Крементар, навідник машини Ігор 
Ващук… Це – неповний список 
героїчних людей, котрих втратив 
на цій неоголошеній Росією війні 
Віталій Пилипчук. Спогади про до-
свідченого командира, надійних 
товаришів, мужніх десантників 
– вічні, а сум втрат – досі крає 
душу…

– Перших товаришів втра-
тив ще в курсантські роки. У наш 

стрій врізався п’яний водій, троє 
друзів загинули. Досі пам’ятаю, 
– очі учасника бойових дій напо-
внюються сумом. – Побратими, які 
вбиті під Слов’янськом, назавжди 
залишаться зі мною. Вони – герої! 
Жодна смерть на війні за свою 
країну не є даремною. Як сказав 
Симон Петлюра: «Кров, пролита 
для великої мети, не засихає!»

* * *
Сьогодні капітан Віталій 

Пилипчук продовжує гідно слу-
жити Україні.  За значний бойо-
вий досвід отримав вищу по-
саду – заступника командира 
окремого батальйону команду-
вання ВДВ з повітрянодесантної 
підготовки. На особистому рахун-
ку офіцера – сотні підготовлених 
парашутистів-десантників для 
підрозділів «крилатої піхоти». Усі 
вони беззаперечно вірять у пере-
могу, як і їхній наставник: «Коли 
ворог приходить на твою землю – 
ти приймаєш цей бій. Навіть коли 
сили нерівні – ти переможеш! 
Вистоїш!» 

Олег СУШИНСЬКИЙ



Казенне науково-виробниче об’єднання "Форт" 
МВС України – сучасне підприємство ВПК України, 
що займається розробкою і серійним виробництвом 
різних видів стрілецької зброї.
На його виробничих потужностях налагоджений 
ліцензійний випуск сучасної стрілецької зброї 
з високими балістичними характеристиками, 
що підтверджується результатами багатьох 
випробувань, також і державних.
На підприємстві впроваджена Система Управління 
Якістю, завдяки чому отримано сертифікат 
ISO 9001:2009, що підтверджує відповідність 
підприємства міжнародним стандартам

ФОРТ-17

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калібр 9 mm Makarov/

9 mm kurz

Принцип дії Вільний затвор

Ударно-спусковий механізм SA / DA

Загальна довжина, мм 180

Висота, мм 130

Ширина, мм 33

Нарізи 6 канавок

Вага з порожнім магазином, 
не більше, кг

0,68

Зусилля спуску, кгс 2,0 - 3,5

Місткість магазина 15 (9 mm Makarov)
16 (9 mm Kurz)

Прицільна дальність, м 25 (9 mm Makarov)
30 (9 mm Kurz)

Довжина ствола,
не більше, мм

95

Практична швидкострільність, 
пострілів /хв

40

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калібр 9 mm Luger

Принцип дії Короткий хід ствола

Ударно-спусковий механізм Подвійної дії

Загальна довжина, мм 218

Висота, мм 140

Ширина, мм 35

Довжина ствола,
не більше, мм

116

Вага з порожнім магазином, 
не більше, кг 0,95

Зусилля спуску, кгс 1,5 - 2,5

Місткість магазина 16

Прицільна дальність, м 25

Нарізи 6 канавок

Практична швидкострільність, 
пострілів /хв.

50

ФОРТ-14ПП

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калібр 9 mm Luger

Принцип дії Короткий хід ствола

Ударно-спусковий механізм SA/DA

Загальна довжина, мм 207

Висота, мм 139

Ширина, мм 35

Довжина ствола,
не більше, мм

112

Вага з порожнім магазином, 
не більше, кг 0,82

Зусилля спуску, кгс 1,5 - 2,5

Місткість магазина 16

Прицільна дальність, м 25

Нарізи 6 канавок

Практична швидкострільність, 
пострілів /хв. 50

ФОРТ-19
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калібр, мм

Принцип дії

Довжина ствола, мм

Габаритні розміри:
– довжина з розкладеним прикладом, мм
– довжина зі складеним прикладом, мм

Вага з порожнім магазином, не більше, кг

Місткість магазина

Зусилля спуску, кгс

Тип приклада

ФОРТ-500МС ФОРТ-500М1С

12/76

Ручна перезарядка, ковзна цівка

345 345

878
780

845
585

4,1 4,3

4 4

2,5-3,5

Телескопічний Металевий складний

ФОРТ-500МС

ФОРТ-500М1С

ФОРТ-28

ФОРТ-600
гранатомет

Експлуатаційний патрон Боєприпаси 
кал. 40Х46 мм 
несмертельної дії, 
але бойові

Довжина зі складеним 
прикладом, мм

365±5

Максимальна дальність 
пострілу, м

400

Мінімальна дальність пострілу, м 50

Зусилля спуску, кгс Не більше 5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калібр, мм 40

Ударно-спусковий механізм Тільки подвійної дії

Габаритні розміри, мм 508Х196Х54

Довжина ствола, мм 280

Практична самострільність, 
постр./хв

12

Вага без гранати, кг 2,2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калібр, мм 5,7Х28

Місткість магазина, патронів 20

Довжина ствола пістолета, мм 114±0,5

Середнє значення швидкості 
кулі, м/с

600±20

Спусковий механізм DAO (тільки 
самозведення)

Відхилення середньої точки 
влучення від контрольної точки 
(точність) на відстані 25 м, мм, 
не більше

30Зусилля спуска 
при попередньо 
зведеному ударнику

від 15Н до 35 Н

Найбільший поперечник 
розсіювання куль 
на відстані 25 м, мм

80

Габаритні розміри, мм:
– довжина
– висота
– ширина

Маса пістолета з порожнім 
магазином, кг

0,7

Маса пістолета зі спорядженим 
магазином, кг

0,83

Замикання затвора Напіввільний затвор
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СПОГАДИ З ПЕРЕДОВОЇ

Для них, людей далеких від військової справи, 
заглиблених у наукові праці та дослідження, 

визнаних в Україні та за ї ї межами, доля рідної 
країни стала важливішою за власне життя. 

Сергій Утєвський та Олександр Старовойт 
переконані, що у складний для Батьківщини час

 ї ї захисником може стати кожен

НАУКА 
В КАМУФЛЯЖІ
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У ЄДНОСТІ – СИЛА!

– Як кажуть, із пісні слів не 
викинеш, тож цитата в оригіналі 
рашистського фейку звучала так: 
«…в состав ЛНР вошёл и тот самый 
опустевший блокпост, на котором 
был найден связанным бывший 
командир бежавшего взвода 
47-летний  картавый и бородатый 
старлей запаса Сергей Юрьевич 
Утевский, до насильственной мо-
билизации работавший доцентом 
кафедры зоологии и экологии 
животных на биофаке в Харь-
ковском университете имени Ка-
рамзина. Видать, дела у хунты со-
всем плохи, если на фронт стали 
забирать научную элиту…» Потім 
з’явилася інформація, що він во-
ював на боці терористів. Це ще 
нічого, що про мене пишуть, – смі-
ється науковець Сергій Утєвський. 
– Ця брехлива інформація в них 
пройшла наприкінці 2014 року. 
Тоді моє ім’я переплутали з іме-
нем мого рідного брата Андрія, 
теж біолога за фахом, який ніколи 
не служив, внесли у список україн-
ських дезертирів. Досі цю помил-
ку не виправили, видно, не до сна-
ги їм було розібратися, хто є хто. 

Тож скромний та інтелігентний 
вчений і викладач Сергій Утєв-
ський в інтернет-просторі вмить 
перетворився на цинічного зрад-
ника. Біолога це не дивує. Адже ре-
альна ситуація на Донбасі очима 
розсудливої людини така: корінь 
зла в недалекоглядності місцевого 
населення, помноженої на потуж-
ну пропаганду ворога. 

22-й батальйон територіаль-
ної оборони, в якому і служив наш 
герой, переважно стояв поблизу 
Трьохізбенки та Кряківки. Спілку-
вання з мирним людом бійці не 
уникали, інцидентів не було, про-
те й на допомогу не розрахову-
вали. Ворожа пропаганда робила 
свою чорну справу, змальовуючи 
військових катами та злодіями. 
Тож доводилося справами дово-
дити, що це не так. Бували важкі 
дні, особливо тоді, коли українські 
блокпости російські найманці за-

сипали артснарядами. Та укриття у 
воїнів були надійні, що й рятувало 
їхні життя. Одного разу до блокпос-
та, на якому тримав позиції взвод 
Сергія Утєвського, підійшов дивний 
чолов’яга. Він розповідав, що сам 
за Україну, але йому треба пере-
йти на інший бік у справах. Почав-
ся черговий артобстріл. Звичайно, 
місцевого не залишили в небез-
пеці, забрали із собою в бліндаж. 
Коли все стихло, той почимчикував 
в потрібному напрямку. Невдовзі 
повернувся і почав закидати:

– А навіщо ви наших там об-
стрілювали?

Командир взводу не витримав 
такої «сірості» та вибухнув:

– Та як ви можете? Ви ж самі з 
нами сиділи, коли нас обстрілюва-
ли з того боку, а тепер ви більше 
вірите пліткам та домислам, ніж 
власним очам?

Бійці робили свою справу. У 
важкі часи жили надією на краще, 
цю надію несли й людям. У пам’яті 
старшого лейтенанта Утєвського й 
досі  перед очима спливає картин-
ка: 

– В нашому батальйоні був во-

дій, він завжди на виїзд брав із 
собою жменю цукерок. Як тільки 
бачив дітей, зупиняв автомобіль, 
вибігав і пригощав солодоща-
ми. Так він насипав у пригорщі й 
дівчаткам, яким на вигляд було 
10-12 років. Одна дівчинка зраді-
ла гостинцю, а потім взяла руку 
бійця й поцілувала. Вона бачила в 
нас визволителів.

У дитячому невикривленому 
уявленні навколишня ситуація ви-
глядала такою, яка вона є насправ-
ді. А наш герой понад усе хотів, 
щоб це протистояння якнайшвид-
ше закінчилося. Були моменти, 
коли доводилося і власним при-
кладом показувати підлеглим, що 
лише ціною самовіддачі можна 
здобути перемогу. Бійці дивилися 
на нього і не відступали зі своїх 
позицій. 2014 року, в День неза-
лежності, українців почали не на 
жарт залякувати, мовляв, їх всіх 
до одного звідти виб’ють. Та жо-
ден не відступив. Науковець з не-
підробною гордістю згадує:

– Ми відстояли нашу територію, 
нашу землю, нашу Трьохізбенку. Лі-
нія розмежування на той час ніку-

Сергій Утєвський на фото праворуч
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ди не посунулася, ми її захистили.
А в перервах між боями вче-

ний жив наукою, своїми досяг-
неннями, продумував кожне сло-
во докторської дисертації. Адже 
ї ї захист припадав на час пере-
бування в зоні АТО, перенести 
його було неможливо. Тож керів-
ництво пішло назустріч свідомо-
му біологу – відпустили на п’ять 
днів. Сергій не хотів хизуватися 
перед комісією, що він змінив 
затишні аудиторії харківського 
вишу на поля Луганщини, лабо-
раторні дослідження – на бої за 
Батьківщину. Комісія була дуже 
здивована, що він зміг приїхати 
та втілити давню мрію в реаль-
ність – стати доктором наук. 

На запитання, як йому вдалося 
переключитися з однієї обстанов-
ки на іншу, він відповів:

– Біологія – це моє захоплен-
ня з дитинства. Я цим живу. Взага-
лі вчений не працює з дев’ятої до 
вісімнадцятої години. Це спосіб 
життя, стан душі. Справжні вчені 
не «вимикаються» від думки, ро-
боти, досліджень. Цього немає. 
Навіть у зоні АТО проводив дослі-
дження, ділився спостереження-
ми зі своїми солдатами, проводив 
невеличкі екскурсії, показував 
фото.  

Цей науковець досліджує на 

молекулярному рівні ДНК п’явки. 
Така робота дуже важлива для 
практичного застосування і в 
сільському господарстві, і в ме-
дицині, і для охорони навколиш-
нього середовища. Приміром, 
йому вдалося відкрити нові види 
цих безхребетних та п’ять із них 
внести в Червону книгу. Стосовно 
того, чому він вибрав саме п’явок, 
Утєвський каже, що ця група тва-
рин досить поширена, що  важли-
во для дослідження. 

А ще він вважає, що життя за-
ради життя – це занадто мало. 
Потрібно жити й творити заради 
інших. Напевне тому без вагань 
пішов у військкомат під час пер-
шої хвилі мобілізації, полишив 
розмірене життя і з повною від-
дачею воював за свій народ, свою 
землю. Тих, хто сумнівався або ж 
не вірив у силу нашої армії, пере-
конував, пояснюючи на прикла-
дах. І хоча він не любить говорити 
про себе, проте впевнений – з ма-
ленького народжується щось ве-
лике. Тож, ще перед вторгненням 
російсько-терористичних військ 
в Україну, рішуче разом із сім’єю 
вийшов на Майдан у Харкові. 

– Я розумів, що це необхідно 
зробити. Я йшов туди з повною 
впевненістю, що діятиму так, як 
буде потрібно для нашої країни. 

До речі, про це мало говорять, та 
в нашому місті також був сильний 
спротив інтелігенції тодішньому 
устрою. На нас нападали, були і 
«тітушки». Янукович саме в Харко-
ві хотів щось оголосити, але наше 
місто було проти. Саме з Харкова 
він і втікав до РФ. Боротьба була 
дуже серйозною. Всі мої знайомі 
та родичі рішуче підтримували і 
досі підтримують Україну, в нас 
тверді переконання, ми не здамо-
ся.

Ніколи не звертав з намічено-
го шляху і науковець, журналіст, 
громадський та політичний діяч 
Олександр Старовойт. Ще з юних 
літ він сповна віддавався життю 
країни, був активним учасником 
різних течій та серйозно пере-
ймався суспільними питаннями.  
Наприклад, створював телепро-
екти для нерозпіарених україно-
мовних музичних колективів, ви-
ступав проти радянського устрою, 
вивчав науку, щоб потім стати 
потужним аналітиком та філосо-
фом. Саме філософія дала розу-
міння багатьом речам, поштовх 
до роботи в інформаційній сфе-
рі й створення себе як людини 
потрібної. Тож коли розпочався 
Майдан, а потім війна на Донбасі, 
він бути осторонь не тільки не міг, 
а він просто не пробачив би собі 
цього. Його реально дивують ті 
чоловіки, які вештаються, не зна-
ючи, чим зайнятися.   

– Навіть перебуваючи в зоні 
АТО не на першій лінії оборони, 
кожен може приносити користь. 
Приміром, ремонтувати техніку, 
лагодити дороги, проводити ін-
формаційні кампанії, – переко-
наний Олександр Миколайович.

Адже його, 49-річного чоловіка,  
2014 року відмовлялися призи-
вати в армію, мовляв, вік не той і 
відповідних посад бракує. Та це не 
злякало цілеспрямовану людину. 
До 2015 року він постійно працю-
вав у складі волонтерських груп  
на Донбасі, а потім все ж таки 
зміг потрапити до військових лав. 

Олександр Старовойт на фото ліворуч
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І це не через якісь нереалізовані 
амбіції, бажання отримати ста-
тус учасника бойових дій чи мати 
унікальну можливість корелювати 
інформаційний простір на дер-
жавному рівні. Його тверде пере-
конання: якщо ти можеш бути ко-
рисним, ти маєш це зробити. 

Аналізуючи відкриті джерела 
інформаційної складової нашого 
противника – Росії, науковець дає 
чітку картину, що на глобальну ві-
йну в інформаційній частині пра-
цює фактично вся державна ма-
шина, починаючи від центральних 
медіа і закінчуючи районними га-
зетами. Це мільйони людей. Інфор-
маційна армія Росії є не меншою, 
ніж її Збройні сили. Це величезні 
полчища ботів, аналітиків, потуж-
ні інститути, які видають глобаль-
ні речі тощо. Як протистояти такій 
навалі державі, що до цього мирно 
співіснувала зі східним сусідом, є 
й досі складним питанням. Проте 
сидіти склавши руки – не вихід з 
такого становища. Олександр Ста-
ровойт погоджується бути заступ-
ником командира роти по роботі з 
особовим складом однієї з військо-
вих частин Києва, а потім його від-
ряджають на службу в Управління 
преси та комунікацій МО України. 
Користуючись нагодою, він вже як 
діючий військовослужбовець їде в 
Донецьку область. Про свою служ-

бу згадувати не те що не любить, 
він цим не хизується. Каже, що це 
звичайна рутинна робота. Але ж і 
збирання інформації та вивезен-
ня знімальних груп, скажімо, в ав-
діївську промзону або ж на шахту 
«Бутовка» далеко не кожному під 
силу.

Проте його це не вражає. А біль-
ше до душі згадувати речі позитив-
ні.  Приміром, такі як перевтілення 
Слов’янська із сірого понівеченого 
депресивного міста на визволене 
та квітуче; зміна ставлення з боку 
місцевих мешканців Донбасу, що 
втікали від українських військових 
на початку протистояння, а згодом 
підходили на вулицях зі словами: 
«Не йдіть звідси, не кидайте нас…»

– Мені було принципово, коли 

я йшов у ЗС просто бути корисним. 
Це ж почуття спонукало мене за-
йматися і наукою, зокрема філо-
софією, відразу ж після закінчен-
ня львівського університету 1990 
року. Науку й досі не кидаю, хоча 
за цей період реалізував себе як 
інформаційник, адже робота з 
інформацією в різних ї ї вимірах 
мене дуже цікавить, – говорить 
нинішній радник Голови Верховної 
Ради України Олександр Старо-
войт. 

Як філософ він реалізувався, 
захистивши кандидатську. І те-
пер це допомагає Олександрові 
Миколайовичу осягнути та зрозу-
міти процеси, які відбуваються в 
наш час у нашій державі. Сучасне 
розуміння філософії вкрай від-

За перший рік визволення від російсько-терористичних угруповань Слов’янськ зміг залікувати рани війни. 
Люди вже не здригаються від обстрілів і впевнені – в їхнє місто прийшов мир
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різняється від тих ідеологій, які 
були, скажімо, в Канта чи Гегеля. 
Це більш складний процес пізнан-
ня світоглядних процесів через 
аналіз та здатність осягнути й ви-
окремити зерно істини. Нинішня 
філософія відійшла від понять 
та термінів, оперуючи більш гло-
бальними питаннями. 

– Я вибрав період кінця XVI сто-
ліття, тему релігійної полеміки на-
передодні утворення греко-като-
лицької церкви. Мені цікаво було 
дізнатися, як формувався тоді 
конструкт. Чому так сталося: було 
два погляди, православ’я і католи-
цизм, потім вийшов 
конструкт із правом 
поєднання, а далі – 
Берестейська унія, 
коли головними про-
моутерами цього по-
єднання є православ-
ні єпископи Західної 
України – волинський 
Кирило Кирилецький 
і львівський Гедеон 
Балабан, – говорить 
науковець.

Ця тема зачепила його своєю 
полемікою та цікавими висновка-
ми. У процесі аналізу рукописів, 
листів, судових справ виявляють-
ся досить цікаві факти. Науковець 
називає це Клондайком, в якому 
між рядків написані важливі речі. 

Приміром, рукописи львів-
ського дослідника та полеміста 
Стефанія Зизанія, який, до речі, 
жив приблизно в той же час, що 
і Джордано Бруно, висував ту ж 
саму теорію множинності сві-
тів, як і Бруно. Звичайно, вони не 
могли бачитися та полемізувати 
на ці теми. Але один із висновків, 
яких дійшов Олександр Микола-
йович: це була одна з дискурсив-
них ідей тодішніх інтелектуалів 
світу:

–   Дискусія, яка велась в ті 
часи в інтелектуальних колах 
України, не різнилася із дискусі-
ями, які велися в Європі. Те, що 
наші предки не мислили себе 

поза інтелектуальним контентом 
Європи, це точно. 

І якщо спроеціювати історію на 
наш час, то можна побачити ту ж 
саму картину, яка, вочевидь, пе-
редалася нам, українцям, через 
віки: прагнути до цивілізації, Єв-
ропи, інтелектуального зростання. 
Як не дивно, тоді про Росію навіть 
не йшлося. Ця країна, не була гід-
на уваги цивілізованих у ті часи 
країн, до переліку яких належала 
й Україна. Про тодішню Росію на-
уковець каже, що, на думку наших 
предків, це було якесь далеке і 
незрозуміле утворення, про неї 
майже не згадується в архівних 
творах. Натомість згадується про 
стосунки Русі та Польщі. На запи-
тання щодо того, чи Росія не фігу-
рувала тоді абсолютно, Олександр 
Старовойт сказав лаконічно:

– Абсолютно. Хіба що згаду-
вали, коли тема стосувалася бі-
женців з Росії, які втікали звідти 
в Україну з різних причин, примі-

ром, як відомий друкар-просвіт-
ник Іван Федоров.

Те, що пропагандистська маши-
на РФ всі надбання України та іс-
торичні факти намагається викри-
вити та подати з вигодою для себе, 
показуючи «як в імперії жити до-
бре», Олександр Старовойт сприй-
має з іронією. Адже там, у «вєлікой 
дєржавє», рівень суспільства па-
дає із неймовірною швидкістю, і 
керівництву Кремля наразі дуже 
вигідно грати на базових інстинк-
тах. Саме тому, навіть якщо росі-
янам буде дуже погано, вони все 
одно голосуватимуть за Путіна чи 
за когось схожого на нього, бо для 
них це зрозуміло. 

І якщо вони вже дійшли до рівня 
мислення архаїчного суспільства, а 
йдуть вони у визначеному напрям-
ку досить швидкими темпами, то, 
ймовірно, вже невдовзі осягнути 
те, що говорив Зизаній і друкував 
Федоров, пересічним росіянам 
буде вкрай проблематично…                                

Галина ЖОЛТІКОВА

Деградація росіян досягла дна. 
Опускатися нижче вже нікуди

 як відомий друкар-просвіт-
ван Федоров.

е, що пропагандистська маши-
Ф всі надбання України та іс-

ичні факти намагається викри-
и та подати з вигодою для себе, 
азуючи як в імперії жити до

Деградація росіян досягла дна. 
Опускатися нижче вже нікуди
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Увійшовши в процес війни не-
підготовленими, ослабленими та 
дезорієнтованими, ми вперше за 
роки незалежності відчули, що на-
став час дій, а не слів. Кожен із нас 
пам’ятає, як із початком війни по-
ставали питання нестачі нової зброї, 
якісної амуніції. Окрім військового 
спорядження, тисячі українських 
бійців потребували базових ме-
дикаментів – елементарних засо-
бів, які здатні зберегти життя. Тоді 
стало зрозуміло, що наша держава 
опинилася перед страшною загро-
зою, і кожен із нас мав згадати про 
власний громадянський обов’язок.

В Україні не так багато компаній, 
які мають фінансові, виробничі й 
наукові потужності для підтрим-
ки медицини невідкладних станів. 
Ще менше компаній, котрі готові 
вкладати власні ресурси в розви-
ток країни. Одною з перших на по-
клик часу відгукнулась міжнародна 
корпорація «Юрія-Фарм», яка від 
самого заснування позиціонує себе 
як суспільно значуща інституція з 
вираженою проукраїнською світо-
глядною позицією, цінностями та 
пріоритетами. 

Про це свідчать цифри. У перші 
місяці війни до лікарень і безпосе-
редньо на потреби постраждалих 
у зоні АТО було передано близько 
300 тис. флаконів інфузійних роз-
чинів, антибіотиків, а також біль-
ше 200 тис. виробів медичного 
призначення.  За перші два роки 
АТО корпорація «Юрія-Фарм» без-
посередньо на потреби військо-
вослужбовців виділила близько 1 
млн лікарських засобів. 

«Сангера», «Ревул», «Реосор-
білакт», «Розчин Рінгера» – для 
українських реалій це назви, які 
знають волонтери, медики й самі 

військові, адже ці препа-
рати щодня допомагають 
вижити, зменшити біль 
та поліпшити загальний 
стан здоров’я. Наприклад, 
гемостатичний бинт і по-
рошок «Ревул» стали неза-
мінними при пораненнях у 
період активних бойових 
дій – вони швидко зупи-
няють кров, а, що не менш 
важливо, для їхнього ви-
користання не потрібна 
спеціальна медична осві-
та. А «Розчин Рінгера» та 
«Реосорбілакт» – інфузій-
ні препарати, які лежать 
в основі комплексної програми 
відновлення наших бійців після 
тяжких операцій. Ці засоби цінні, 
й тому важливо, щоб на полі бою 
та в лікарнях їх було вдосталь. І 
тут «Юрія-Фарм» довела: люди-
ноцентричність, на якій  так часто 
наголошує команда корпорації, є 
дійсно значущою для неї.

Зазвичай ми не замислюємося 
над тим, що за цими ініціативами 
стоять українські патріоти, які праг-
нуть допомогти. Адже всі ці ліки 
виготовляють українці, на укра-
їнському виробництві й саме для 
українців. 

Наприклад, Єдиний корпора-
тивний фонд допомоги АТО, який 
зміг зібрати за кілька тижнів по-
над 230 тис. грн, було створено 
2014 року з ініціативи Володимира 
Лисенка, директора департаменту 
забезпечення якості корпорації. 
Це гроші звичайних українців, що 
всім серцем прагнуть допомогти 
нашим героям. І хоча сума віднос-
но невелика, це той внесок, який 
може зробити кожен для набли-
ження перемоги.

З 2015 року корпорація «Юрія-
Фарм» є активним учасником бла-
годійної міжнародної платформи 
«Люди допомагають людям». В її 
основі лежить ідея прямої адресної 
допомоги родинам загиблих під час 
Революції гідності та бойових дій 
на Сході країни. Це волонтерський 
проект, який шукає фінансової до-
помоги для дружин і дітей загиблих 
військових. Сьогодні «Юрія-Фарм» 
через механізм платформи корпо-
рації допомагає 253 родинам, де 
виховують понад 300 дітей! 

Ці три тяжкі роки демонструють 
важливу закономірність – україн-
ці стають більш загартованими та 
прагматичними: з’являється орієн-
тація на результат і самостверджен-
ня. Та в цій механістичній доцільній 
діяльності виявляється прагнення 
кожного справжнього патріота за-
хищати, розвивати й плекати влас-
ну країну. Діяльність корпорації 
«Юрія-Фарм» яскраве свідчення 
тому – за товстими стінами кабіне-
тів та лабораторій працюють люди, 
що вірять у спільну для всіх історію, 
мрію і готові прийти на допомогу. 

Корпорація «Юрія-фарм»:
життя – головна земна цінність

25жовтень  2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ
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СИЛА 
МАТЕРИНСЬКОЇ 
ЛЮБОВІ

Вона нервувала, хвилювалася, але не відмовляла. 
Не просила свого єдиного сина лишитися з нею, 

коли він вирішив йти – боронити державу. 
«Він дорослий, і це його обдумане рішення», – 

повторювала подумки, а серце стискав 
нестерпний біль. Вона усвідомлювала, 
що там вмирають. Тремтячими руками 

дістала із гаманця гроші і дала йому 
на дорогу. Дорогу, яка вела на війну...
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Щодня в слухавці чула його 
бадьорий голос і заспокійливе: 
– Мамо, не переживай, я тут на 
кухні пораюся. Там, де стріляють, 
не буваю. 

Вуха вірили, а серце – ні... Бо 
знала вольовий характер єдиного 
сина Максима, який свого часу за-
ради Революції гідності навіть ро-
боту в Одесі покинув. До кінця ви-
стояв, не зламався, хоч і був у групі 
швидкого реагування. Ніколи не 
жалівся ні на голод, ні на холод. Бо 
на Майдані палали не лише шини, 
а й молоді серця людей, які воліли 
жити в іншій країні: єдиній і непо-
дільній, вільній і справедливій!

З дня від’їзду сина в зону АТО Ві-
кторія Котюх з Ніжина не знаходи-
ла собі місця. Домашні стіни здава-
лися пасткою. Диван, який раніше 
здавався найзручнішим місцем 
для відпочинку, відштовхував її. А 
з телевізора щодня лунала сумна 
статистика: «Сьогодні на полі бою 
загинуло...».

Минув місяць... З телефону сол-
дата добровольчого батальйону 
пролунала добре відома мелодія. 
Так дзвонила лише вона – єдина і 
найрідніша... мама!

– Синку, я їду до тебе, – радіс-
ним голосом сповістила Вікторія.

– У гості чи воювати? – дещо з 
іронією перепитав Максим.

– Воювати...
У телефоні настала хвилинна 

тиша, а потім неочікуване:
   – Мам, я тебе зустріну...
Насправді, десь у глибині душі 

він мріяв побачити і обійняти свою 
матір, але як їй сказати про те, що 
він зовсім не кухар у батальйоні, а 
майже з перших днів служить у роз-
відці і виконує небезпечні завдан-
ня, хлопець не знав...

Замість білого халата... 
бронежилет і автомат

Довгі шість годин автобус до-
лав відстань від Харкова до Ста-
робільська. Трохи більше двох 
сотень кілометрів видалися на-
прочуд важкими для старенького 

транспорту, що, повільно гойдаю-
чись на ямах, неначе відтягував 
час зустрічі матері з сином. 

– З перших днів антитерорис-
тичної операції я думала над тим, 
щоб поїхати на фронт, – зізна-
ється Вікторія. – Адже розуміла, 
що лікарі там потрібні. А я багато 
років пропрацювала у відділенні 
реанімації анестезіологом Ніжин-
ської центральної районної лікар-
ні. Після виходу на пенсію була 
асистентом стоматолога у при-
ватній столичній клініці. Але мій 
чоловік був проти моєї ідеї: «Жінці 
нічого робити на війні. Якщо хтось 
із нас і має поїхати, то це я». Мені 
такий поворот не подобався. Біль-
ше того, там був мій син! Я казала 

Олександру, мовляв, все одно поїду. 
Через це ми з ним часто спереча-
лися. Бувало, навіть сварилися... 
Одного разу, коли чоловіка не було 
вдома, я зібрала речі і поїхала...

Максим зустрів матір у Старо-
більську, звідти направилися у По-
ловинкине, де на той час була база 
штурмового батальйону «Айдар». 
Комбат без зайвих емоцій пояснив 
Вікторії, що медики дуже потрібні в 
місті Щастя.

– Так, я їхала до сина... – не при-
ховує своїх тодішніх намірів жінка. 
– Та зустрівшись з Максимом, ще 
раз пересвідчилася, що Майдан, і 
війна його неабияк загартували. А 
коли дізналася, що він уже встиг 
отримати письмову подяку від 

Собака Пальма, колишня 
мешканка окупованої території, 
прижилася у приватному 
будинку в мирному Ніжині
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ХОРОБРІ СЕРЦЯ

штабу АТО, всі ілюзії про кухню роз-
віялися. Мій хлопчик самостійний 
і мужній чоловік. Тож я без вагань, 
поїхала туди, де моя допомога 
була найпотрібнішою на той час – 
у Щастя. 

Там Вікторія з нуля облаштува-
ла імпровізований медичний пункт, 
який згодом став зразковим. Сюди 
їхали, як на екскурсію, поглянути на 
жінку в білому халаті, що творить 
дива. Натомість зустрічали солда-
та у бронежилеті і з автоматом у 
руках. Жодних червоних хрестів на 
формі не було, оскільки для сепа-
ратистів вони ставали чи не найкра-
щою мішенню. А вона ж виконувала 
місію не лише з порятунку життів, а 
й з охорони, бо супроводжувала по-
ранених з поля бою до лікарні, пси-
холога і навіть... дроворуба. 

– Там я й дізналася, що таке ві-
йна, – каже Вікторія. – Над голова-
ми цілодобово свистіли снаряди, а 
з усіх боків лунали вибухи. Цей жах 
неможливо передати ні в телесю-
жеті, ні в газетній статті. Наш мед-
пункт розмістився в будівлі школи 
міліції. Я дуже боялася, що коли 
привезуть поранених, не зможу 
впоратися з емоціями. До пацієнтів 
із різними захворюваннями я зви-
кла, а солдати з важкими осколко-
вими пораненнями – це інше. Але 
«бойове» хрещення пройшла з чес-

тю. Ніколи не забуду свого першого 
фронтового пацієнта. У медпункт 
привезли закривавленого бійця. Він 
потрапив під мінометний обстріл і 
осколок увійшов просто в переніс-
ся. Його потрібно було терміново 
везти до шпиталю. Але як, якщо по 
нас гатять з «Градів»? Я обробила 
рану, зробила кровоспинні та зне-
болювальні ін’єкції. Коли обстріл 
припинився, ми відвезли поранено-
го в найближчу лікарню.

За дружиною на... війну
...У жодному вікні не горіло світ-

ло... Будинок відповів тишею. Двер-
ці шафи підступно рипнули, вказу-
ючи на те, що господиня звільнила 
кілька поличок з теплим одягом. 
«Поїхала...», – ледь чутно сам до 
себе мовив Олександр. «Поїхала і 
жодного слова навіть не написа-
ла», – продовжував господар свій 
монолог. «Поїхала під кулі, попри 
мої вмовляння не робити цього!», 
– роздратовано стукнув об стіл, 
де стояли ікони. Спокійний голос 
чужої жінки весь час повторював: 
«Абонент знаходиться поза зоною 
досяжності...» «Та скільки можна», 
– не стримував своєї люті чоловік. 
І врешті-решт зібрав валізу і поїхав 
за дружиною. Куди саме – не знав. 
Адже точної адреси в нього не було. 
Напрямок – війна!

– Віка поїхала за сином, а я – за 
нею, – пояснює Олександр Котюх. – 
У Харкові сів на попутку, яка йшла в 
сторону Дебальцевого. Дорогою по-
трапили під обстріл. Попереду нас 
їхав пасажирський автобус – сепа-
ратисти розстріляли його впритул. 
У нашому легковику кулями проби-
ло колеса. Ми з водієм вискочили з 
машини і кинулися урозтіч. Кілька 
годин я біг полями, не розбираю-
чи дороги. Потім побачив хатину, 
у вікні якої мерехкотіло світло від 
лампадки. Постукав, люди впусти-
ли. Я пояснив свою ситуацію, вони 
пожаліли, дозволили заночувати. 
На світанку дістався до нашого 
блокпоста, а солдати кажуть: «Кра-
ще повертайтеся додому. Тут дуже 
небезпечно». А я навіть без жилета 
та каски... Що було робити? Повер-
нувся до Ніжина. За кілька тижнів 
нарешті з’явився зв’язок і я додзво-
нився до дружини. Вона пообіцяла 
приїхати по мене.

Ще з місяць щоденні обстріли 
не давали можливості жінці-меди-
ку залишити свій пост. Та тільки-но 
оголосили перемир’я, Вікторія піш-
ла до штабу. Комбат одразу дав зго-
ду на те, щоб її чоловік Олександр 
долучився до їхнього батальйону.   

– На фронті всі мої навички 
стали в пригоді. Ким я тільки не 
працював у мирному житті: і слю-
сарем, і теслею, і механіком. Тому 
в батальйоні став фахівцем широ-
кого профілю: і охоронцем, і кон-
войним, і автомеханіком, і водієм, 
і завгоспом, – перелічує чоловік. 
– Доставляли хлопцям на позиції 
боєприпаси, воду, їжу, ліки, забира-
ли поранених. Брали участь у «за-
чистках». Віка теж з нами ходила. 
Про всяк випадок... А що, як когось 
поранять? Треба ж медичну допо-
могу вчасно надати. Брала автомат 
в руки і йшла. Вона, до речі, ще з 
молоду влучно стріляє і на поліго-
ні неодноразово демонструвала 
свої навички. А що найцікавіше, я 
ніколи не бачив страху в її очах. Це 
вдома вона ніжна й жіночна, а там 
– серйозна й безстрашна. 
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Айболить з трирічним 
військовим стажем

Три роки і трохи більше місяця 
Вікторія Котюх служить у зоні АТО. 
Чоловік і син вже повернулися до-
дому. А витримці вольової жінки 
може позаздрити навіть загартова-
ний військовий. 

– Ось відпустили на п’ять днів 
до родини, доки там більш-менш 
тихо, – тішиться наша героїня. – 
Олександр просить, щоб уже не 
їхала. Та я не можу залишити своїх 
бійців без психологічної підтримки 
і медичної допомоги. Я знаю, що в 
душі чоловік мене розуміє, бо й сам 
на мирній землі лише два місяці. Та 
й те не з власної волі. У нього після 
контузії та інсульту, який переніс на 
ногах, тепер ІІІ група інвалідності. З 
сином, хвала Богу, все добре. Дуже 
вже чекали вони на мій приїзд. Вза-
галі війна зміцнила нашу родину. 
Олександр – мій другий чоловік і 
вітчим Максима. Раніше між двома 
дорослими чоловіками були роз-
біжності, суперечки... Тепер ми всі, 
як одне ціле. 

Ця сильна духом жінка має на-
городи й медалі. Всі вони акуратно 
складені у шухлядці комоду, бо не 
любить ними хизуватися. Військо-
ву форму в Ніжині жодного разу не 
вдягнула. Зізнається, що на Сході її 
вистачає.

– Замість повсякденного одягу 
– військова форма. Замість робо-
чих графіків та чергувань – екс-
тренна медична допомога в режимі 
нон-стоп. Адже, окрім поранених, 
дуже багато фронтовиків хворіє на 
ГРВІ, застуди, пневмонію... Особливо 
з настанням холодів. Йдуть до мене. 
В лікарню не хочуть. Я їм і лікування 
призначаю, і ін’єкції роблю, і кра-
пельниці ставлю. Словом, все, як у 
шпиталі.

Було таке, що Вікторія й сама по-
трапила до медустанови з двосто-
ронньою пневмонією. Та тільки-но 
одужала, повернулася на передову, 
попри заборону лікарів. 

– Ми з чоловіком удвох лежали 
у шпиталі із запаленням. Темпера-

туру, небезпечну для життя, збили 
і почали збирати речі. Нам кажуть, 
мовляв, що ви робите, пишіть, що 
ознайомлені з наслідками недолі-
кованої хвороби і йдете під свою 
відповідальність. Ми написали і 
пішли. А що робити? Не відлежува-
тися ж приїхали. Мої солдати теж 
хворіють, і я їм потрібна, – розпо-
відає медик.

Життя змусило її змінити звич-
ний кабінет затишної приватної 
поліклініки на бліндажі та медичні 
опорні пункти. Їй довелося рятува-
ти людські життя, часто ризикуючи 
своїм.

– Ніколи не забуду, як після 
обстрілів під Горлівкою надавала 
медичну допомогу бійцям в по-
льових умовах. Кінець листопада: 
дощі, багнюка. Військові машини 
не їдуть, а пливуть по грязьових ко-
ліях. Ми забирали поранених, і я їх 
затягувала на високі бортові маши-
ни і супроводжувала до госпіталю. 
З невеличким ліхтариком, що не 
розсіює світла, довелося надавати 
першу медичну. Дякувати Богові, 
всіх довезли живими. У таких екс-
тренних ситуаціях, здається, здо-
рова свідомість виключається, і ти 
просто дієш машинально, викорис-
товуючи свої професійні навички, 
– веде далі Вікторія.

Нині вона служить в районі Світ-

лодарська, куди потрапила 2016 
року. Контракт у жінки – до закін-
чення особливого періоду. Інколи 
їй доводиться працювати на межі 
своїх можливостей, але Вікторія 
не скаржиться. Щоразу, коли їде у 
відпустку на кілька днів, везе з со-
бою… кота або собачку, що втрати-
ли господарів. Її серце хай там що 
залишається милосердним. Кіт Том 
і собака Пальма вже прижилися у 
приватному будинку в мирному Ні-
жині. Та тільки-но господиня ступає 
на подвір’я, колишні мешканці оку-
пованої території аж пританцьову-
ють від радості. Вони вдячні їй за 
можливість жити... А ще їй вдячні 
сотні солдат, які звертаються до неї 
тільки на ім’я, бо жоден позивний 
так і не прижився. А ім’я в неї осо-
бливе. Бо Вікторія – то перемога! 
Військовий поет Сергій Майданний 
у своїй збірці «Осколки» влучно на-
писав про нашу героїню:

На війну приїхала мати –
Її серце лине до сина.
Вона хоче з ним воювати
Її профіль є медицина
Як і син, вона стала солдатом.
Як і син, вона зараз в строю.
І вона для нас всіх стала братом 
І боронить країну свою!

Сніжана ГОЛОД 

Вікторія з нуля облаштувала 
імпровізований медичний пункт, 

який згодом став зразковим. 
Туди їхали,  як на екскурсію, 

поглянути на жінку, що творить дива
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ПРО ГРОШІ – 
ЧІТКО І ЗРОЗУМІЛО

Система грошового забезпе-
чення військовослужбовців Зброй-
них Сил України суттєво не змі-
нювалася десять останніх років. 
Його підвищення здійснювалося 
за рахунок введення додаткових 
винагород та збільшення розміру 
премії. 

Грошове забезпечення в існую-
чій структурі та розмірах пере-
творилося на щомісячну виплату 
військовослужбовцю певної суми 
коштів, оскільки оклад за військо-
вим званням та посадовий оклад в 
нинішньому вигляді втратив свою 
стимулюючу роль. Адже різниця в 
окладах за військове звання ста-
новить 5 грн, а за суміжними по-
садами 35-60 грн.

Впорядкування цих виплат за-
вжди було пріоритетним напря-
мом діяльності Департаменту 
фінансів Міністерства оборони 
України. Розв’язання цього питан-
ня, потребувало докорінного пе-
регляду всієї системи грошового 
забезпечення, з урахуванням до-
свіду інших країн світу, особливос-
тей служби не тільки в Збройних 
Силах України, а й в інших силових 
відомствах. А також необхідних 
видатків на перерахунок пенсій 
військовим пенсіонерам.

Відповідно до Плану пріори-
тетних дій Уряду на 2017 рік ця 
робота була завершена. Як ре-
зультат – Кабінет Міністрів Укра-
їни 30 серпня 2017 року прийняв 
постанову №704 «Про грошове 
забезпечення військовослуж-
бовців, осіб рядового і началь-
ницького складу та деяких інших 
осіб». Відтепер посадові оклади 
і оклади за військовим званням 
прив’язуються до прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. 
А це означає, що зі збільшенням 
соціальних стандартів в державі 
автоматично зростатиме і грошо-
ве забезпечення військового.

Про ці та інші аспекти в інтерв’ю 
з начальником управління організа-
ційного та соціальних виплат Депар-
таменту фінансів Міністерства обо-
рони України Вячеславом Салаховим.
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ВИДАТКИ НА 2018 РІК 
ПЛАНУЄТЬСЯ РОЗПОДІЛИТИ:
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– Вячеславе Володимиро-
вичу, то на що спрямована нова 
постанова?

 – Головне – на впорядкування 
структури грошового забезпечен-
ня. Зараз основні виплати при на-
рахуванні зарплати кожному вій-
ськовослужбовцю становлять 15% 
від загальної суми, а додаткові – 
85%. З ухваленням нової постанови 
цю структуру кардинально зміне-
но. Основні виплати становитимуть 
до 70% нарахувань, а додаткові – 
до 30%. Питому вагу становитимуть 
оклад за військовим званням, поса-
довий оклад та надбавка за вислугу 
років. Посадові оклади збільшать-
ся в середньому в 4,5 раза, оклади 
за військовим званням у 8-17 разів, 
зросте і надбавка за  вислугу років 
– до 50% для тих, хто має вислугу 
понад 25 років.

Розміри посадових окладів та 
окладів за військовими званнями 
визначатимуться шляхом множен-
ня розміру суми прожиткового мі-
німуму на встановлений для кож-
ної посади і кожного військового 
звання коефіцієнти. При цьому, 
якщо прожитковий мінімум буде 
менший від 50% встановленого 
розміру мінімальної заробітної 
плати, до розрахунку як множник 
береться її  половина. Наведу при-
клад. Нині посадовий оклад стріль-
ця становить 530 гривень. 

З 1 січня 2018 року розмір про-
житкового мінімуму планується 
встановити в сумі 1762 грн, а міні-
мальної заробітної плати – 3723 
грн, отже, до розрахунку беремо 
її половинний розмір – 1862. Мно-
жимо його на коефіцієнт для цієї 
посади 1,45 і отримуємо 2700 грн. 
Те саме і з окладом за військове 
звання. У солдата він становить 30 
грн. Множимо 1862 грн на коефіці-
єнт 0,3 (для солдата) та отримуємо 
560 грн.

– Для багатьох є незрозумі-
лими схеми тарифних розрядів, 
коефіцієнтів, що викладені в по-
станові, адже чимало посад в ній 
не зазначено. Чи зросте різниця 
між посадовими окладами?

– На цей час опрацьовується 
відповідний проект наказу, яким 
передбачається визначення та-
рифних розрядів за всіма посада-
ми військовослужбовців Збройних 
Сил України.

Крок між посадовими окладами 
в залежності від посади в серед-
ньому становитиме від 100 до 170 
грн.

– Після набуття постановою 
чинності грошове забезпечення 
в середньому збільшиться, за-
лишиться на такому ж рівні чи, 
можливо, в декого зменшиться?

– Однозначно можна сказати, 
що грошове забезпечення після 
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набуття постановою Кабінету Мі-
ністрів чинності не буде меншим 
за те, що є зараз. Перші виплати 
відбудуться в лютому 2018 року, 
оскільки діючий в Збройних Силах 
України порядок передбачає ви-
плату грошового забезпечення у 
поточному місяці за попередній.

– Як збільшиться грошове за-
безпечення курсантів вищих на-
вчальних закладів? Чи передба-
чені фінансові стимули за добре 
навчання? Чи є такі стимули для 
курсантів із числа військовос-
лужбовців військової служби за  
контактом?

– Грошове забезпечення кур-
сантів із числа цивільної молоді 
збільшиться в середньому в 2,7 
раза (з 208 грн до 660 грн). Також 
постановою передбачено підви-
щення посадового окладу за ре-
зультатами чергової екзамена-
ційної сесії курсантам, які мають 
оцінки: тільки відмінні – на 50% по-
садового окладу; добрі та відмінні 
– на 25% посадового окладу.

За військовослужбовцями вій-
ськової служби за контрактом збе-
рігаються розміри грошового за-
безпечення, які вони отримували 
до зарахування на навчання.

– Скажіть, коли чекати на Ін-
струкцію про порядок виплати 
грошового забезпечення вій-
ськовослужбовців Збройних Сил 
України?

– Цей документ визначатиме 
умови виплати основних і додатко-
вих видів грошового забезпечення 
відповідно до вимог нової постано-
ви. Наразі ведеться її опрацюван-
ня. До кінця цього року зазначена 
Інструкція буде введена в дію на-
казом Міністерства оборони. 

– Чи передбачене перераху-
вання пенсій військовим пенсі-
онерам після набуття постано-
вою чинності?

Прикінцевими положеннями 
Закону України від 3 жовтня 2017 
року №2148-VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій» 

Кабінету Міністрів України дору-
чено до 1 листопада 2017 року під-
готувати і подати на розгляд Вер-
ховної Ради України законопроект 
щодо перерахунку пенсій військо-
вослужбовців з урахуванням нових 
розмірів грошового забезпечення.                                                 

З цією метою Міністерство со-
ціальної політики України опра-
цьовує відповідні зміни до Закону 
України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військо-
вої служби, та деяких інших осіб» 
щодо перерахунку пенсій військо-
вослужбовців з урахуванням онов-
леного грошового забезпечення.

Також слід зауважити, що пен-
сії, призначені колишнім військо-
вослужбовцям, підлягають пере-
рахунку у зв’язку з підвищенням 
грошового забезпечення відповід-
них категорій військовослужбовців 
на умовах, у порядку та розмірах, 
передбачених Кабінетом Міністрів 
України. Таким чином, перерахунок 
пенсій буде здійснено після ухва-
лення Верховною Радою зазначе-
ного законопроекту та відповідного 
рішення Уряду.

– Багатьох офіцерів, які нині 
мають вислугу 25  років і більше, 
турбує питання, чи не припинять 
з 1 січня 2018 р. виплачувати так 
звану вихідну допомогу військо-
вослужбовцю, який звільняється 
з лав Збройних Сил України? 

– Умови виплати одноразової 
грошової допомоги в разі звільнен-
ня з військової служби визначені 
статтею 15 Закону України «Про со-
ціальний і правовий захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей» та 
статтею 9 Закону України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільне-
них з військової служби, та деяких 
інших осіб».

На цей час пропозиції щодо вне-
сення змін до зазначених законів 
Міністерство оборони не надавало, 
від інших відомств пропозиції та-
кож не надходили.

– Наразі триває формування 
головного кошторису країни на 
2018 рік. Які напрямки фінан-
сування Міністерства оборони 
України буде збільшено?

– Проектом Закону України 
«Про Державний бюджет України 
на 2018 рік», схваленого Кабіне-
том Міністрів України 15 вересня 
2017 року, Міністерству оборони 
передбачено 83,3 млрд грн. (2,56% 
валового внутрішнього продукту), 
а саме: 

81,7 млрд грн. за загальним 
фондом і 1,6 млрд грн за спеціаль-
ним. Зазначені видатки (83,3 млрд 
грн) у порівнянні з 2017 роком 
(69,0 млрд грн) збільшено на 14,3 
млрд грн, або на 20,7 %.

Олександр БІРЧЕНКО
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РЕЦЕПТИ – УКРАЇНСЬКІ, 
За принципом 
шведського столу 
сьогодні харчуються 
військовослужбовці 
14 військових частин. 
До кінця року їх буде  
вже 23. А 2019 року 
що таке шведський 
стіл знатимуть у 
всіх Збройних Силах 
України

РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
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СТАНДАРТИ – 
НАТОВСЬКІ

Наші військовослужбовці, які 
були в різних миротворчих місі-
ях та закордонних відрядженнях, 
розповідають, що на військо-
вих базах Північноатлантичного 
альянсу в їдальнях всього стільки, 
що скуштувати фізично неможли-
во. Меню складається щонаймен-
ше з двох перших страв. На гарнір 
– декілька варіантів каш, овочі, 
картопля. До них – м’ясо свинини, 
яловичини, індички, курячі сте-
генця тощо. Багато також салатів, 

випічки та нетрадиційних для на-
шої кухні хотдогів, гамбургерів, 
чізбургерів.

На десерт є шоколад, тістечка, 
джеми з різних ягід та фруктів та 
інщі солодощі.  Також пропону-
ються соки, кава та багато сортів 
чаю.

Тут діє правило: військовий має 
вийти ситим.

Весь процес відбувається за 
принципом шведського столу. 
Байдуже, сніданок це, обід чи ве-
черя. Головне, що їдальню відвід-
ують тоді, коли це зручно, і взяти 
собі в тарілку військовий може 
стільки, скільки зможе з'їсти. 
Тривалість трапези обмежується 
тільки індивідуальним робочим 
графіком. Якщо в тебе немає не-
відкладних справ, ти не в наряді, 
не на чергуванні, то в їдальні на-
віть можна подивитися телепере-
дачі на великій плазмовій панелі.

Начальник центрального управ-
ління продовольчого забезпечен-
ня Збройних Сил України полков-
ник Микола Куклюк зазначає, що 
до цього прагнуть і в українському 
війську, а перехід на нову систему 
харчування набирає обертів. 

Ось тільки про шведський стіл 
у зоні АТО говорити ще зарано, 
принаймні цього року. Хоча про-
бний варіант такого харчуван-
ня в планах є, і першими будуть 
частини, що боронять Україну на 
Приморському напрямку. 

–  В одному з оперативно–так-
тичних угруповань (ОТУ) ми випро-
буємо нову систему і вивчимо всі 

У ВІЙСЬКОМУ ІНСТИТУТІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОР-
МАТИЗАЦІЇ НА НОВУ СИСТЕМУ 
ХАРЧУВАННЯ ПЕРЕЙШЛИ 
1-ГО ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ
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можливі ризики, що треба закупи-
ти, зробити, – зазначив офіцер. 

Що ж стосується решти, то, за 
його словами, з наступного року 
першими на нову систему харчу-
вання перейдуть військові частини, 
де матеріальна база не оновлюва-
лася з 60–70–х років. А загалом 
2018 року заплановано перевес-
ти на шведський стіл 50% від усіх 
Збройних Сил України.

– Основне, що докорінно зміни-
лося в системі продовольчого за-
безпечення нашого війська, це 
проведення закупівлі продуктів 
харчування безпосередньо війсь-
ковими частинами відповідно до 
Каталогу продуктів, який налічує 
355 позицій. У ньому є й те саме 
різноманіття м’ясних виробів, 
сири, джеми, яблука, кавуни, бана-
ни, – зазначив полковник Микола 
Куклюк.

Але тут виникає чимало запи-
тань. Чи дійсно наш військовослу-
жбовець отримує в їдальні сьогод-
ні те саме, що його аме ри канський, 
канадський чи французький коле-
га? Чи зможе обрати собі чай серед 
декількох його сортів? Чи зможе 
він покласти до тарілки їжі стільки, 
скільки захоче, а не визначену 
норму?

В арміях країн НАТО в серед-
ньому, витрачають на харчування 
одного військовослужбовця понад 
400 гривень за добу. У Збройних 

Силах України аналогічний бюджет 
значно скромніший – 75 гривень. 

Але при переході на нову систе-
му харчування витрати практично 
не збільшуються. Потребує суттє-
вих капіталовкладень лише онов-
лення матеріально–технічної бази 
самих їдалень.

Наприклад, у Військовому ін-
ституті телекомунікацій та інфор-
матизації вже перейшли на швед-
ський стіл. Сума, яка витрачалася 
на харчування одного курсанта, 
при цьому збільшилася лише на 
одну гривню, а якість виросла в 
рази. Як виявилося, потрібно було 

Сержант Іван Кравчук найбільше серед страв любить український борщ. 
Хлопець частіше обирає саме його

просто відмовитися від неефек-
тивної радянської системи. Коли 
не було вибору, а курсант за нор-
мою отримував певну кількість 
хліба, круп та жирів. 

За словами начальника продо-
вольчої служби військового вишу 
підполковника Дмитра Коншина, 
спочатку було зроблено капіталь-
ний ремонт кухонних приміщень 
та проведено повне технічне пере-
оснащення їдальні. Важливо, що з 
переходом на нову систему харчу-
вання оновлено кухонну техніку, 
а відтак покращилася технологія 
приготування.

РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
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Солдат Максим Нестерук найбільше полюбляє наші наці-
ональні вареники. Хлопець говорить, що ті, які зараз їсть у 
курсантській їдальні, не гірші за домашні. Загалом йому за-
раз подобається все. Він каже, що нова система харчування 
дуже хороша, і голодним з їдальні він ще ніколи не виходив

Старший солдат Ганна Жаворонкова найбільше 
за все зраділа тому, що на курсантському столі 
з’явилися фрукти

Серед плюсів цієї системи – за-
лучення до організації харчування 
штатних кухарів, що підвищує бо-
йову готовність і автономність дій 
військ. Крім того, у штатні розпи-
си військових частин введено об-
слуговуючий персонал їдалень.   
Передбачено, що половина куха-
рів будуть військовослужбовця-
ми, а решта – працівниками ЗС 
України. А підготовку кадрів 
буде здійснювати 184-й 
навчальний центр. Ця про-
фесія стане привабливою, 
вважають у продовольчо-
му управлінні українського 
війська, адже з січня 2018 
року грошове забезпечен-
ня військового кухаря ста-
новитиме близько 10 тисяч 
гривень.

– Коли ми перейшли на швед-
ський стіл, курсантам на вибір за-
пропонували  різноманітний асор-
тимент страв, зокрема овочі, 
фрукти, кисломолочні продукти з 
нового, значно розширеного, ка-
талогу. Їм це сподобалося. Апетит 
в них покращився, і вони із задо-

воленням відвідують їдальню,  – 
зазначив офіцер. 

Попри те, що тепер в їдаль-
ні військовослужбовець дістав 
змогу вибирати на власний смак 
щось із двох–трьох запропоно-
ваних перших і других страв, са-
лати, фрукти, тістечка тощо, весь 
його раціон обмежується тими ж 
75 гривнями. І в тарілку собі він 

може покласти стільки їжі, щоб 
не перевищити ліміт. Будемо 

відверті, хоч каталог про-
дуктів налічує 355 по-

зицій, наше нове 
х а р ч у в а н н я 

ще не дотягує 
до бажаного 
ідеалу.

Але, звичай-
но, й це прорив. 

Головне, що кінцевий 
споживач вже оцінив 

нововведення. Адже є з 
чим порівнювати. Тож по-

вертатися до казанка із кашею на 
своєму столі наш військовослуж-
бовець уже не хоче.

Ігор ПАРУБСЬКИЙ

еми – за-
рчування

вищує бо-
мність дій
ні розпи-

едено об-
алень.  
ина куха-

жбовця-
ами ЗС
дрів

4-й
ро-
ою,
чо-
ого
018
ен-
ста-
исяч 

а швед-
вибір за-

ний асор-

воленням відвідую
зазначив офіцер. 

Попри те, що 
ні військовослуж
змогу вибирати н
щось із двох–трь
ваних перших і др
лати, фрукти, тісте
його раціон обмеж
75 гривнями. І в т

може покласти с
не перевищит

відверті, хо
дуктів н

зиц
х

но, 
Головн

спожив
нововвед

Старший солдат Анастасія Шпорта-
люк дякує кухарям за те, що ті смач-
но готують і страви не повторюють-
ся.  На обід, сніданок та вечерю вони 
завжди вигадують щось новеньке
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Ковтає біль донецький степ,
Лягають ранами окопи,

Вогкий бліндаж, неначе склеп,
І слід у слід життєві тропи.

За териконом - терикон,
Чатують на сторожі друзі,
Тепер скажений тут закон 
І сука снайпер в лісосмузі.

Ворожий влучно б’є снаряд,
Дамо у відповідь їм перцю,
Та щось поважчав автомат,

Та щось кольнуло просто в серце.

Поплив за хмари силует,
Вже не кує на вік зозуля,
Побагровів бронежилет,

І смокче кров гаряча куля.

За териконом – терикон,
Б’ють побратими, що є мочі,
Тепер нещадний тут закон –

У справжніх теж мокріють очі.

Волає криком щось комбат,
Дамо по горло сукам перцю,..

Та щось поважчав автомат,
Та щось кольнуло просто в серце…

Колись настануть теплі дні,
І пролунають степом дзвони,
До всіх, хто згинув на війні,
Коліна схилять терикони.

За териконом – терикон,
Наллють на спомин чарку друзі

І буде лиш один закон –
Куватиме зозуля в лузі.

І всім ударить, як набат,
Отой останній поклик герцю –

Та щось поважчав автомат,
Та щось кольнуло просто в серце…

                                   Василь КОВТУН 
                                           22.09.2017р.

...

«Найкращий вірш 
ще ходить 
на свободі...»

...

Куля пробила травневу весну,
Чорна хустина у мами...

«Хто нам придумав страшну ту війну?»,-
Мертві шепочуть устами...

Хто закрутив жорна ті для біди?
Душі безвинних літають

І проклинають навіки світи,
Де їх з життям розлучають...

Поле покрите червоними маками...
Сльози рясніють в очах,

В небі солдати стали лелеками,
А у землі лише прах...

Куля пробила травневу весну,
Лине молитва до Бога...

Пам’ять жива. Я ї ї понесу,
Щоб не забули ціну перемоги.

Сергій БРАТЧУК
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БЕЗ НАС НИКАК
Мы уходили не под гром оваций,
И нас комплектовали второпях.
Не слушая чужих инсинуаций – 

Мы просто шли, и тем внушали страх.

И там, где остальные отступали,
Бросали все, кричали, что невмочь, –

Стояла только «Черная бригада»,
И только мы себе могли помочь!

Мы не просили легкую работу,
Но знают все: где мы – всегда успех!
Ведь Бог во все века любил пехоту,
А наша – ну так просто лучше всех!

Мы сотни километров намотали
По нашей, «градом» выжженной земле,
И пусть не все с цветами нас встречали,

Но отпускать никто нас не хотел.

Своих героев помним поименно,
Их память чтим, и этим мы сильны.

А наша пропыленная колона
Домой вернется лишь в конце войны.

Ну, а пока дымяться терриконы,
Враг не разбит и свой не поднят флаг, – 

Воюют наши роты, батальоны,
И знают все, что здесь без нас – никак.

Андрій КИРИЧЕНКО
02.08.2017

Вагон нарешті зупинився,
На десять днів – війні кінець!

Я знову живим залишився,
Я у відпустці, хай їм грець!

На десять днів про страх забути,
Про цінність лічених хвилин.

Батькам – полегшено зітхнути,
Не слухать з острахом новин.

Побачить милу, рідну хату,
Дітей на руки підійнять.

Що може спокій дать солдату?
За що він буде воювать?

За незнайоме тихе місто?
За друзів? В них своє життя.
Війна давно уже без змісту,

Без цілі і без майбуття.
Але – нехай. Про це пізніше.
Ми все розставим по місцях.

Хто бачив смерть – той не залишить
Брехні й підлоті вільний шлях.

А далі – раптом поміркуєш,
Що все це не твоє життя.
І підсвідомо вже рахуєш

Як плине час до відбуття…

Вагон зупиниться нарешті,
В АТО кінчається маршрут,

І речі на плечі береш ти.
Стрічайте, хлопці, я вже тут!

Андрій КИРИЧЕНКО
19.01.2017

ВІДПУСТКА
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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕБЮТ НАУКРАЇНСЬКИЙ ДЕБЮТ НА

Національна збірна України  вперше взяла участь у масштабних 
міжнародних змаганнях для поранених військових та ветеранів 
Invictus Games і відразу здобула 14 медалей. Захід викликав 
значну цікавість суспільства. За тим, як розгорталися події, 
кожного дня слідкували мільйони українців

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ
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«Ігри нескорених», так перекла-
дається назва, вперше відбулися 
2014 року в Лондоні та стали що-
річними. Ініціював їхнє проведен-
ня принц Гаррі Уельський, який 
сам брав участь у бойових діях. 

Цього року Invictus Games про-
водили в Торонто, де наші спорт-

смени виступили у шести видах 
спорту  з 12 дисциплін. Українська 
збірна вдало дебютувала, і посіла 
2-ге місце серед 17 країн, посту-
пившись лише канадцям. 

8 золотих, 3 срібні та 3 бронзо-
ві медалі в шести видах спорту – 
це результат наших спортсменів і 

Олександр Писаренко (капітан 
команди) — «золото» у веслуван-
ні на тренажерах, категорія «На 
швидкість, 1 хв.»

Павло Будаєвський — 4 «золо-
та» в плаванні: 50 м вільним сти-
лем, 50 м на спині, 50 м брасом та 
100 м вільним стилем

Олег Зімніков — «золото» в 
бігу на 1500 м

Роман Панченко — «золото» у 
стрільбі з лука серед початківців

Пашкевич Василь  — «золото» 
з пауерліфтингу у середній вазі

Катерина Михайлова, Роман 
Панченко та Валерій Рак — «срі-
бло» у командному заліку серед 
початківців

Дмитро Сидорук — «срі-
бло» у стрільбі з лука серед 
професіоналів

Олександр Ткаченко — «срі-
бло» в бігу на 400 метрів

Павло Мамонтов — «бронза» у 
веслуванні на тренажерах, катего-
рія «На швидкість, 1 хв.»

Вадим Свириденко — «брон-
за» у веслуванні на тренажерах, 
категорія «На витривалість, 4 хв.»

Сергій Торчинський — «брон-
за» у штовханні ядра

INVICTUS
GAMES

Українські спортсмени, 
які здобули нагороди 
на цьогорічних іграх:
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беззаперечний доказ,  
що  Invictus (означає 
«незламний, або не-
скорений») – це дійсно 
про них. Цей прикмет-
ник чітко характеризує 
всіх наших спортсме-
нів  і уособлює їхню 
стійкість та відвагу, яку 
вони показали в боях 
за Україну, а потім до-
вели, що гідні бути при-
кладом. Після війни 
вони знайшли в собі 
сили на нові звершен-
ня і порадували нас 
своїми спортивними 
перемогами. 

Участь української 
збірної в цих змаган-
нях особливо актуаль-
на, адже за даними 
Головного управління 
військової служби пра-
вопорядку Збройних 
Сил України, за час про-
ведення АТО майже 
5000 українських вій-
ськових отримали по-
ранення різного ступе-
ня тяжкості. Проблема 
їхньої реабілітації сьо-
годні є гострим соці-
альним питанням, яке 

потребує постійної 
уваги. А наші спорт-
смени показали всім 
пораненим та трав-
мованим учасникам 
бойових дій, що життя 
після війни не завер-
шується. І те, що навіть 
із фізичними вадами 
можна бути повноцін-
ним членом суспіль-
ства і жити на повну.

Один із золотих 
призерів Invictus капі-
тан Василь Пашкевич 
був тричі поранений у 
бою під Шахтарськом. 
Один осколок лікарі 
так і не змогли з ньо-
го вилучити.  Після 
лікування та реабілі-
тації він повернувся 
до тренувань з пауер-
ліфтінгу, яким займав-
ся до війни. Офіцер 
розповів, що чимало 
військовослужбовців, 
які отримали порання 
в АТО, сьогодні займа-
ються спортом. Тож 
під час проведення 
відбору до національ-
ної збірної  конкурен-
ція була високою. 

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ
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У Василя вже був певний до-
свід. 2013 року він став пере-
можцем у цьому виді спорту на 
чемпіонаті Європи серед вій-
ськовослужбовців, тож систему 
тренувань він розробив для себе 
сам. Але все одно працював із 
тренером. Завдяки наполегли-
вій праці Василь навіть покра-
щив власний результат та підняв 

Games він розповів, що найваж-
чим для нього виявився переліт. 
Дорога була довгою та виснажли-
вою, тому в Канаді довелося від-
новлювати сили.

За словами спортсмена, дуже 
цікавою та незвичною була по-
ведінка команди з Нової Зеландії. 
За національною традицією но-
возеландці перед виходом на 

найактивніше підтримували саме 
нашу команду.

Дружина Василя залишилися 
вболівати за нього в Києві з ма-
ленькою дитиною. Вона спостері-
гала за змаганнями в Інтернеті і 
першою поздоровила чоловіка з 
перемогою.

Ще один член української 
збірної киянин Павло Мамонтов 

штангу вагою 180 кг. А на зма-
ганнях у Торонто для перемоги 
йому було достатньо заявити та 
підняти вагу в 175 кг. Його осно-
вний конкурент з Австралії не 
подужав таку вагу.

Під враженнями від Invictus 

змагання виконували спеціаль-
ний танок-залякування. Але на 
наших спортсменів він не поді-
яв, адже в них була потужна під-
тримка з трибун, на яких вболі-
вали представники української 
діаспори. До речі, глядачі змагань 

виступав у велоспорті та веслу-
ванні на тренажерах. На тренуван-
нях щодня «намотував» мінімум 
60 км, а під час посилених занять 
ця дистанція була вдвічі більшою. 
До війни на Донбасі він займався 
конькобіжним спортом і тайським 
боксом. Тренувався для себе і не 
любив брати участі в змаганнях. 
На Донбасі Павло був міномет-
ником. Під час одного з обстрілів 
отримав серйозне мінно-вибухове 
поранення руки. Тоді двоє його по-
братимів загинули, а шістьох було 
поранено. 

Процес лікування був трива-
лим, тож він довго не міг поверну-
тися до активних занять спортом. 
Пережите в АТО не відпускало, 
тому молодий ветеран спершу 
сам пройшов курси психологічної 
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адаптації для тих, хто повернувся з війни, 
а потім навіть отримав диплом військово-
го психолога, щоб допомагати іншим.    

Павло Мамонтов на змаганнях вибо-
ров «бронзу» у веслуванні на тренаже-
рах. Але переможцем він став ще до по-
чатку змагань у Торонто, бо переборов 
себе, змусив тренуватися, подолав свої 

страхи та біль.
Перше «золото» змагань для ко-

манди виборов молодший сер-
жант Олег Зімніков, який здобув 
перемогу в бігу на 1500 м. Як роз-
повів спортсмен, найяскравішим 

враженням був його фініш. Коли 
він біг дистанцію, то не чув вболівальників 
на трибунах, не чув порад тренера, а ба-
чив лише фінішну лінію і розумів, що має 
перетнути її першим. 

Він також розповів, що стосунки між 
спортсменами з різних команд були дуже 
дружніми. Конкурентами вони були тільки 
на біговій доріжці. В Канаді він познайо-
мився з багатьма цікавими людьми, від-
крив для себе нову країну, привіз в Україну 
багато футболок, які йому подарували на 
пам'ять спортсмени з інших збірних. На 
Invictus Games він не зупиняється і зараз 
готується до змагань з п’ятиборства. 

Справжньою сенсацією Invictus Ga-
mes став виступ Павла Будаєвського. Він 
переміг одразу на чотирьох дистанціях з 
плавання та зібрав повний комплект ви-

щих нагород. Плаванням Павло почав 
займатися раніше, ніж пішов до шко-
ли. Став кандидатом у майстри спор-

ту, але після школи замість продовжен-
ня спортивної кар'єри вибрав професію 
військового.
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У зону АТО Павло Будаєвській 
поїхав у серпні 2014 року. Потра-
пив у засідку під Іловайськом 
і отримав кульове поранення. 
Після двох місяців реабілітації 
він знову повернувся на фронт.

Invictus Games для Павла – 
найкраща можливість реабілі-
тації, яку він вдало реалізував у 
своїх перемогах.

Президент України Петро По-
рошенко особисто привітав ко-
манду і подякував спортсменам.

– Цей результат – відповідь ро-
сійському агресору. Українських 
солдат зламати неможливо. Ви 
переконали увесь світ, що укра-
їнські військові – сильні духом, 

цілеспрямовані, відважні, профе-
сійні. Ви – гордість нації, – наго-
лосив Петро Порошенко.

За його словами, важливо, щоб 
ця збірна не тільки продовжувала 
тренуватися.

– Ми маємо бачити наших ге-
роїв у реабілітаційних центрах 
Міністерства оборони й інших 
силових відомств. Вони мають на-
дихати інших власним прикладом, 
– підсумував Президент.

Ігор ПАРУБСЬКИЙ
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«ВОЯЦЬКИЙ ДУХ» 
ДЛЯ ВІДЧАЙДУХІВ

Коли дівчата та хлопці веселою юрбою 
вистрибували із автобусів, які щойно 

доставили їх у один із найбільших 
навчальних центрів «Десну», то за їхнім 

виглядом було важко припустити, що вони 
вміють робити те, що викликатиме подив 

навіть досвідчених вояків. Коли ж на 
шикуванні з нагоди відкриття військово-

патріотичної гри «Вояцький дух» 
оголосили хвилину мовчання за полеглими 

на Донбасі, в їхніх очах відчувався біль 
і сум. У такі моменти розумієш – 

за ними майбутнє, вони духовність нації. 
І можна не сумніватися, що ця щирість 

молоді точно переросте у силу, закладену 
українцям козаками-пращурами

У ЄДНОСТІ – СИЛА!КОГОРТА ПАТРІОТІВ



47жовтень  2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

– Рівняйсь, струнко, право-
руч! На визначені навчальні міс-
ця кроком руш! – давав перші 
команди головний суддя зборів 
Юрій Пустовій.

Молодь з плацу рушила на 
перші випробування: метання 
гранати, стрільбу з автомата Ка-
лашникова, пістолета Макарова 
та обкатування танком. Останнє 
виявилося найекстремальнішим. 
Адже не кожен дорослий здатен 
подолати страх, знаючи, що про-
сто над тобою проїжджатиме 
багатотонна машина. Вздовж до-
роги шість окопів (стільки пред-
ставників у кожній із команд). 
Першими «лягали під танки» най-
сміливіші. Проте в декого емоції 
настільки брали гору, що вони 
забували кинути в панцерник нав-
чальну гранату. Це не лякало су-
перників, а навпаки – додавало 
куражу.

– Лягти під танк не кожен змо-
же. Я ліг, бо не можна було коман-
ду підводити. Бо це – мінус бал. 
Було страшно, але я радий, що 
спробував. Це так захопливо, – 

ділиться пережитими емоціями 
студент Богуславського гумані-
тарного коледжу Роман Яковенко.

36 представлених команд 
становили школярі, ліцеїсти, 
студенти коледжів. Саме голові 
Всеукраїнського об’єднання вій-
ськово-патріотичних організацій 
та організатору «Вояцького духу» 
Юрію Пустовію належить ідея в 
такий спосіб навчати юнь азів 
військової справи. Ініціативу радо 
сприйняли у відповідних мініс-
терствах та відомствах. Викладачі 
– віддані своїй справі люди. І хоча 
для їхніх підлеглих усе в новинку 
і показувати «найвищий пілотаж» 
ще не під силу, їх то не засмучує. 
Керівник команди «Буревій» із 
селища Рогозин, що на Київщи-
ні Юрій Братусь каже, що ця гра 
–  поштовх у спину, щоб було до 
чого прагнути:

– Наступного року приїдемо 
виборювати призові місця.

Потенціал у команди достатній.  
Павлу Пушишину вперше в житті 
вдалося вибити 24 бали з пісто-
лета Макарова. Хлопець тішиться 
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КОГОРТА ПАТРІОТІВ

таким результатом, називає його 
«золотим». Його наставник Юрій 
Миколайович пишається перши-
ми перемогами і при всіх хвалить 
Павла: «Молодець, краще всіх з 
команди відстрілявся!» 

– А яка в мене команда! На-
приклад Катерина Гапон, хоч і ді-
вчина, а не відставала від хлопців, 
– продовжує розповідь Юрій Ми-
колайович. – Вона може навколо 
себе і згуртувати, і довести, що 
не слабша. Навіть підтягується 
на поперечині три рази. А є такі 
хлопці, що не можуть й жодного.

Другий день змагань був не 
менш емоційним. Команди про-
вели його на тактичному полі. Під 
вибухи навчальних гранат долали 
смугу перешкод, пролазили під 

колючим дротом, шукали міни, 
вчилися складати та розбирати ав-
томат. І це тільки частина випробу-
вань з 13 пунктів. Попри швидкий 
темп гри та доволі стресову си-
туацію (особливо це стосувалося 
новачків), молодь не здавалася та 
не панікувала. Загальна атмосфе-
ра цього просто – не дозволяла.  
Всі прагнули перемогти. Та так, що 
рвали одяг, викладалися на повну, 
але не здавалися.

– Всі штани порвав під колю-
чим дротом. Це нічого, – сміється 
Андрій Подліпний, учень Волоши-
нівського навчально-виховного 
комплексу ім. Руслана Лужевсько-
го. – Та й узагалі в нас був дебют. 
Бо ми у школі складали-розбирали 
тільки макет АК-74. Звичайно, не 
все виходило – в перший день ду-
мав, що я тут роблю? Проте напри-
кінці зборів відчуття неперевер-
шені. Хоч ми і не показали високих 
результатів, але воно вартувало 
того, щоб випробувати себе і від-
чути справжніми захисниками. 

Павло Коломієць – напарник Ан-
дрія по команді. Попри свій юний 
вік вже досяг певних висот – чем-

піон обласних і районних змагань 
з пішохідного туризму. На нього 
рівняються однолітки і пишають-
ся батьки, адже він приклад для 
перших і надія для найрідніших. 
У хлопця досить хороша фізична 
підготовка, тому у цій грі  йому 
було все до снаги. 

Хто ж є прикладом для хлопчи-
ни? Виявилося, його і особистим 
тренером, і наставником є батько. 
А ще дядько Павла пішов захища-
ти Батьківщину від російських на-
йманців на Донбасі і загинув там. 
Хлопчині важко згадувати про це, 
але він, долаючи душевний біль, 
йде вперед, бо в нього є мета: 
зробити те, чого не встиг його ро-
дич – витіснити ворога з рідної 
землі.

Спливав другий день змагань... 
І як тільки сутінки накрили землю, 
розпочалася гра «Тінь». Правила 
прості: охороняти свій табір та осо-
бисті речі. Суперники ж мали захо-
пити якомога більше, тож хапали 
все, що потрапляло до рук: соки-
ри, фляжки, кепки та навіть кілки 
від наметів. Утома давалася взна-
ки: вже не так добре пильнували,   



49

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

жовтень  2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

інколи банально хотілося спати.  
Тому спритніші користувалися 
нагодою підзаробити балів «на 
крадіжці».

Кілька годин перепочинку, і 
вже о шостій ранку перша група 
на тактичному полі вступила у ла-
зерний бій, відомий як «лазертаг», 
спочатку із командирами, а потім 

між собою. Як не дивно, але юна-
ки та дівчата завжди перемагали 
наставників. Адреналіну додавали 
і постійні вибухи імітаційних гра-
нат, а справжнє відчуття бойової 
обстановки додавало юним воїнам  
азарту.  Вони швидко змінювали 
позиції, гуртувалися командами та 
шукали слабкі місця в обороні.  

– Зрозумів, що в армії най-
важливіше – це діяти разом, – ді-
литься враженнями Віталій Ціник, 
студент Богуславського гумані-
тарного коледжу.

«Вояцький дух» – це но-
вий проект Всеукраїнського 
об’єднання військово-патріотич-
них організацій, яке об’єднало 
хлопців та дівчат з усіх куточків 
України. В «Десні» вони відчули 
на собі всю армійську романти-
ку. Масштаб мілітарної складо-
вої вразив навіть організаторів 
Всеукраїнського проекту дитячо-
юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»).  Тож комбі-
нація юнацьких амбіцій та дорос-
лих випробувань кому допомогла  
перемогти, а кому додала нових 
вражень, бажання вдосконалю-
ватися й більше працювати над 
собою.  Принаймні всі вони – па-
тріоти, когорта тих, хто знає ціну 
таким поняттям, як «мужність», 
«правда» та «честь».

Галина ЖОЛТІКОВА   
фото автора
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Ні, що не кажіть, а зрозуміти  
цю країну неможливо! Принай-
мні в ї ї класичному вигляді. Тоб-
то як це заведено в адекватних 

Ні і і

«ЦИВІЛІЗАЦІЯ»
ЛЮДОЖЕРСТВА

людей: перемолоти на органічне 
добриво кілька тисяч «їхтамне-
тів», підняти над Кремлем укра-
їнський або хоча б оонівський 
прапор (нехай тішаться), при-
йняти капітуляцію і після міжна-
родного трибуналу забезпечити 
десятку колишніх «пітерських» 
коротеньку прогулянку по верти-
калі на довжину прядив’яної кра-
ватки. А потім уже реалізовувати 
«план Маршалла», вчити абори-
генів користуватися туалетним 
папером, замінювати санкції на 
контрибуцію і вислуховувати: 
«Та ми ж не знали! Нас обдури-
ли!» Тамошні поети писали б нові 
«Мы так вам верили тогда, това-
рищ Путин, как, может быть, не 
верили себе!», а кінорежисери 

знімали чергові «Покаяння», як 
це було після Другої світової і в 
часи «перебудови». 

Так ось, хлопці, нічого цього не 
буде. Ми просто не розуміли, хто 
до нас із мечем прийшов. Якби 
Адольф Алоїзович дожив до на-
ших днів, то він би зараз за Воло-
димиром Володимировичем порт-
фель тягав. Бо фюрер Німеччини 
був звичайною собі ницою «над-
людиною», а нацлідер Російської 
Федерації — надзвичайний пахан 
аж цілої «цивілізації»! Недарма 
ж його «бойовий Росінант», а за 
сумісництвом — головна коняка 
МЗС РФ Сергій Лавров, жуючи ву-
дила на другому Міжнародному 
науково-експертному форумі у 
Москві, проголосив: «Якби влада 

СМІЄМОСЯ, БО СМІЄМО
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Російської Федерації покинула ро-
сіян і російськомовних в Україні, 
то зрадила б свою цивілізацію!»

Вони таки точно прилетіли із 
Космосу! Як мінімум, гепнулися з 
Місяця, вдарившись головами об 
український чорнозем. Цивіліза-
ція нормальних землян весь час 
намагається зрозуміти «загадко-
ву російську душу», та все не ви-
ходить. Вже і Олександра Блока з 
його «Да, скифы – мы! Да, азиаты 
– мы!», і Федора Достоєвського, 
і Миколу Гоголя до розгадки цієї 
вікової таємниці залучали — і все 
ніяк. Є така версія, що не там шу-
кали, тим паче, що перший — ні-
мець, другий — поляк, а третій — 
українець. Про ефіопа Олександра 
Пушкіна і шотландця Михайла 

Лермонтова взагалі краще не зга-
дувати. Інородці, що вони могли 
розуміти? Які там, на Бога, скіфи? 
Бери вище!

Хлопці, є такий давній 
голлівудський фільм «День 
незалежності», який колись 
отримав купу «полуничних» 
нагород. Мовляв, і сценарій де-
шевий, і гра акторів якась не така, 
і режисура «попсова». Насправді 
ж це — пророче кіно, явно вчас-
но недооцінене. Сьогодні йому 
«Оскара» треба вручити! Бо там і 
криється розгадка. Пам’ятаєте сю-
жет? Якась п’ятисоткілометрова 
«Армата» прибульців зависла над 
нашою планетою. Міжнародна 
спільнота в особі американського 
президента тиркалася-тиркалася, 
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намагалася із «зеленими чоловіч-
ками» домовитися. З гелікопте-
рів ліхтарями їм підморгували на 
кшталт «Мы за мир и дружбу, за 
улыбки милых...» 

Закінчилося це тим, що спо-
чатку ті гелікоптери полетіли до-
гори дригом, охоплені полум’ям, 
а потім і всі найбільші міста всіх 
країн світу пішли на щебінь. Аме-
риканський президент змушений 
був тікати на якусь надсекрет-
ну базу, куди незабаром притя-
гли полоненого «восьминога». Та 
знову ж таки наша цивілізацій-
на наївність: надумав президент 
поговорити з ним по-людськи. І 
мало не склеїв ласти, коли «брат 
по розуму» схопив його за шию 
щупальцями. Зате після такого 
«контакту третього роду» нарешті 
дійшло:

— Переконаний, ми чимало 
могли б навчитися одне в одного, 
якби домовилися про перемир’я. 
Ми б знайшли спосіб спільного 
існування. Чи можливий мир між 
нами?

— Мир? Жодного миру! 
— Чого ви від нас хочете?
— Помріть! Помріть!
Тут президента починає тряс-

ця бити, а військові нарешті зга-
дують, що в них є особиста зброя. 
Прибульця за допомогою «Глока» 
відправляють туди, звідки він і 
прибув — на небеса, а президент 
США, віддихавшись, видає чудо-
вий текст:

– Я читав його думки! Я знаю, 
що вони хочуть зробити. Вони – як 
сарана. Переміщуються з планети 
на планету. Це ціла цивілізація! 
Пожравши всі природні ресурси, 
вони летять далі. Тепер – наша 
черга. Залишається одне – ядерні 
ракети...

Нічого не нагадує?  Ну, скажімо, 
історію одного ординського улусу 
площею ледь у п’ятсот кілометрів, 
який підступами, підкупами, вій-
нами поступово розрісся «от 
Москвы до самых до окраин», 

перетворивши захоплені терито-
рії на щось середнє між сільським 
нужником і генделиком.

Якщо ж комусь не до вподоби 
сучасний американський кінема-
тограф, можна згадати класику. 
Наприклад, роман «Війна світів» 
Герберта Уеллса. Там, щоправда, 
не «космічні росіяни», а марсіяни 
приперлися на Землю, але з дуже 
схожою метою: наготувати із лю-
дей консервів. Ну їсти ж хочеть-

ся, а на Марсі зжерли все до 
останнього мікроба. Ото тіль-
ки не треба казати, що все 

це — ненаукова фантастика. 
Можливо, коли сер Герберт 
цей роман писав, він фан-
тастикою і був. Але ж росі-
яни «рождены, чтоб сказку 
сделать былью». І роблять, 
поки цивілізація землян 

здійснює видатні наукові від-
криття. 

З ким ми воюємо? Хто зни-
щує дітей у Сирії, громадян 
України на Донбасі, терори-
зує жителів Криму? Марсіа-

ни? Ні, «космічні» людожери. Ми 

Алеппо. Сирія
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дивуємося, якого біса вони лізуть 
на чужі землі. Жерти вони хочуть! 
Це вам не «три богатирі», це «циві-
лізація росіян». З якою домовляти-
ся — все одно, що домовлятися з 
тарганами на кухні, щоб вони там 
не лазили. Таргани розуміють тіль-
ки «дихлофос».

Жила-була у Краснодарському 
краї одна сімейка — Дмитро і На-
талія Бакшеєви. Не голодували, 
бо протягом як мінімум двох де-
сятиліть поповнювали свій раці-
он котлетками з м’яса співвітчиз-
ників, яких заманювали на келих 
«бояришника», вбивали, а потім 
смажили і той «бояришник» ними 
ж і закусювали. Ну, буває, який же 
духовноскрепний росіянин не по-
годиться поділитися з таким же ду-
ховноскрепним співбратом своїми 
потрухами? Нас би це абсолютно 
не зачіпало, якби мадам Наталія 
(щастить Росії на Наталій!) не пра-
цювала всі ці роки медсестрою в 
Червонопрапорному вищому авіа-
ційному училищі льотчиків імені 
Героя Радянського Союзу Сєрова. 
Які вона там у курсантів аналізи 
брала і які їм діагнози ставила, те 
не цікаво. Але достеменний факт – 
нинішніх літунів над Сирією вона 
регулярно підгодовувала... навіть 
не знаю, як це буде українською... 
«тушенкой из человеченки».  І ті на-
пихалися за обидві щоки. А тепер 
літають за добавкою. Дивлячись на 
знищене фосфорними і касетними 
бомбами сірійське Алеппо, на розі-
рваних на шматки дітей, ми, знову 
ж таки, через свою цивілізаційну 
наївність, жахаємося: «Як ви могли 
так чинити? Ви ж люди!» Ми поми-
лялися – вони нелюди. 

Канібальську сімейку викрили 
абсолютно випадково: хтось знай-
шов на вулиці «мобілу», в якій була 
ціла фотосесія – глава сім’ї позує 
з відрізаною головою чергової 
жертви. А коли в соціальних мере-
жах «воїни небесних русів» гордо 
виставляли свої фото на фоні вби-
тих або закатованих «укрів», це ні-
кому в Москві не муляло?

Ми знову ж таки дивуємося, 
як російське офіцерство на Дон-
басі («Ахвицеры, ахвицеры, ваше 
серце под прицелом», як співав 
один російський естрадний акро-
бат) може гнати на забій сотні так 
званих місцевих «апалченців», на-
співуючи, сидячи в глибоких блін-
дажах, пісеньку «Камбат, камбат, 
батяня камбат, ты серце не пря-
тал за спины ребят». Так їм же 
не «вільний» 
російсько-
мовний Дон-
бас потрібен, 
а м’ясо! Куди 
з Донбасу 
«200-ті» ван-
тажівками 
везуть? Чи не до їдалень 
військових училищ на-
щадків «зоряних»? Таке 
собі «імпортозаміщення».

Нещодавно перший 
заступник голови оборонного ко-
мітету Ради Федерацій РФ Франц 
Клінцевич нахвалявся:

– Американцям жодні посіб-

ники не допоможуть, якщо вони 
збожеволіють і влаштовують 
якесь протистояння з Росією. Ані у 
військово-технічному відношенні, 
ані в морально-психологічній під-
готовці вони не здатні боротися 
з росіянами... Американці дивним 
чином не враховують ні російські 
реалії, ні наш менталітет. Вони 
кожного разу не враховують мо-
рально-психологічні якості на-
шого солдата щодо ведення бою, 
взаємної підтримки і абсолютно 
правильної мотивації.

Це точно, 
не врахо-

вують. При-
наймні поки 

що. Зате 
враховує-
мо ми – і 

«морально-психо-
логічні якості» російського 
окупанта, і його «абсолютно 

правильну мотивацію». Тому і пе-
реконані: їх треба просто знищу-
вати. Як тарганів. 

Олег ШПАК

«Загадкова російська душа»
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ЖОВТЕНЬ
НАШОГО
ВИЗВОЛЕННЯ
Друга світова 
війна – 
найтрагічніша 
сторінка в історії 
України. Але 
саме наші діди й 
прадіди зробили 
величезний 
внесок у 
перемогу над 
ворогом

ПАМ’ЯТАЙМОПЕРЕМАГАЙМО
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«Йдуть по Україні 
солдати групи 
«Центр»… 

Людям старшого покоління до-
бре відомі ці рядки з одноймен-
ної пісні Володимира Висоцького. 
Вже вранці 22 червня 1941 року 
передові частини вермахту поча-
ли своє переможне просування 
українською землею. За два дні 
бойових дій німці оточили й роз-
громили 22-й механізований і 27-й 
стрілецький корпуси біля Луцька 
та Володимира-Волинського. Та-
ких фактів «успішного ведення» 
Червоною армією боїв у перші дні 

й місяці війни можна навести со-
тні. І всі вони на совісті тодішнього 
воєнно-політичного керівництва 
Радянського Союзу.

За часів СРСР ці поразки якщо 
і згадувалися, то лише як «тимча-
сові й незначні». Справжнім лихом 
для Червоної армії стало дезер-
тирство. За перші два тижні війни 
лише війська Південно-Західного 
фронту з цієї причини втратили 
понад 140 тисяч військовослуж-
бовців. І не лише через бажання 
вижити чи особисте боягузтво 
залишали вони свої підрозділи. 
Люди не хотіли воювати за ра-
дянську владу, яка влаштовувала 
розкуркулення, голодомори 20-х і 
30-х років. У сім'ї  майже  кожного 
червоноармійця були родичі, яких 
вислали до Сибіру чи заморили  
голодною смертю. 

І ця сторінка Другої світової 
замовчувалася. Не витримуючи 
ударів німецьких військ, Червона 
армія змушена була відступа-
ти, залишаючи на поталу ворогу 
українські міста й села.

Під гітлерівським 
чоботом

На українців, які опинилися 
в окупації, чекало безліч поне-
вірянь. Ще на початку листопа-
да 1941 року в Берліні відбулася 
таємна нарада. У своїй промові 
Герман Герінг закликав «якнай-
ширше  використовувати на ні-
мецьких підприємствах, у сільсь-
кому господарстві закордонних 
робітників». Вони повинні були 
замінити німців, мобілізованих 

Незадовго до смерті відомий 
російський письменник Віктор 
Астаф'єв, який брав участь у 
форсуванні Дніпра, сказав: 
«Українці надто дорого заплатили 
за своє визволення від нацистів…». 
28 жовтня 1944 року останній 
німецький окупант втік з нашої землі

Німецький посол Шуленбурґ майже 
одночасно з нападом вручив Мо-
лотову ноту, яка є актом офіційного 
оголошення війни та пояснює при-
чини, що спонукали до цього  
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до вермахту. Закликаючи україн-
ців добровільно записуватись на 
роботу до Німеччини, їм обіцяли 
«високі стандарти життя, чудові 
умови праці, можливість ознайо-
митись із європейською культу-
рою та отримати нові спеціальнос-
ті». Більш того, після повернення 
на історичну  Батьківщину добро-
вольцям гарантували  високі пен-
сії,  компенсації, а також земельні 
ділянки. Дехто спокусився цими 
благами, і в січні 1942 року на чу-
жину відбули перші ешелони з 
добровольцями. А вже в лютому 
звідтіля почали надходити листи, 
в яких вони розкаювалися в тому, 
що повірили в «солодке німецьке 

життя». І потік охочих поїхати різ-
ко зменшився…

Тоді гітлерівці вдалися до на-
сильницького вивезення людей. 
У містах і селах складали списки 
молоді, якій належало негайно 
з'явитися на пункти відправки. 
Підрозділи поліції і військ СС за-
здалегідь оточували  села і за-
бирали всіх юнаків, дівчат, які не 
встигли сховатися. Часто брали в 
заручники їхніх батьків, молодших 
братів чи сестер та тримали доти, 
доки молоді люди не з'являлися. 
У містах влаштовували  обла-
ви. Лише протягом 1942 року до 
Німеччини вивезли близько 800 
тисяч людей. Загалом у роки тієї 

війни ця доля спіткала близько 2,5 
млн українців або майже 50 % від 
загальної кількості остарбайтерів, 
вивезених з території СРСР. Після 
війни додому повернулося близь-
ко 1,8 млн, 200 тисяч відмовились 
повертатися, а ще 400 тисяч по-
мерли від непосильної праці та фі-
зичних знущань.

Героїчна оборона Києва 
тривала 72 дні

Справжнім лихом для Червоної 
армії стало дезертирство. 
На фото генерал Власов

Нацисти масово вивозили 
до Німеччини остарбайтерів

Депортований кримськотатарський народ звинуватили 
у співпраці з німецькими окупантами

Перші великі битви на східно-
му фронті відбулися саме на тере-
нах України. Це, зокрема, танкова 
битва на Волині, оборона Києва, 
Одеси, Севастополя. 

Загалом з майже 30 млн гро-

ПАМ’ЯТАЙМОПЕРЕМАГАЙМО
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Віктор Астаф’єв, який брав участь 
у форсуванні Дніпра, згадував: 
«Двадцять п’ять тисяч воїнів входить 
у воду, а виходить на тому березі 
три тисячі, максимум п’ять».

Українець Олексій Берест встано-
вив прапор на будівлі Рейхстагу

Українець Ніколас Орешко від-
значений найвищими нагородами 
США – Медаллю пошани, Срібною 
зіркою, Пурпуровим серцем
ма дян СРСР, мобілізованих в 
роки Другої світової, близько 10 
млн були вихідцями з України. 
Починаючи з другої половини 
1943 року вони становили 60-
80 % особового складу 1-го, 2-го, 
3-го та 4-го Українських фрон-
тів. З Україною пов’язані основні 
вирішальні події на радянсько-
німецькому фронті, оскільки 
саме на наших теренах було роз-
громлено понад 60 % сухопутних 
сил німецького війська. У пері-
од із січня 1943-го і до жовтня 
1944-го Червона армія здійснила 
в Україні 13 наступальних і дві 
оборонні операції. А з 22 черв-
ня 1941 року до 28 жовтня 1944 
року на території України воюючі 
сторони провели 29 із 76 страте-
гічних наступальних і оборонних 
операцій. 

Українці воювали проти гіт-
лерівської Німеччини не лише у 
складі Червоної армії: близько 120 
тисяч українців зустріли нацистів 
у вересні 1939-го, перебуваючи на 
службі у Війську Польському. Вони 
воювали в арміях США і Канади, 
брали  участь у військових діях у 
складі британської армії на тере-
нах Єгипту, Лівії та Італії, Африки, 

Азії, на Тихому й Атлантичному 
океанах. 

Українець Олексій Берест був 
одним із тих, хто встановив пра-
пор СРСР на будівлі Рейхстагу в 
Берліні, а українець Майкл (Ми-
кола) Стренк – одним із тих, хто 
підняв прапор Сполучених Штатів 
над Іводзимою.  Але лише одне 
військо воювало тоді під україн-
ським національним прапором – 
Українська повстанська армія.   

За визволення української 
землі від фашистів віддали життя 
мільйони радянських бійців, се-
ред яких левову частку становили 
українці.

У битві  за Дніпро – більш ві-
домій як Корсунь-Шевченківська 
операція – брали участь мільйо-
ни бійців. Командування Червоної 
армії за наказом Сталіна прагнуло 
захопити Київ до 7 листопада – до 
26-ї річниці жовтневого заколоту. 
Тому людських життів не шкодува-
ло. Мине 70 років, і російські істо-
рики головною причиною великих 
втрат називатимуть «відсутність в 
українців патріотичних почуттів, 
вони не хотіли воювати за свою 
землю, через що і гинули». Немає 
сенсу моралізувати з приводу цих 
цинічних тверджень. Процитуємо 
Віктора Астаф’єва:

«Я намагався написати роман 
про Дніпровський плацдарм – 
не можу: страшно, навіть зараз 

страшно, і серце зупиняється, й 
головний біль мучить. Можливо, 
я не маю тієї мужності, яка необ-
хідна, щоб писати про все, як інші 
загартовані, непохитні воїни».

Згодом Віктор Петрович все ж 
написав роман «Прокляті й уби-
ті», де правдиво зобразив ті по-
дії, учасником яких був, за що, до 
речі, в Росії його  піддали нещад-
ній критиці ще задовго до сучас-
них подій на Донбасі.

Сьогодні кремлівські ідеологи 
нав’язують думку, що СРСР пе-
реміг би гітлерівську Німеччину 
без українців. При цьому «забу-
вають» скільки наших прадідів 
сплять вічним сном у російській 
землі, яку вони теж визволяли. 

«Важко уявити перемогу над 
нацизмом без України і укра-
їнців, вони не лише вистояли 
в роки окупації, а й поповни-
ли знекровлені радянські ди-
візії, пішовши з ними на захід», 
– писав у своєму щоденнику 
Олександр Довженко…

Нині українцям доводиться 
відстоювати європейські ціннос-
ті на Сході. Та воюємо ми насам-
перед за себе, за своє майбутнє, 
за право бути господарями на 
власній землі.  

Пам’ятаймо та перемагаймо!
Сергій ВАСИЛЬЄВ
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В Україні проживають колишні чекісти, 
руки яких по лікті в українській  крові. Та 
ця обставина не заважає катам не лише 
користуватися значними соціальними 
пільгами, а й отримувати моральні 
преференції 

Борис Чеков (прізвище «го-
ловного героя» змінено) був од-
ним з учасників операції, яку МДБ 
(Міністерство державної безпе-
ки)  СРСР проводило з пошуку та 
знищення підпільного художника, 
члена референтури пропаганди 
Волинського крайового проводу 
ОУН Ніла Хасевича. За свідченнями 

Чекiстськi жертви в Украiнi

КАТЮЗІ 
ПО 
ЗАСЛУЗІ

ВІДНОВИТИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ
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учасників тієї події, саме він  кинув 
гранату в бункер, де переховував-
ся Хасевич та інші повстанці.

Ніл народився на Рівненщині 
у звичайній сільській родині. 
Юнаком утратив ногу, але це не 
завадило йому здобувати освіту 
у Варшавській академії мистецтв, 
де він вивчав живопис у знаних на 
той час майстрів.

Навесні 1943 року, коли масово 
формувалися загони Української 
Повстанської Армії, він теж всту-
пив до лав одного з них. Через ка-
ліцтво Ніл не брав безпосередньої 
участі в бойових діях. Він керував 
друкарнею повстанців, працював 
художником і редактором, го-
туючи ілюстрації до сатиричних 

журналів УПА «Український пе-
рець» та «Хрін», оформляв листів-
ки, інші підпільні видання. 

1951 року з Москви надійшов 
наказ «пресечь антисоветскую 
дея тельность» Хасевича:  гравюри 
талановитого художника  якимось 
дивом  потрапили до делегатів 
Генеральної Асамблеї ООН та іно-
земних дипломатів!.. Більше того, 
вони були ще й  надруковані у 

Гладкова «Со щитом и мечом», яка 
1988 року вийшла у львівському 
видавництві «Каменяр», стало ві-
домо  про смерть художника й вої-
на. Ось як описує останній бій по-
встанця автор книги:

«Чекіст витягнув із сумки грана-
ту РГД  і шепнув командиру відді-
лення… Сержант точно, на півметра, 
не вище, підняв важку затичку… 
Цього вистачило, щоб метнути в 

У країнах Центрально-Східної Європи були  
випадки, коли офіцерів комуністичних 
спецслужб притягали за злочини, які вони 
скоїли за час служби. Наприклад, ветерана 
МВС СРСР Василя Кононова, який проживав 
у Латвії, ще  у 2000 році засудили до 6 років 
в’язниці за вбивства мирних жителів під час 
Другої світової війни та участь у ліквідації 
антирадянського національно-визвольного 
руху «лісових братів»

«Лісові брати» (Естонія, Латвія, Литва) 

Нiл Хасевич

збірнику «Графіка в бункерах 
УПА», який розповсюджувався 
на Заході. Для розшуку митця 
чекісти створили  оператив-
ну групу, яку очолив офіцер 
Борис Чеков. Після довготри-
валих пошуків їм, нарешті, вда-
лося вийти на слід художника. 

Сталося це неподалік 
хутора Сухівці, що на 
Рівненщині. Його від-
разу ж оточили караль-
ні органи МДБ.

Криївку, в якій пере-
ховувався Ніл Хасевич,  
було обладнано на 
селянському дворі. 
Прихований вхід до 
підземелля містився у 
клуні під дровами. Сам 
бункер, порівняно про-
сторий, мав три примі-
щення. Тут і відбувся 
останній бій Хасевича 
і двох повстанців, які 
його охороняли, з гебіс-
тами. З книги Теодора 
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лаз гранату. Глухо прогримів під 
ногами вибух… Почекавши трохи, 
капітан дав сигнал солдатам під-
няти затичку і знову вигукнув: «Хто 
живий – виходьте! Інакше пустимо 
гранати в хід!» Ніхто не вийшов… 
Живих у бункері не виявилося».

Одним із безпосередніх ви-
нуватців смерті Ніла Хасевича 
якраз і був співробітник МДБ СРСР 
Борис Чеков, який з часом звіль-
нився з КДБ – правонаступника 
МДБ.  На думку деяких істориків 

– дослідників Визвольного руху, 
він причетний до загибелі й інших 
повстанців. 

Активісти-правозахисники, які 
ініціювали розслідування діянь 
колишнього емдебешника в піс-
лявоєнні роки, наполягають на 
його притягненні до кримінальної 
відповідальності.

На думку фахівців-юристів, 
зважаючи на ситуацію, що скла-
лася з Чековим, а також на нюанси 
українського й міжнародного за-
конодавства, коли можна двояко 
трактувати його дії, спрогнозувати 

тисяч кращих синів українського 
народу,  а потім люто ненавиділи 
суверенну Україну, отримували 
від неї пристойні пенсії, користу-
валися соціальними пільгами, без 
них не обходилися жодні урочис-
тості з нагоди проголошення неза-
лежності чи інших вікопомних дат. 
Парадокс? Ще й який!..

Їх запрошували на зустрічі з 
молоддю, з якою вони проводили 
«військово-пат ріотичне вихован-
ня», вчили «любити рідну землю». 
Найбільше таких «патріотів-ак ти-
вістів» вшановували у східних, так 
званих російськомовних, регіонах. 
Що з того вийшло – ми бачимо на 
прикладі Донеччини й Луганщини. 
Чимало з них першими вітали 

Одна з робiт Хасевича

Нiл серед товаришiв (крайнiй злiва)

Сім’я Хасевичів (в центрі – Ніл)
розвиток подій вкрай 
складно. 

За 26 років існу-
вання незалежної 
Української держави 
прецедентів, коли б 
у поле зору україн-
ських правоохоронних 
органів потрапляли 
колишні кати україн-
ського народу, не було. 
І це при тому, що в 
90-ті роки на теренах 
країни їх проживало 
тисячі! Більше того, ці 
люди, які свого часу 
винищили десятки 

«руській мір», попри літній вік і 
підірване «в боях з українськими 
буржуазними націоналістами» 
здоров’я, зривали українські пра-
пори. Адже «колишніх чекістів не 
буває»…

А як же могло статися, що ті, 
хто заплямував себе кров’ю без-
невинних мирних людей, оскіль-
ки МДБ скоювало злочини і проти 
місцевого населення, маскуючись 
під бандерівців, і досі вважаються 
ветеранами-героями? 

– Пишаюсь службою в 

ВІДНОВИТИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ
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багато років на Колимі, 
ледь зводити кінці з кін-
цями, а той, хто його туди 
запроторив, жити значно 
краще. Таку ситуацію інак-
ше, як абсурдною, важко 
назвати!

Відновити історичну 
правду не так уже й склад-
но. Адже в архівах збере-
глося чимало прізвищ катів 
і документально підтвер-
джених їхніх злодіянь. І це 
не буде переслідування 
«літніх ветеранів», до яких 
уже дехто встиг зарахува-
ти того ж Бориса Чекова.

Така практика з ура-
хуванням національних 
особ ливостей існує і в кра-
їнах Європи. Після Другої 
світової війни до кримі-
нальної відповідальності 
у Франції, Італії, Ні дер-
лан дах, Нор вегії та інших 
державах на лаві підсуд-
них опинилися сотні ти-
сяч тих, хто співпра цював 
з нацистами. Не всі з них 
отримали смертні вироки, 
але всі вони були притяг-
нуті до відповідальності 
за свої діяння. 

Це дало змогу цим кра-
їнам морально очиститись 
і будувати дійсно світле 
майбутнє. На думку голо-
ви Українського інститу-
ту національної пам’яті 
Володимира В’ятровича, 
таке очищення значною 
мірою обумовило теперіш-
ній добробут цих країн.

Ми наполегливо йдемо 
до Європи. Притягуючи 
до відповідальності лю-
дей, які завзято бороли-
ся проти України, чи хоча 
б морально засудивши 
їх, ми зробимо ще один 
суттєвий крок у цьому 
напрямку. 

Сергій ЗЯТЬЄВ

Колишнього на-
чальника румун-
ського трудового 
табору в селі Пере-
права 87-річного 
Іона Фічора в бе-
резні 2016 року 
румунський суд 
засудив на 20 років 
тюрми за звинува-
ченням «у скоєн-
ні злочинів проти 
людяності»

Екс-голова трудового табору 
у Румунії Іон Фічор відбува-
тиме 20 років ув'язнення

спецорганах, – відверто зі-
знаються такі активні учас-
ники «ветеранського руху 
України». – Пишаємося, що 
довелося воювати з банде-
рівцями та іншими покидь-
ками. Ми це робили заради 
трудящих мас. 

Моралізувати з приводу 
цих слів не варто. І так все 
зрозуміло. Останнім часом 
у нашій країні тривають 
антикомуністичні заходи, 
спрямовані на відновлен-
ня історичної правди. Під 
час їхньої реалізації вже 
змінено назви тисяч міст і 
сіл, вулиць і скверів, пішло 
на сміттєзвалища чимало 
пам’ятників катам нашого 
народу. Ми отримали до-
ступ до архівів каральних 
органів –  ВНК – ОДПУ – 
НКВС – МДБ – КДБ. Там, спи-
раючись на неспростовані 
ніким документи, дізнає-
мось про «подвиги славних 
лицарів революції», у яких 
«гарячі серця, холодні го-
лови і чисті руки». Більше 
того, нам відомі прізвища 

катів наших батьків і дідів. Так, чимало з них уже 
на тому світі.  Та дехто ще ходить поміж нас і має 
відповісти за свої злочини. Насамперед морально. 
А чому б не розглянути питання щодо зменшен-
ня рівня соціального захисту: не може українець, 
який боровся за волю рідної землі, відбувши 
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Як тільки не називала вояків УПА радянська пропаганда... 
Ідеологи КПРС звинувачували їх у «масових звірствах 

проти мирного населення», які самі ж і влаштовували. 
Відлуння тієї оскаженілої брехні чути й донині.

 Але з проголошенням Україною незалежності, коли були 
відкриті архіви МДБ-КДБ, партійно-радянських органів, 

перед нами постала вся правда. І ми дізналися, 
що УПА ніколи не воювала з власним народом, 

що бандерівці чинили шалений спротив як радянській 
владі та ї ї каральним органам, так і гітлерівцям. 

Спростовано й міф про те, що Степан Бандера 
«усю війну перебував на розкішному утриманні нацистів», 

оскільки був у німецькій в’язниці

АЛЕ НЕ СКОРИМОСЯ…»

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
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Після нападу Німеччини на 
СРСР в українських націоналістів 
зажевріла надія, що Україна наре-
шті позбудеться комуністичного 
ярма: за сприяння німців вони, як 
писав у післявоєнний час Степан 
Бандера, «сподівалися вигнати 
більшовиків зі своєї землі і при-
ступити до розбудови незалежної 
Української держави». Тому вже 
10 червня – на другий день після 
окупації Львова – вони проголо-
сили Акт відновлення Української 
держави. Дізнавшись про це, Гіт-
лер оскаженів і розпорядився 
«розтоптати всіх, хто до цього при-
четний». 

Виконуючи волю фюрера, оку-
панти висунули провідникам ОУН 
ультиматум: скасувати цей акт, 
ніде й ніколи не згадувати про 
нього. Ті, звісно, відмовились. І вже  
15 вересня 1941 року, лише впро-
довж одного дня,  понад дві тися-
чі прихильників  ОУН опинилися 
в гестапо. Степана Бандеру теж 
ізолювали, а його братів Василя і 
Олександра жорстоко закатували.

Незважаючи на пересліду-
вання і загрозу смерті, незаба-
ром націоналісти все ж провели 
конференцію ОУН. На ній було 
визнано, що з «німцями нам не 
по дорозі», і пролунали заклики 
вести серед населення активну  
пропагандистсько-роз’яснювальну 
роботу, спрямовану на підготовку 
до боротьби проти німецьких оку-
пантів. В листівках, які розповсю-
джувалися серед людей, зазнача-
лося, що «німці є лютими ворогами 
всього українства».

Те, що Гітлер є ворогом украї-
нського народу, стало зрозуміло 
дуже швидко, коли окупанти поча-
ли розстрілювати мирних жителів. 
А згодом почалося масове виве-
зення людей на примусові роботи 
до Німеччини. На території Украї-
ни, як гриби після дощу, виростали 
концентраційні табори. І тоді при-
бічники Бандери, які залишалися 
на волі, закликали населення  гур-
туватися для боротьби з «новим 

порядком». На цей заклик жителі 
міст і сіл Волині та Полісся сфор-
мували відділи самооборони, 
озброювалися тим, що, відступа-
ючи, залишали радянські війська. 

Перші  повстанські загони на 
Поліссі почали формувати Сергій 
Качинський (Остап), Іван Перегій-
няк (Довбешка). Їх утворювали 
насамперед із селян, що не були 
обізнані з військовою справою, 
методикою ведення боротьби з 
противником. Аби їх підготувати, 
в лісах створювалися військові 
школи. 

Роздрібнені сили не змогли 

очистити рідну землю від ворога: 
для успішної боротьби з против-
ником потрібно було об’єднати  
зусилля, створивши єдине військо. 
І 14 жовтня 1942 року його було 
створено під назвою Українська 
повстанська армія (УПА), що, не-
зважаючи на невелику чисель-
ність, перетворилася на грізну для 
противника силу.

У листопаді 1943 року голов-
нокомандувачем Української по-
встанської армії став Роман Шухе-
вич. Територію, на якій вона діяла, 
поділили на райони: УПА-Північ, 
УПА-Захід, УПА-Південь, УПА-Схід. 
Радянська пропаганда називала 
УПА «жменькою недобитих пет-
люрівців і буржуазних націона-
лістів». Це, звісно, було не так: за 
зброю взялися насамперед пере-
січні українці – у більшості селя-
ни, які потерпали як від фашистів, 
так і від радянських партизанів. 
Німецька військова розвідка оці-
нювала чисельність повстанців у 
100-150 тисяч.

Міністр окупованих східних 
земель Альфред Розенберґ ствер-
джував, що  «українські націона-
лісти завдають більше труднощів, 
ніж більшовицькі банди». Пара-
докс, але цей факт згодом  визна-
вав і командир одного з партизан-
ських загонів Петро Вершигора:  
«Не можна допустити в Польщі 
тієї помилки, яку ми зробили на 
Волині, віддавши керівництво на-
родним повстанням проти німців 
у руки контрреволюційних угру-
повань націоналістів». 

Для боротьби з українськими 
повстанцями німці змушені були 
відволікати з фронту значні сили. 
Наприклад, під керівництвом  ко-
мандувача антипартизанськими 
силами на Сході Еріха фон дем 
Баха  перебувала 8-ма кавалерій-
ська дивізія СС «Флоріан Ґейєр» (10 
тисяч солдатів) і десять батальйо-
нів мотопіхоти з артилерією. З по-
вітря це угруповання прикривали 
27 літаків, а на землі – 50 танків і 
бронемашин.  

Україна була вкрита густою 
мережею концтаборів для 
військовополонених. Лише 
великих концтаборів налічувалося 
понад 180. У них поневірялися 
щонайменше 3,9 млн осіб
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У радянських історичних дже-
релах стверджувалося, що «немає 
жодного свідчення того, що бан-
дерівці вчинили хоча б один раз 
спротив німецьким окупантам».

– Інакше, як брехнею, ці твер-
дження важко назвати, – каже 
співробітник Українського інститу-
ту національної пам’яті Павло По-
добєд. – Такі інсинуації радянська 
пропаганда розповсюджувала з 
метою дискредитації національ-
но-визвольного руху, учасниками 
якого були тисячі українців.

Взимку 1943 року  загони УПА 
атакували німецький гарнізон у 
містечку Володимирець, знищив-
ши близько 100 гітлерівців. А 20 
березня 1943 року два відділи УПА 
під керівництвом Олексія Брися 
визволяли місто Горохів. Бій три-
вав цілу ніч. Сили окупантів пере-
важали в 6-7 разів. Наступного 
дня поліція, яка служила окупан-
там, перейшла на бік повстанців. 
Це й вплинуло на результат бою: 
повстанці здобули 31 кулемет, 70 
автомобілів, 420 гвинтівок, 20 піс-
толетів, понад 800 гранат, 20 тисяч 
набоїв, 19 мотоциклів,  90 коней і 
15 друкарських машинок.

Коли у травні 1943 року загін 
чисельністю близько 400 гітлерів-
ців напав на село Яполоть, що на 
Волині, його оточили вояки УПА. 
Бій завершився перемогою украї-
нських партизанів. Таких прикла-
дів можна навести сотні. 

Донедавна панувала думка, що 
повстанці діяли виключно на те-
ренах Західної України. А в решті  
регіонів населення ставилося до 
них вороже. Після того, як архіви 
спецслужб стали більш доступ-
ними, з’ясувалося, що це не так. 
Наприклад, збереглися свідчення 
сотенного УПА Володимира Кудрі, 
який очолював на Житомирщині  
націоналістичне підпілля. Він, зо-
крема, писав:

«Населення сприймає нашу 
пропаганду радо і прихильно, не 
боїться нас. Воно переконалось, 
що ми нікого не ображаємо і без 

страху вночі відкриває нам двері, 
щиро діляться  останнім шмат-
ком хліба. Коли пізнають, що це 
повстанці, радо інформують нас 
про все, що питаємось»

Лише у 1944-1952 роках і лише 
на Західній Україні, коли компар-
тійний режим найбільш активно 
боровся з УПА, зазнали репресій 
близько 500 тисяч людей. З них по-
над 150 тисяч було вбито, а більш 
як 200 тисяч вислані до Сибіру. За 
офіційною інформацією, органи 
НКВС заарештували в цей час 104 
тисячі «бандитів, учасників ОУН, а 
також бандпосібного елементу». 
14 квітня 1960 року повстанці дали 
останній бій каральним органам. 
Сталося це на теренах Тернопіль-
щини. 

Українська повстанська армія, 
хто б і що сьогодні не говорив 
про неї, як би не намагалися дея-
кі «експерти» применшити, а то й 
узагалі нівелювати ї ї роль в пе-
ремозі над німецьким нацизмом, 
зробила великий внесок у пере-
могу над гітлерівською Німеччи-
ною. Адже лише в липні 1943 року 
ї ї вояки провели проти гітлерівців 
35 боїв, у серпні – 24, у вересні – 
15, у жовтні й листопаді – 47. Це 
лише великих боїв, малих же була 
незліченна кількість.

Відомо, що німці, коли опи-
нилися у скрутному становищі і 

змушені були відступати на захід, 
шукали контактів з командуван-
ням УПА, аби спільно боротися з 
Червоною армією, що наступала. 
Проте головне командування УПА 
на чолі з Романом Шухевичем ка-
тегорично відкинуло таку співпра-
цю. Відомо, що  один із команди-
рів повстанських загонів порушив 
цю вимогу, вступивши в перегово-
ри  зі штабом 16-ї німецької тан-
кової дивізії, який дислокувався  у 
Володимирі-Волинському. Коли це 
стало відомо, його віддали до по-
льового суду, який засудив поруш-
ника  до смертної кари.

І тоді, коли територія України 
опинилася – після гітлерівсько-
го – під сталінським чоботом і 
чинити опір стало вкрай складно, 
Українська повстанська армія не 
склала зброї. 

Інколи можна почути, що УПА 
зазнала поразки. Так, компартій-
ний режим врешті-решт встано-
вив свою владу в усій Україні. Але 
повстанський дух не витравили з 
українців: сини й доньки повстан-
ців, їхні онуки реалізували  мрію 
своїх батьків і дідів – створили 
незалежну Українську державу. 
А сьогодні боронять рідну землю 
від нащадків тих, хто палив, ни-
щив українські села, маскуючись 
під «клятих бандерівців». 

Сергій ВАСИЛЬЧУК

Українська повстанська армія, хто б і що сьогодні 
не говорив про неї, як би не намагались деякі «експерти» 
применшити її роль, зробила великий внесок 
у перемогу над гітлерівською Німеччиною

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ






