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АКЦЕНТИ

Понад 600 одиниць зразків 
ракетно-артилерійського озбро-
єння отримали Збройні Сили 
України цього року. А також 
близько 250 одиниць різних су-
часних приладів, які необхідні 
на передовій. Зокрема було при-
йнято на озброєння або допуще-
но до експлуатації переносний 
ракетний комплекс «Корсар», 
безпілотно-авіаційні комплек-
си «Фурія» та «Fly Eye». В рамках 
матеріально-технічної допомо-
ги від наших іноземних партне-
рів українська армія отримала 

«КОРСАР», «ФУРІЯ» ТА «FLY EYЕ» 
ВЖЕ НАДІЙШЛИ У ВІЙСЬКО

більш як 100 одиниць приладів 
нічного бачення.

Про це заявив Президент Украї-
ни – Верховний Головнокоманду-
вач Збройних Сил України Петро 
Порошенко, який особисто спосте-
рігав за практичними заняттями 
з питань нарощування бойових 
спроможностей ракетних військ 
і артилерії в одній із військових 
частин ЗСУ на Київщині.

Президент зауважив: «Поступо-
во знаходить вирішення важливе 
для артилеристів питання – веден-
ня артилерійської розвідки за до-

помогою активного використання 
безпілотних літальних апаратів.  
2014 року ми могли про це лише 
мріяти, а сьогодні поставлено за-
вдання, щоб кожна артилерійська 
батарея була оснащена системою 
БПЛА і програмно-апаратним 
зв’язком для того, щоб час від 
знайдення цілі до визначення і 
передачі її координат вимірював-
ся секундами». 

– Навіть сьогодні, коли згід-
но з Мінськими домовленостя-
ми танки і артилерія калібром 
більше 100 мм відведені на вста-
новлені відстані, саме ракетні та 
артилерійські частини залиша-
ються для агресора достатньо 
вагомим стримуючим фактором. 
І він чітко розуміє, яку ціну дове-
деться заплатити, якщо хтось на-
смілиться перейти в наступ. Саме 
тому необхідно відточувати май-
стерність, швидке реагування, 
пересування та розгортання ар-
тилерійських і ракетних систем, 
– зазначив Петро Порошенко.

За його словами, чітко розра-
хований та «ювелірно» виконаний 
вогонь артилерії неодноразово 
змушував противника відмовляти-
ся від своїх загарбницьких планів, 
а надійне вогневе прикриття збе-
регло тисячі життів українських 
воїнів та цивільного населення.

«УКРОБОРОНПРОМ» ПІДГОТУВАВ 
ДЛЯ ВІЙСЬКА ЧЕРГОВИЙ ЛІТАК

ДП «Завод 410 Цивільної 
авіації», що входить до складу 
Державного концерну «Укробо-
ронпром», завершив капітальний 
ремонт військово-транспортного 
літака Ан-26 для Повітряних Сил 
України. Відновлений літак прой-
шов усі випробування та готовий 
до передачі замовнику.

Під час капітального ремонту був 
проведений повний комплекс робіт 
з відновлення всіх систем літака, 
встановлене нове радіоелектронне 

оснащення, серед іншого були 
замінені системи зв’язку, навіга-
ції, приладової та іншої бортової 
апаратури. Завдяки цьому даний 
Ан-26 може здійснювати польоти 
на міжнародних трасах та брати 
участь у спільних діях з силами 
НАТО.

До цього аналогічні роботи 
були проведені на інших Ан-26, 
один з яких був переданий вій-
ськовим льотчикам влітку цього 
року.

Загалом 2017 року підприєм-
ство проводить роботи з віднов-
лення чотирьох літаків, які попов-
нять авіаційні парки Повітряних 
Сил Збройних Сил України та На-
ціональної гвардії України.



3

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

листопад  2017 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

В межах офіційного візиту 
до Королівства Таїланд Міністр 
оборони України генерал армії 
України Степан Полторак провів 
кілька зустрічей з урядовцями 
та керівництвом оборонних ві-
домств азійських країн. 

Зокрема глава українського 
оборонного відомства провів зу-
стріч з віце-прем’єр-міністром 
оборони Королівства Таїланд 
Правітом Вонгсувоном та Голов-
нокомандувачем Королівської 
тайської армії Чалермчаї Сітті-
сартом. Степан Полторак проін-
формував колег про безпекову 
ситуацію у країні та реформи в 
українській армії. Він запросив 
Правіта Вонгсувона відвідати 
Україну та на власні очі побачити 
зміни, які відбуваються в ЗС Украї-
ни та у країні в цілому.

Також Міністр оборони Украї-
ни обговорив питання двосто-
ронньої співпраці щодо модер-
нізації озброєння для потреб 
військово-повітряних та військо-
во-морських сил обох країн із за-
ступником міністра національної 
оборони В’єтнаму Бе Суан Чион-
гом. 

Крім цього, під час огляду 
стендів вітчизняних виробників 
на Азійській міжнародній вистав-
ці «Оборона та безпека-2017» 
у Бангкоку глава вітчизняного 

оборонного відомства зустрівся 
із заступником міністра оборони 
Королівства Таїланд генералом 
Удомдейм Сітабутром.

Вони спільно оглянули пред-
ставлений на виставці українсь-
кий БТР-4Е та обговорили перева-
ги нової техніки.

– БТР-4Е пройшов серйозні ви-
пробування з урахуванням усіх 
зауважень військовослужбовців 
– учасників АТО, має добрі так-
тико-технічні характеристики як 
під час ведення бою в сухопутних 
умовах, так і під час руху на воді, 
– зазначив Степан Полторак під 
час спілкування зі своїм тайським 
колегою.

Сторони наголосили на актуа-
льності подальшого розвитку та 
поглиблення співробітництва в 
оборонній сфері.

УКРАЇНСЬКИЙ БТР-4Е ПРЕДСТАВИЛИ В АЗІЇ

150 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ 
ЗА ПЕРЕМОГУ

У цьогорічному конкурсі на 
кращу артилерійську батарею 
Збройних Сил України взяли 
участь 12 команд. 

Гармаші з 30-ї окремої меха-
нізованої бригади перемогли у 
підгрупі «мінометна батарея», 
першість серед причіпної та са-
мохідної артилерії вибороли  
«боги війни» з 26-ї окремої ар-
тилерійської бригади. Кращими 
реактивниками стали десантни-
ки з 81-ї окремої аеромобільної 
бригади. До речі, другий рік по-
спіль, їх очолював капітан Дмитро 
Бобровський.

Начальник Генерального шта-
бу – Головнокомандувач Зброй-
них Сил України генерал армії 
України Віктор Муженко, вітаючи 
переможців змагань, наголосив: 

– Досвід бойових дій пока-
зав, що ракетні війська та ар-
тилерія забезпечують близько 
90% вогневого ураження про-
тивника. За час проведення АТО 
понад 13 тисяч воїнів-артилерис-
тів отримали державні нагороди. 
322 з них, на жаль, посмертно. 
Всі – і піхотинець, і десантник, і 
танкіст — поважають артилерію, 
– зазначив він.

Кожна краща батарея у своїй 
підгрупі отримала перехідний 
кубок та грошовий сертифікат у 
150 тис. гривень. Також нагороди 
отримали і переможці в індиві-
дуальних номінаціях: кращий ко-
мандир батареї, вогневого взво-
ду, взводу управління, розвідник, 
обчислювач та краща обслуга.
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АКЦЕНТИ

Народження української мор-
ської піхоти датується 1918-м 
роком – часом існування Укра-
їнської держави як Гетьманату 
Павла Скоропадського. У перший 
же місяць свого перебування при 
владі він звернув увагу на необ-

хідність створення такої служби, 
тим паче, що Україна мала досить 
довгу берегову лінію по Чорному 
і Азовському морях. Сучасна мор-
ська піхота незалежної Україні була 
сформована 1993 року. Відтоді й 
донині вона є елітою національних 

16 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ

Особливе місце серед військово-
професійних свят посіло нове – 
День десантно-штурмових військ. 
Саме таку назву відтепер мають 
колишні ВДВ. Шануватимуть пред-
ставників цього роду Українського 
війська 21 листопада – в День ар-
хистратига Михаїла – верховного 
командувача Божого війська у бит-
ві проти нечистих сил.

Змін також зазнають елементи 
однострою та атрибутики. Зокрема, 
колір берета зміниться з блакитного 
на темнобордовий (колір maroon).

– Це не означає, що ми маємо 
забути про блакитні берети, –пояс-
нив командувач Високомобiльних 
десантних військ генерал-лейте-
нант Михайло Забродський. – Це 
наша історія. Проте, настав час 
змін. ВДВ стануть Десантно-штур-
мовими військами у зв’язку із ці-
лями та принципами застосування 
таких підрозділів.

З початком російської агресії Ви-
сокомобільні десантні війська взя-
ли на себе чималий об’єм складних 
бойових завдань, чим завоювали 
беззаперечний авторитет серед 
українського народу.

Відтак українські герої-десант-
ники мають відрізнятися від агре-
сора, військовослужбовці якого 
носять блакитний берет і який на-
магається позбавити нашу країну 
державності. Темно-бордові бере-
ти, наприклад, носять колеги в біль-
шості армій світу, зокрема, в краї-
нах-членах НАТО.

У 1-й повітряно-десантній дивізії 
армії Великобританії цей елемент 
уніформи започаткував генерал-
майор Фредерік Браунінг. З’єднання 
було сформоване в 1941 році за осо-
бистим розпорядженням Уїнстона 
Черчилля. Частина пройшла бойове 
хрещення, взявши участь в рейдах 
на узбережжях Франції і Норвегії.

ВІДТЕПЕР – ДЕСАНТНО-ШТУРМОВІ

Військово-Морських Сил. Її головне 
призначення – утримувати важли-
ві пункти і ділянки узбережжя на 
Приморському напрямку. Морпіхи 
діють у трьох природних стихіях.

2008-го року українських «чор-
них беретів» вперше залучили до 
миротворчої місії в Косові. Основу 
національного контингенту спіль-
ного українсько-польського мирот-
ворчого батальйону «Укрполбат» 
багатонаціональної тактичної гру-
пи East сил КФОР у Косові 12-ї ро-
тації також становили саме вони. У 
2011-му під час громадянської вій-
ни в Лівії долучались до гуманітар-
ної місії: евакуювали українських 
громадян з територій конфлікту.

Під час регулярних міжнарод-
них навчань на теренах інших 
держав наші морські піхотинці 
демонстрували високий рівень 
професіоналізму, заслуживши ви-
соку оцінку країн – членів Альян-
су. А з початком антитерористич-
ної операції навчилися успішно 
протистояти добре озброєному та 
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У Республіці Польща на базі 
Навчального центру Сухопутних 
військ «Демба» відбулися бага-
тонаціональні командно-штабні 
навчання «Кленова арка-2017» із 
залученням засобів імітаційного 
моделювання за участю військо-
вослужбовців багатонаціональ-
них штабів батальйонів та рот. 
Варто відзначити, що цьогорічне 
навчання організоване під за-
гальним керівництвом команду-
вання литовсько-польсько-укра-
їнської бригади імені Великого 
гетьмана Костянтина Острозького 
за наставництва канадських ін-
структорів. Заступник командира 
LITPOLUKRBRIG полковник Воло-
димир Юданов наголосив, що для 
країн – учасниць навчання над-
звичайно важливо відпрацювати 
спільні дії підрозділів для виконан-
ня завдань з підтримання миру і 
безпеки у світі під час багатонаціо-
нальних операцій. 

Крім національного персона-
лу командування LITPOLUKRBRIG, 
Збройні Сили України під час цьо-
горічної «Кленової арки» пред-
ставляли військовослужбовці 80-ї 
окремої десантно-штурмової бри-
гади, 95-ї окремої десантно-штур-
мової бригади та командуван-
ня Високомобільних десантних 
військ ЗС України.

«КЛЕНОВА АРКА-
2017»

підступному противнику. Тепер, на-
бутим бойовим досвідом діляться з 
військовослужбовцями армій НАТО.

Окремі підрозділи морської пі-
хоти сертифіковані відповідно до 
стандартів Альянсу та заступають 
на чергування у складі Сил реагу-
вання НАТО та Бойової тактичної 
групи ЄС «ХЕЛБРОК».

Після анексії Криму морські 
піхотинці виставили блокпости 
вздовж усієї лінії узбережжя. Вже 
незабаром перша ротна тактична 
група вирушила виконувати зав-
дання на Приморському напрям-
ку. «Чорні берети» брали участь у 
боях на гарячих ділянках лінії роз-
межування – Широкине, – Водяне, 
– Павлопіль, – Гнутове, – Лебедин-
ське. Бійців, котрі тримали найдов-
ший фронт, було близько 300 осіб. 
Їхній середній вік становив 24 роки.

З особливою шаною українські 
морські піхотинці ставляться до 
власних традицій. Найголовніши-
ми атрибутами серед них є клятва 
та право носити берет. Його отри-

мують виключно ті військово-
службовці, які пройшли через усі 
необхідні фізичні та психологічні 
випробування. Нині 70 % особово-
го складу морської піхоти вже во-
лодіють цими символами прина-
лежності до лав «чорних беретів». 

За час російсько-української 
війни орденами Богдана Хмель-
ницького, Данила Галицького та ор-
деном «За мужність» нагороджено 
понад 300 військовослужбовців. 
П’ятеро відзначені орденом «На-
родний Герой України». Сорок мор-
ських піхотинців загинули на війні.  

Нині основу морської піхоти 
становить 36-та окрема бригада 
морської піхоти, підрозділи якої 
дислоковані в Миколаєві, Бердян-
ську, Маріуполі тощо. Якщо зустрі-
ти морпіха у повсякденному житті 
й запитати, чим для нього є мор-
ська піхота, відповідь буде одно-
значною: «Це вічний стан душі!». 
«Вести! Боротися! Перемагати!» – 
це три константи української мор-
ської піхоти.

В 1943 році британські десант-
ники офіційно надали право носити 
темно-бордовий берет американ-
ським колегам з 509-го парашутно-
го батальйону армії США. Нині колір 
maroon використовують у арміях 
майже 60-ти країн світу, серед них у 
19-ти країнах-членах НАТО.

Проте, нинішній рік українським 
десантникам запам’ятається не 
лише зміною назви та атрибутів. У 
2017-му на новий рівень вийшла 
оперативна та бойова підготовка, 
опановувалися нові методи за-
стосування сил і засобів, ведення 
бойових дій тощо. Все це пройшло 
успішну апробацію як в зоні прове-
дення антитерористичної операції, 
так і на полігонах мирної частини 
нашої держави.

Зокрема, в межах стратегічних 
командно-штабних навчань «Непо-
хитна стійскість-2017» десантники 
здійснили майже двохсоткіломе-
трові рейди тилами умовного про-
тивника. До них залучали штатну 

бойову техніку, а з повітря рейдові 
загони прикривали бойові та бага-
тоцільові вертольоти Мі-24 та Мі-8 
армійської авіації Сухопутних 
військ. Активна фаза відбулася на 
полігоні Широкий Лан.

Нині частини та підрозділи де-
сантно-штурмових військ продо-
вжують захищати цілісність нашої 
держави на сході України. Героїчні 
подвиги десантників у Слов’янську, 
Красному Лимані, на Савур-Могилі 
та Карачуні, в Ізвариному, Дебаль-
цевому, Авдіївці та багатьох інших 
містах Донеччини й Луганщини на-
завжди увійдуть у кожне україн-
ське серце, як символ стійкості та 
вірності Військовій присязі.

Під час подій на Донбасі за муж-
ність і героїзм, виявлені під час ви-
конання бойових завдань, близько 
3,8 тис. воїнів-десантників отрима-
ли державні та відомчі нагороди. 
Двадцятьом присвоєно найвище 
звання – Герой України, шість з них – 
отримали його посмертно.
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Звуки запеклого бою лунали звідусіль. На штурм Логвинового, що не-
подалік Дебальцевого на Донеччині, російсько-терористичні війська 12 
лютого 2015 року кинули значні резерви та дві роти танків. Оскаженіло-
му ворогу протистояли три екіпажі 1-ї танкової бригади під командуван-
ням капітана Олександра Мороза. Танкістів із Чернігівщини підтримува-
ла піхота з Новограда-Волинського.

Того лютневого ранку, на блакитному небі щедро сяяло сонце. Тож на-
вколо наших позицій була добра видимість. 

– 100 на 100! Очі – як в орлів! – жартували між собою українські тан-
кісти.

 «Булати» розгорнулися фронтом, кожен контролював свій сектор.

– Федоре, зліва від села – російська «сімдесятдвійка»! Працює по на-
ших! Дай по ньому, брате! Це твоя ціль! – гукнув своєму навіднику 

Федору Матюші командир танка Мороз.

Рука досвідченого бійця не схибила. Перший постріл з дис-
танції 900 метрів – і перший ворожий «буцефал» запалав! 

– Ну якось так, – скромно підсумував свою роботу Матю-
ша.

За кілька хвилин від точних влучань у цілі зайнялися ще 
два російські танки. У небо піднялися клуби чорного 
диму. 

– Блискуча робота! – широко посміхнувся ротний. 
– Як ти там казав, Федоре, 
«український танк – це силь-
ний протитанковий засіб»?

Екіпаж бойової машини гуч-
но зареготав. Та командир 
умить посерйознішав: «Нехай 
знають покидьки, що Україну 
є кому захищати! Тепер слово 
за піхотою!..»
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«ЛІСОВІ ВОВКИ» 
ПРОТИ «ВЕДМЕДЯ З 
БАЛАЛАЙКОЮ»

Ротний Олександр Мороз – один 
з перших українських танкістів, хто 
опанував модернізований Т-64 БМ 
«Булат», а його підрозділ неоднора-
зово визнавався кращим у військо-
вій частині. Тому хлопцям дістава-
лися найвідповідальніші завдання. 

Весною 2014 року, коли всі 
Збройні Сили України були підня-
ті за тривогою, батальйонна так-
тична група 1-ї танкової бригади 
висунулася на прикриття укра-
їнського кордону з Російською 
Федерацією. У повній бойовій го-
товності танкісти пильнували агре-
сора на Чернігівщині, згодом – 
під Глуховом та Ярмолинцями на 
Сумщині. Літо «лісові вовки», як 
називають воїнів 1-ї танкової бри-
гади через зображення на їхньо-
му шевроні вовка, вже зустріли 
на Луганщині. Отримавши бойову 
техніку, танкова рота Олександра 
Мороза рушила на посилення укра-
їнських блокпостів у селах Металіст 
та Весела Гора, що за десять кіло-
метрів від охопленого полум’ям 
сепаратизму Луганська. Там хлопці 
по-справжньому побачили й від-
чули всі принади «руского міра», 

який путінською символікою – від 
триколора з котиками до ведме-
дя з балалайкою – «завойовував» 
серця мирних українців. Цей сепа-
ратистський колорит доповнювала 
постійна небезпека та ворожі міни 
зі снарядами, якими бойовики не-
щадно били по українських позиці-
ях. У відбитті атак минали дні. Але 
наші хлопці дуже швидко навчили-
ся витримувати шалені артобстрі-
ли, звикли до гуркоту вибухів і самі 
завдавали ворогу неабияких втрат. 
Надійно утримуючи свої укріплен-
ня в перші червневі дні 2014-го, 
танкісти записали на свій рахунок 
не один десяток знищених сепа-
ратистів і російських найманців. 
Попри труднощі та фізичну втому, 
українці були незламні.

– Це наша земля! Тут майорі-
тиме синьо-жовтий прапор! Ніхто 
відступати не збирається. Нам тре-
ба йти вперед! – твердо вирішили 
хлопці з Гончарівського, яких рідни-
ла одна мета – захистити Україну!

НА ПРОРИВ ДО 
ЛУГАНСЬКОГО 
АЕРОПОРТУ

9 червня ротний Мороз отри-
мує бойове завдання – прорва-
тися до захисників луганського 

аеропорту, який на початок літа 
став найзначущим  стратегічним 
об’єктом на Луганському напрям-
ку. Сепаратисти «накривали» ле-
товище з мінометів, гаубиць та 
«Градів» із передмістя Луганська. 
Руйнувалася інфраструктура. Ук-
ра їн ські військові опинилися в по-
вній блокаді. На той час продукти 
харчування та боєприпаси достав-
лялися їм виключно повітряним 
шляхом. 

На прорив блокади летовища 
українські захисники вирушили о 
четвертій ранку наступної доби. 
Колону із 30 одиниць броньова-
ної техніки очолили танкісти з 
Чернігівщини. Машина капітана 
Олександра Мороза йшла першою 
в дозорі. Біля населеного пункту 
Розкішне наші хлопці виїхали з по-
льової дороги на асфальтну трасу 
й одразу стали мішенню для воро-
га. Раптом з усіх боків розпочала-
ся стрілянина та вибухи. Це була 
ворожа засідка. Зав’язався бій. 
Масованим вогнем наші воїни роз-
били противника в заростях лісо-
смуг, відійшли з небезпечної зони, 
перегрупувалися й знову рушили 
наміченим маршрутом, не усвідом-
люючи небезпеку, яка чатувала на 
них попереду. Цей фронтовий ви-
падок під Луганськом командир 
танкової роти Олександр Мороз 
пам’ятатиме довго… 

– Бетонні плити, якими сепари 
перекрили міст у Розкішному, мій 
екіпаж розбив першим бронебій-
ним снарядом. Такий розвиток по-
дій неабияк розлютив ворога, який 
відкрив вогонь з артилерії та грана-
тометів. Кулі гупали по броні танка, 
немов били в барабан. Однак ми 
здійснили ще кілька точних пострі-
лів, знищили ворожу розвідуваль-
ну дозорну машину. З боєм і на ша-
леній швидкості вдалося подолати 
мостові загородження й прорвати-
ся далеко вперед. Основні сили ко-
лони, на жаль, відстали. Відкривши 
люк танка, побачив, що позаду ні-
кого немає. Фактично мій екіпаж 
залишився сам на сам з ворогом! 

8 ВІЙСЬКО У

Екіпажі до захисту 
рідної землі готові

СИЛЬНІ ДУХОМ
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Я усвідомлював, що бойовики три-
мають нас на прицілі. Намагався 
по рації вийти на побратимів, щоб 
повідомити, в якому місці чекати-
му нашу колону. Втім у трубці чув 
лише шипіння, – розповідає укра-
їнський офіцер. 

Від обстрілів, які витримав 
танк Мороза, почала виходити з 
ладу система. Зупинився двигун. 
Узявши особисту зброю, хлопці 
вибралися з машини. У той мо-
мент їх укотре накрили вогнем 
із великокаліберних кулеметів. 
Потім – із зенітних установок. 
Обстріли були такі, що й голови 
не можна було підняти. Командир 
з підлеглими покинули підбитий 
танк і відповзли до соняшниково-
го поля, яке жовтим цвітом буяло 
край дороги.

– Наступав вечір. Темніло. 
Сепари намагалися нас «вику-
рити» із соняшників – стріляли 
з кулеметів, гранатометів, само-
хідних артустановк, закидували 
мінами... Відчуття, чесно кажучи, 
не надто приємні. Близько третьої 
ночі ми все ж вибралися до авто-
мобільної траси. Дорожній знак 
вказував, що прямо – луганський 
аеропорт. Мені вдалося по мобіль-
ному вийти на бригадних розвід-
ників, які знаходилися там. Вони 
були здивовані нашим дзвінком, 
проте раділи, що ми живі. Хлопці 
повідомили, що безпечний шлях 
до летовища тільки один – смуга 

обабіч асфальтованої дороги, 
решта територій – замінована! 
– згадує Олександр Мороз. – Під 
ранок були вже в аеро порту. Коли 
розповів офіцерам про пригоду з 
проривом по мосту, ті отетеріли. 
Як виявилося, наші артилеристи 
сприйняли мій «Булат» за ворожий 
танк й уже дали команду на його 
знищення з повітря. Проте через 
погану погоду бойовий вертоліт, 
на наше щастя, не вилетів. Згодом 
ми «прокрутили» не одну успішну 
операцію з прориву оточення те-
рористів. Це забезпечило достав-
ку боєприпасів, ротацію військ і 
вихід з аеропорту підрозділів, які 
тривалий час у ньому перебували.

ЯК УКРАЇНЦІ ЗАВАДИЛИ 
ТЕРОРИСТАМ РУБЛІ 
ДІЛИТИ 

Захищаючи луганський аеро-
порт, екіпажі Мороза регулярно ви-
ходили на «полювання» на ворога. 
Танкісти влаштовували противнику 
засідки і прицільним вогнем зни-
щували бронетехніку та живу силу 
агресора. Так було під Лутугіним, 
Красним Лучем, біля Вергунської 
розв’язки… 

Одного разу ротний готувався 
зустріти чергову українську колону 
та здійснити супровід на летовище. 
На це завдання хлопці вирушили 
вночі й добре замаскували танки в 

лісосмузі неподалік Георгіївки. Під 
ранок ротний спостерігав цікаву 
картину й дивувався. «Зовсім страх 
втратили. Хлопці, невже «орки» ду-
мають, що вони безсмертні?» – по-
цікавився офіцер у підлеглих. На 
відстані 800 метрів посеред поля 
стояла ворожа техніка: дві ванта-
жівки з боєприпасами, «газель» та 
ще дві «коробочки». Навколо мету-
шилися озброєні люди. Все, як на 
долоні! Про таке кажуть: картина 
олією писана! Олександр Мороз 
оперативно доповів про «знахід-
ку» безпосередньому командиру. 
Той відповів: «Дійте за ситуацією!» 
Як виявилося, машини зі зброєю 
прямували в окуповану Георгіївку. 
Оцінивши обстановку, капітан 
Мороз вирішив знищити ворожий 
боєкомплект.

– Танковими пострілами ми 
знищили їхні машини. Вони яскра-
во палали, немов сухе сіно, а роз-
риви боєприпасів влаштували 
окупантам ранкові феєрверки. 
Ті, хто вижив, розбігалися вріз-
нобіч. Раптом неподалік тліючої 
техніки з’явилися ще два автомо-
білі – джип і «Таврія». Чоловіки в 
камуфляжах почали передавати 
один одному невеличкі пакети. 
Придивившись краще, ми зрозумі-
ли, що у пресованих пакунках – гро-
ші. «Командире, вони рублі ділять! 
Тому й зупинилися, щоб поторгу-
вати російською зброєю, якою по-
тім вбиватимуть наших побрати-
мів. Дозволь закрити «земні двері» 
цим «підприємцям»?!» – попросив 
мене сержант Матюша. Наша ку-
леметна черга була влучною. Успіх 
закріпили одним бронебійним. 
Нічого не вдієш – гроші рахунок 
люблять, – підсумовує ротний. – У 
ту мить нас спробували атакувати 
ворожі диверсанти за підтримки 
танка, який прошмигнув нам у тил. 
Він знаходився у виграшній пози-
ції й готовий був нас розстріляти. 
Проте ми вчасно зорієнтувалися 
й уникли небезпеки. Тоді ворог за-
стосував важку артилерію – реак-
тивні системи «Град»…

Я усвідомлював, що бойовики
мають нас на прицілі. Нама
по рації вийти на побратимів

Українські танкісти 
на дорогах Донбасу
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НАКАЗ – ПОВЕРНУТИ 
ХРЯЩУВАТЕ!

Зведений підрозділ українських 
військ 13 серпня 2014 року виру -
шив маршем з луганського аеро -
порту на Хрящувате та Ново-
світлівку, що на південному сході 
від обласного центру. Танкісти та 
бійці батальйону «Айдар» отрима-
ли завдання  повернути населені 
пункти Україні та взяти під контр-
оль важливу автодорогу Луганськ-
Краснодон, що була однією з го-
ловних магістралей постачання 
проросійським бойовикам зброї та 
живої сили з Російської Федерації. 

українці виконали успішно. Ворог 
зазнав великих втрат і залишив по-
зиції. На жаль, того дня командир 
танкової роти Олександр Мороз 
був важко поранений…

– Загони сепарів, які орудува-
ли у Хрящуватому, не знали, що 
відбувається. Їхні поплічники з 
Новосвітлівки передали інформа-
цію про штурм позицій «украми». 
Ті на бойових машинах піхоти кину-
лися на допомогу. Однак дорога до 
Новосвітлівки була перекрита. Вони 
стали нашою мішенню. Перших 
кілька машин ми знищили миттє-
во. Коли терористи усвідомили, що 
потрапили в пастку, застосували 

намагався ще стріляти, проте рука 
заніміла. Бій продовжили навідник 
з механіком. За допомогою знебо-
лювальних офіцер ще тривалий 
час командував екіпажем і під-
бадьорював хлопців. Згодом його 
та інших поранених під вогнем 
артилерії евакуювали в аеропорт. 
Через потужні обстріли летовища 
до Харкова постраждалих доста-
вили лише на четверту добу. Там 
ротний і дізнався, що наші підроз-
діли увійшли в Хрящувате та виби-
ли звідти бойовиків.

«КОЛИ ВІН ЙДЕ, НЕ ЧУТИ 
ДЗВОНІВ»

Під час лікування у військовому 
шпиталі Олександр Мороз пере-
ніс дві операції. Потім була двомі-
сячна реабілітація. Та попри труд-
нощі, незламний духом офіцер 
повернувся у стрій 1-ї танкової 
бригади. На військовому полігоні 
Олександр тренував танковий ба-
тальйон з контрактників і мобілі-
зованих бій ців. У січні 2015 року 
капітан Мороз вдруге вирушив на 
передову під Дебальцеве – в одну 
з найгарячіших точок у районі АТО. 
Запеклі бої взимку 2015-го при-
вернули до цього містечка увагу 
всього цивілізованого світу як до 
наймасштабнішої злочинної опе-
рації російсько-терористичних 
військ на Донбасі. Під Дебальцевим 
і навколишніми селами ситуація 
змінювалася щогодини, адже від-
бувалося постійне маневрування 
української армії, загонів терорис-
тів і тактичних груп регулярної ар-
мії РФ.

Саме 12 лютого капітан Мороз 
провів під Логвиновим найбільш 
відомий в історії донбаської вій-
ни бій із танками Т-72 5-ї танко-
вої бригади Російської Федерації 
з Улан-Уде. Російські «їхтамнєти» 
підтягнули до селища два десятки 
танків. Їм протистояли три україн-
ські бойові машини – екіпажі капі-
тана Олександра Мороза, старшого 
сержанта Володимира Костенка і 

Поблизу окупованих терористами 
сіл одна з двох українських колон 
пішла до Новосвітлівки, друга, в 
якій трьома танковими екіпажа-
ми керував капітан Мороз, взяла 
курс на Хрящувате. Підступи до 
населеного пункту були замінова-
ні. БМП наших армійців, що їхала 
попереду, підірвалася на ворожій 
міні. Екіпаж вдалося евакуювати. 
Операція українців зі звільнення 
Хрящуватого заскочила прибічни-
ків «руского міра» зненацька. На 
околиці селища між воїнами АТО і 
проросійськими окупантами роз-
почалися жорстокі бої. Завдання 

міномети 120-мм калібру з висот 
Хрящуватого. В атаку пішли всі 
ворожі сили. Почалося «пекло» і 
справжній трилер, – розповів укра-
їнський танкіст. – В один момент я 
висунувся з танка і відчув сильний 
удар у праве плече. Моя футболка 
перетворилася на ганчір’я. Кров 
заливала груди. Шок. На тілі висту-
пив холодний піт. Я отримав семи-
міліметрову снайперську кулю, яка 
прошила передпліччя за два сан-
тиметри від артерії. На щастя, мій 
ангел-охоронець був поряд… 

Після поранення в тому за-
пеклому бою Олександр Мороз 

СИЛЬНІ ДУХОМ
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сержанта Геннадія Ковальського. 
Ці воїни вже мали значний бойо-
вий досвід. Завданням танкістів 
було прикриття лівого флангу пі-
хотинців 30-ї окремої механізова-
ної бригади. «Булати» розгорнули-
ся фронтом. Кожен контролював 
свій сектор. Командирська маши-
на знаходилася в центрі.

– Бойове зіткнення розпочало-
ся о восьмій ранку. Землю прихо-
пив легенький приморозок. Добре 
проглядався горизонт. Я помітив, 
як ліворуч села ворожий Т-72 від-
крив вогонь по нашій піхоті. Дав 
команду своєму навіднику Федору 
Матюші знищити його. Сержант 
миттєво вразив ціль першим по-
стрілом. «Сімдесятдвійка» заго-
рілася і вибухнула. У цей момент 
противник відповів. Снаряд влучив 
у башту танка Володі Костенка. 
Від пошкодження «Булата» вряту-
вала захисна система. Екіпаж про-
довжував бій.  За кілька секунд 
обстріляли мою машину. Розрив 
стався поруч. Ми визначили 
«жертву» й ударили по ній з трьох 
гармат. Задимлений панцерник 
почав відступати, проте екіпаж 
Костенка «дістав» його осколково-
фугасним снарядом, – розповів 

про перебіг бою Олександр Мороз. 
– Згодом серед знищеного нами 
російського заліза з’явилася тре-
тя машина окупантів. Ми взяли 
коротку паузу, щоб перевести дух. 
Водночас очікували на контратаку 
противника, адже добре знали: 
техніки у ворога втричі більше. 
Втім росіяни мовчали. Третій, так 
званий блукаючий, танк підбив 
екіпаж сержанта Ковальського.

Свою місію в тому двадцяти-
хвилинному бою танкісти ви-
конали феноменально. Ротний і 
його екіпажі відійшли в тил, аби 
оновити боєкомплект. У наступ 
на ворожі позиції пішла піхота! 
Через кілька днів українські під-
розділи здійснили планову опера-
цію по виходу з «дебальцевського 
пекла».

Загалом на дебальцівському 
плацдармі підрозділ капітана 
Мороза знищив шість танків та бо-
йову машину піхоти противника. 
Щоб пишалися українці та боявся 
ворог, дотепні підлеглі навіть при-
святили командиру девіз: «Коли 
він йде, не чути дзвонів». А ще 
славний воїн став героєм фрон-
тового фольклору. Тож не дивуй-
теся, коли почуєте таку народну 
прикмету: «Коли ворон сідає на 
вершину дерева – до морозу, коли 
ворог на українській землі – че-
кайте на Сашка Мороза». І зовсім 

не випадковим буде для нас, коли 
з боку ворога ми почуємо пісню: 
«Ой, Мороз, Мороз, не морозь 
меня…» Ось тільки «Я вернусь до-
мой на закате дня» залишається 
під питанням, відповіддю на яке 
може стати: «А не треба ходити в 
окупантах!»  

* * *
Хоробрість, рішучість і впев-

нені дії «лісових вовків» у боях за 
Україну належно оцінило коман-
дування. Ротний Мороз отримав 
чергове військове звання «майор» 
та став командиром танкового ба-
тальйону своєї бригади.

За особисту мужність і героїзм 
Олександр Мороз нагороджений 
орденами Богдана Хмельницького 
ІІ і III ступенів, а волонтерська 
спільнота України та громад-
ськість за відданість Вітчизні й 
патріотизм вшанували бойового 
офіцера відзнакою «Народний 
Герой України». Почесні бойові на-
городи отримали і його підлеглі!

І в той час, як дехто із чоло-
віків завзято «воює» в «Танчики-
онлайн», уявивши себе неабияким 
асом, реальні професіонали на пе-
редовій здобувають для України 
реальну перемогу.  

Олег СУШИНСЬКИЙ

Орден з рук Президента

пр
ве
во
кай

Дружина Анна – надійний тил 
Олександра



12 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | листопад 2017 року

ВІЙНА ЗБЛИЗЬКА

БЛАКИТНООКА 
ДЕСАНТНИЦЯ  
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Студентка педагогічного вишу Юля йшла повз будинок свого 
однокласника-десантника, що повернувся додому після строкової. 
Крізь прочинені двері гучно лунали радісні привітання друзів. 
У передпокої стояв веселий гамір. Дівчина й сама вирішила 
привітати хлопця з «дембелем». Гості по черзі приміряли берет 
воїна. Приміряла і вона. Побачивши своє відображення у вікні,  
не могла відвести погляду. А потім подумала: блакитні очі 
й блакитний берет – гарне поєднання, їй пасуватиме. 
Це був не жарт. Саме тоді вирішила перевестися на заочне 
навчання та піти на контрактну службу у десантні війська

Чи то ї ї доля так склалася, чи то 
такою є риса характеру – йти до 
переможного кінця, але все разом 
– спрацювало. Перше місце служ-
би – 95-та окрема аеромобільна 
бригада ВДВ. За два роки дівчина 
довела, що «своя»: нарівні з чоло-
віками здавала фізо, стрибала з 
парашутом, ніколи не скаржилася 
на труднощі, словом, викладалася 
на повну. Там зустріла свого май-
бутнього чоловіка, звідти 2014 
року ще досить юною відправила-
ся в район АТО. Місце призначен-
ня – слов’янський курорт поблизу 
однойменного міста, в якому на 
той час орудували терористичні 
формування із місцевих сепара-
тистів та російських найманців. 
Досить часто українські десантни-
ки виходили на бойові завдання, 
траплялося, що протягом кількох 
діб не поверталися та не виходили 
на зв’язок. Невідомість лякала, а 
почуте по телефону: «Ваш абонент 
поза зоною досяжності» виснажу-
вало морально та напружувало і 
так уже оголені нерви. «Треба три-
мати себе в руках, – заспокоювала 
себе Юля. – Якщо буду панікувати 
і впадати у відчай, то який приклад 
показуватиму бійцям?» Єдиний 
раз їй не вдалося впоратися із їд-
ким болем безнадійності, коли за-
гинув найкращий друг Олександр 
Книш.

– Шоковані були всі. Відомий 
вислів стверджує, що незамінних 

немає, є неповторні,  так от Саша 
Книш незамінний і неповторний, 
–  з болем говорить лейтенант 
Юлія Федоренко. Тяжкі спогади 
змушують ї ї голос зриватися, а 
ї ї  рука машинально тягнеться до 
мобільного. Там його остання смс 
– привітання з днем народження  
22 червня 2014 року. 

А за п’ять днів його не стало. Ді-
вчина й досі перечитує це повідо-
млення, а його контакт ніколи не 
видалить зі списку. 

– Багато людей так само, як і 

я, досі не стирають його номер зі 
своїх телефонів, – перевівши по-
дих, продовжує вона  

Тоді там, у Слов’янську, вона 
трималася і разом з іншими жін-
ками-військовослужбовцями 
рвалася в бій. Їх не брали. Проте 
юна десантниця не сиділа склав-
ши руки. Посильно допомагала 
побратимам, розподіляла та роз-
давала гуманітарну допомогу 
місцевим мешканцям. Звичайно, 
контингент був різний. Приміром, 
продавчині з магазину неподалік 
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їхньої бази завжди були готові 
допомогти. Вони тоді вже відчу-
ли «переваги руского міра», коли 
терористи не церемонилися і не 
вважали за потрібне платити за 
товар.  Одного разу наша героїня 
та ї ї подруга медсестра стояли на 
ґанку того ж магазину і ненаро-
ком почули розмову двох жінок, 
які були спантеличені, побачивши 
п’ятирічного хлопчика в гумових 
капцях. Дитина намагалася натяг-
нути собі на ноги сміттєві пакети 
(а це була зима). В голові не вкла-
далося, як жителі Донбасу можуть 
терпіти таке відверте знущан-
ня над собою і разом з тим сліпо 
вірити фашистському режиму 
Кремля? Як виявилося, таку кар-
тину можна побачити не тільки в 
чорно-білих кінострічках про зну-
щання гітлерівських нацистів над 
людьми у воєнні 40-і роки.  

Десантниці почали розпиту-

вати дитину і дізналися, що непо-
далік магазину є недобудована 
церква, в якій мешкали 10 сімей 
переселенців із окупованої Горлів-

ки. Наступного ж дня напакували 
два рюкзаки всім, що мали, – ме-
дикаментами, цукерками, продук-
тами – та пішли до горлівчан.         

– Ми туди зайшли й остовпіли: 
так багато людей не очікували по-
бачити. Це були старі люди й жінки 
з дітьми. Старші діти злякалися, 
почали ховатися, бо ми у формі. 
Дорослі дивилися із насторогою. 
Умови для життя були жахливі.  Як  
недивно, але церква від початку 
будувалася так, щоб там можна 
було розмістити людей, – гово-
рить героїня.

У біженців грошей не було. 
Жінка із тримісячною дитиною не 
мала можливості купити пампер-
си, а чоловік із астмою страждав 
через відсутність ліків. Люди хво-
ріли, а допомоги їм чекати не було 
звідки. Десантниці відразу збагну-
ли, що коли не допоможуть, може 
статися лихо. За власний кошт  
вони купили все, що могли. Долу-
чили до доброї справи й волонте-
рів. Люди почали звикати до рятів-
ниць, яким були вдячні від усього 
серця. Та найбільше з-поміж усіх 
Юля виділяла шестирічного Мак-
симка. Дізналася, що після влу-
чання снаряда в їхню хату сім’я 
дивом вижила, але дитина пере-
стала розмовляти. 

м. Слов’янськ. 2014 р.
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Максим лише із недовірою по-
глядав на Юлю, і коли вона його 
щоразу запитувала, що принести, 
стиснувши губи, у відповідь лише 
заперечливо крутив головою, 
мовляв, нічого не треба. Але Юля 
постійно його балувала, тож хлоп-
чик почав приймати подарунки. 

Минув час. Юля мала повертати-
ся до Житомира і прийшла попро-
щатися зі своїм маленьким підо-
пічним. Як завжди, з гостинцем. 

– Кажу йому: «Максиме, все, 
я більше до тебе ніколи не при-
йду, я їду». Дитина стоїть, на мене 
дивиться, не рухається. «Дай по-
цілую тебе в щічку», – кажу. Він 
стоїть. Бачу, як дитина насуплює 
брови, починає плакати. Я підхожу 
до дверей, а він на підлогу кидає 
цукерки і щосили кричить: «Юле, 
стій!» – розповідає дівчина, і ї ї 
очі наповнюються слізьми. Вона 
завжди пам’ятатиме Максимка 

із Горлівки, настільки став він їй 
рідним,  і вважає ту участь у його 
долі найбільшою своєю перемо-
гою в нинішній війні. Бо допомогти 
лише одній людині – це вже дуже 
багато.

Зона АТО змінила й особисту 
долю дівчини. Поверталася вона 
з ротації вже дружиною Іллі Фе-
доренка, заступника командира 
житомирської бригади. Адже там, 
на охопленому війною Донбасі, 
коли не знаєш, що чекатиме на 
тебе завтра, цінуєш кожну мить 
життя, а близькі люди стають до-
рожчими за все на світі. Рішення 
одружитися виникло в закоханих 
спонтанно. Ніхто особливо до 
цього знаменного дня не готував-
ся. Подали заяву в РАГС, і наступ-
ного дня зареєстрували шлюб. Із 
весільної атрибутики були квіти, 
БТР, прикрашений синьо-жовти-
ми стрічками, і рушник. Весілля 
військових  викликало на бурем-
ному Донбасі шалений резонанс. 
Всі про нього писали, а з подруж-
жя Федоренків почали брати при-
клад інші, тож можна сказати, що 
вони започаткували моду на по-
льове весілля.  

А ще вона дуже цінує свого чо-
ловіка, який у буквальному сенсі 

врятував їй життя. За кілька тиж-
нів до одруження вони прогулю-
валися біля табору базування. 
Юля каже, що було тихо і спокій-
но. Аж раптом ї ї увагу привер-
нуло дивне видовище: по полю 
стрибали вогняні кульки. Вона 
навіть спершу не зрозуміла, чому 
Ілля щосили кричить: «Тікай, ті-
кай!» Повернувши голову на крик, 
побачила, що чоловік показує їй, 
в якому напрямку бігти. Як вони 
опинилися за металевими воро-
тами, майже не пам’ятає. А потім 
був удар, який підкинув і відкинув 
їх на кілька метрів. Це терористи 
стріляли по них з ВОГів. Пізніше 
найманці влаштували «полюван-
ня» і ввечері після весілля Юлії та 
Іллі. На щастя, зброя була в руках  
недоуків, тож шкоди не завдала. 
Вони не змогли поцілити у вікно 
ні з автоматів, ні з гранатомета. 
Все пішло в стіну.

Відтоді подружжя разом тіль-
ки тоді, коли між ними не стоїть 
війна. За рік насилу можна на-
рахувати чотири місяці. Вже два 
роки поспіль Юля проводить від-
пустку у зоні бойових дій. Пише 
рапорт, вдягає форму і їде, щоб 
лише побачити коханого, побути 
з ним поруч.

Юлія Федоренко, командир «Жіночої роти», 
на навчаннях під Житомиром
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ВІЙНА ЗБЛИЗЬКА

– Я  ціную час. Буквально ось 
24 жовтня він поїхав, а я кілька 
днів була у відрядженні. Він мав 
їхати пізніше, ми розминулися, на-
віть не попрощалися. Лише один 
день – і все йде не так,  –  розпо-
відає Юлія.

Повернувшись до Житомира, 
Юлія Федоренко перевелася на 
посаду офіцера відділення по ро-
боті з особовим складом 199-го 
навчального центру ВДВ. Відтоді 
читає лекції військовослужбов-
цям, працює психологом. Все їй 
вдається: і відібрати претенден-
тів на строкову службу в десантні 
війська, і тримати себе у відмін-
ній фізичній формі і не пропуска-
ти заняття з бойової підготовки. 
Юля переконана, що якщо жінка 
вибрала військову кар’єру, вона 
має вміти робити все нарівні з 
чоловіками. Незважаючи на на-
вантаження, десантниця змогла 
знайти час та сили, щоб закінчити 
навчання в Національному педа-
гогічному університеті імені М. П. 
Драгоманова.  Там навіть ніхто не 
помітив, що вона так кардиналь-
но змінилася. А коли приїхала у 

військовій формі та блакитному 
береті десантника на церемонії 
вручення диплома, до речі, він у 
неї – з відзнакою, всі були вкрай 
здивовані. Відмінникам дипломи 
вручав декан на сцені універ-
ситету. Побачивши серед гарно 
вбраних випускниць Юлію, він 
зніяковів і коли тиснув їй руку та 
говорив вітальні слова, то дуже 
хвилювався.

Диплом магістра психології 
дозволив молодому фахівцю піс-
ля відповідних курсів отримати 
перше офіцерське звання «мо-
лодший лейтенант». Колись на 
початку своєї військової кар’єри 
Юля мріяла дослужитися до ма-
йора, нині ж відчуває в собі до-
статній потенціал і напівжартома 
каже, що постарається стати пер-
шою жінкою-генералом тепер 
уже Десантно-штурмових військ 
(ДШВ). І, схоже, їй це вдасться. 
Зважаючи на те, що у свої 25 вона 
уже досягла чималих вершин, зо-
крема отримала перший і поки 
що єдиний у представників ВДВ 
сертифікат, який засвідчує на-
лежний професійний рівень для 

повернення військовослужбов-
ців у соціум після важких наслід-
ків війни, їй ще вдасться багато 
зробити на довгому життєвому 
шляху… 

Вона вже увійшла в історію, 
хоча ще тільки на рівні свого рід-
ного міста Житомира – знаний в 
Україні й за кордоном фотограф 
Леонід Шрайбікус створив соці-
альний проект «1000 облич АТО». 
Паралельно він працював над 
світлинами для календарів, на 
яких і найвидатніші жінки ВДВ. 
Серед них і лейтенант Юлія Фе-
доренко. Вона мило всміхається 
з червневої сторінки настінного 
перекидного календаря. Дата ї ї 
дня народження збіглася з почат-
ком Другої світової війни. Тож, ви-
дно, їй судилося дізнатися самій, 
що таке війна, щоб потім, повер-
нувшись у мирне життя, зробити 
все, щоб у нашій країні запанував 
мир. 

Галина ЖОЛТІКОВА

З чоловіком на святкуванні Дня частини
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МОЛОДЬ В АТО

ОНУК ОУНівця
Темний, тісний бліндаж, до якого 

сонячні промені потрапляють 
лише тоді, коли хтось відчиняє 

двері та заходить погрітися або 
перепочити після чергування, 

став для Віталія Дідика навчальною 
аудиторією. Коли не було бойового 
завдання, він брав планшет і читав 

літературу з фармакології. 
Коли ж гаджет розряджався, 

вмикав ліхтар та студіював книжки 
з медицини. Він лише кілька тижнів 
у Донецькій області, та, прийнявши 
перших поранених, чітко усвідомив: 

хвилини вирішують, чи житиме 
боєць. І він тільки тоді зможе 

вирвати зі смертельних лещат 
людину, якщо зробить 

усе правильно
Кілька разів бійці мінометної 

батареї намагалися атакувати блок-
пост проросійських найманців, роз-
міщений у «сірій» зоні. По наших 
підрозділах ворог, попри Мінські 
домовленості, бив з артилерії. Хлоп-
цям добряче діставалося, але вони 
тримались. Щоразу, коли командир 
визначав, кому йти в бій, лунали не-
вдоволені вигуки: «А чому вони?! 
Ми теж хочемо!» Єдиним, хто йшов 
завжди, був 20-річний санінструк-
тор Віталій Дідик. Він відсунув на 
другий план навчання в медичному 
університеті імені О.О. Богомольця, 
після другого курсу написав заяву 

на академвідпустку і доброволь-
цем поїхав у район АТО. Він просто 
не зміг більше жити розміреним 
мирним життям, коли там, на пере-
довій, гинули від ран і потребували 
негайної допомоги його друзі й по-
братими.  

Події  на столичному майдані 
Незалежності, а потім коматозний 
спалах «руского міра» у Криму і на 
Сході України не могли залиши-
ти байдужим юного патріота. Ще 
коли був школярем, його бенте-
жили настрої місцевого населен-
ня Донбасу. Одного разу, гостю-
ючи в родичів у Генічеську, почув 

від місцевих: «Генічеськ – це Росія, 
Крим – це Росія». «Як таке може 
бути?» – не вкладалося в голові Ві-
талія, адже ще його дід боровся за 
незалежність нашої країни в лавах 
воїнів ОУН – УПА у волинських лісах.      

І коли українці повстали проти 
корумпованого режиму Януковича, 
Віталій одразу приєднався до руху 
опору. Він був активним учасником 
протистояння, а в розпал лютневих 
подій 2014-го його наздогнала куля 
снайпера. Нога загоювалася три 
місяці. Поки лежав на лікарняному 
ліжку, побратими з Майдану вже 
боронили Україну від ворога. 
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– І мені треба до них, – не зна-
ходив собі місця студент-першо-
курсник. 

Телефонував друзям і щоразу 
чув у відповідь: «Ми воюємо, при-
єднуйся до нас! Ми на тебе чека-
ємо!» Це не давало йому спокою, 
але він зрозумів: потрібно вивчити 
принаймні ази медицини, щоб бути 
корисним. Бо бути безпорадним у 
складній ситуації – не в його харак-
тері. Він би, в цьому разі, мабуть, 
перестав поважати самого себе. 

Більше року минуло відтоді, як 
Віталій зміг наблизитися до реалі-
зації своєї мрії. Служба в АТО для 
молодого воїна розпочалася по-
близу Маріуполя. Звичайно, бра-
кувало досвіду та професійних 
навичок, але ніколи не губився, ба-
жання допомогти додавало сил та 
впевненості. 

– Головне в таких випадках – здо-
ровий цинізм, – це вже зараз спокій-
но згадує юнак. – Але тоді, коли перед 
тобою лежить контужена людина і 
кожні півхвилини непритомніє, а по-
тім, повертаючись до тями, б’ється в 
конвульсіях, – от тоді не до жартів. 

То був його перший важкий ви-
падок. Спочатку Віталій був шо-
кований, та це тривало лише долі 
секунди, а далі, опанувавши себе, 
почав прокручувати в голові, що 
робити. Вколов потрібний препа-
рат, і це допомогло. Бійця вчасно 
евакуювали, а досвідчені медики 
констатували: допомога надана 
правильно, тож воїн вижив.

«Ти – красунчик!» – хвалили 
молодого санінструктора бійці 
батареї, коли тому вдалося вряту-
вати ще одного побратима у важ-
кому стані. Діставши 30 відсотків  
опіків тіла, той конав без знеболю-
вального на ліжку лікарні в Запо-
ріжжі. Командир запідозрив недо-
бре і сказав хлопцю: «Їдь негайно 
і розберися, в чому там справа. 
Схоже, його там хочуть загнати в 
могилу». За кілька днів поранений 
втратив майже 25 кг, не міг ні їсти, 
ні спати. Картина, як то кажуть, не 
для слабких нервів.

– Я дивлюся, а в нього все, що 
вище діафрагми, згоріло. Місцеві 
медики намагалися вигнати мене 
з палати, кричали, що я незаконно 
займаюся «самодіяльністю». Але я 
відрізав: ви тут – безсилі! Не від-
ходив від нього ні на мить, – зга-
дує хлопець. 

  Він взяв із собою все необхідне 
для лікування, щоразу колов знебо-
лювальне та обробляв рани від опі-
ків. Минуло два тижні, й пацієнт по-
чав одужувати, навіть зміг сам їсти. 
Стан бійця стабілізувався настільки, 
що його можна було прооперувати, 
щоб пересадити на деякі ділянки 
шкіру. Операція була успішною, і за 
два тижні він повернувся на службу. 
Щоправда, пересаджена шкіра на 
плечі недостатньо розтягувалася, 
тому воїн не міг підняти руку. Проте 
реабілітація пішла йому на користь 
–  вже за кілька місяців чоловіка 
було не впізнати, ніхто б навіть не 
подумав, що той свого часу балан-
сував на межі між життям і смертю.

– От тому я туди й поїхав, – з 
напругою в голосі згадує наш ге-
рой, – а ще вчив і бійців підрозді-
лу, бо я не міг бути всюди і з усіма. 
Пам’ятаю, як одного разу вишику-
вав бійців на стадіоні і розповідав 
їм, як виносити пораненого з поля 
бою. Вони стояли переді мною – 

сильні, накачані – і твердили, що в 
повному екіпіруванні витягувати 
такого на собі нереально. Я важив 
принаймні на 20 кг менше за будь-
якого з них. Одягнув бронежилет, 
шолом, взяв автомат, валізу й баул 
із медичними препаратами та за-
собами, а це 20 і 50 кг відповід-
но, поклав на плечі бійця також у 
шоломі та бронежилеті, і просто 
пробіг навколо футбольного поля. 
Вони більше не сперечалися.      

 За рік, проведений у боях, Віта-
лій Дідик навчився набагато біль-
ше, ніж за цей же час у стінах уні-
верситету. Нині він повернувся на 
навчання, щоб отримати диплом 
реабілітолога. Потім – знову на пе-
редову, туди, де на нього найбіль-
ше чекають. Йому вдалося зажити 
справжній авторитет у бійців, ба-
гато з яких годяться йому в батьки. 
Але у районі АТО стираються вікові 
межі. Щодо цього молодий медик 
Віталій Дідик кидає влучну фразу: 
«Там всі швидко дорослішають. 
Дивишся на 18-20-річних  хлопців, 
а у них такий вогонь в очах, що  ро-
зумієш:  міркують вони на років 
30-40. А коли йде бій, воюють з  
таким завзяттям, що позаздрять і 
найдосвідченіші воїни…»  

Галина ХАВЧЕНКО
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«ГРАНАТНА» 
дядька логіка 

Михайла
Вересень 2015 року для бійців 
14-ї омбр видався досить напруженим. 
Зайнявши позиції в районі Мар’їнки, 
хлопці відразу зрозуміли: їхнє 
перебування тут спокійним не 
буде. Пояснювалося це тим, що 
лінія оборони пролягала якраз 
на стику двох населених пунктів 
у передмісті Донецька-Мар’їнки, 
котру контролювали українські 
військові, та Трудівського, в якому 
були російські найманці. Причому 
відстань до ворожих траншей на 
окремих ділянках не перевищувала 
80 метрів. Тож зіткнення з мобільними 
групами окупантів, які за вогневої 
підтримки мінометів і БМП намагалися 
«розкрити» оборону «володимир-
волинців», відбувалися щодня

Якби я кинув гранату в тих, хто обходив 
мене зліва, мене б убили ті, хто був спра-
ва. Якби я метнув у групу праворуч, мене б 
дістали ті, хто був ліворуч. Тому я вирішив 
зустріти їх тут усіх разом!

Михайло Свистун («Свист»)

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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Нелегко було і шістьом бійцям, 
які тримали позицію на одному 
з блокпостів на східній околиці 
Мар’їнки, що впритул примикала 
до Трудівського. 

Найстаршим серед них за ві-
ком був 49-річний солдат Михайло 
Свистун із позивним «Свист». 
Молодші товариші по службі його 
шанобливо називали «Дядею 
Мішею». Попри досить зрілий вік, 
на війну він пішов добровольцем. 
Усе свідоме життя «Свист» пропра-
цював у селі звичайним слюсарем. 
Характер мав м’який і скромний. І 
цей мирний чолов’яга, яким знали 
його односельці, перевершив сам 
себе, коли наполіг на мобілізації 
його саме в бойову частину. 

Спочатку «Свист» особливо 
нічим у підрозділі не вирізняв-
ся з-поміж інших бійців. Добрий 
і спокійний навіть на війні, він 
уникав міцних слів і конфліктних 
ситуацій. Службу ніс сумлінно, 
брався за будь-яку роботу без 
попуску на вік і дуже любив ді-
тей. Одного разу навіть прийшов 
до командира і запропонував 
йому написати волонтерам, аби 
ті привезли місцевим дітлахам 
іграшки і книжки. Коли ж волон-
тери передали посилку, «Дядя 
Міша» з неабияким задоволен-
ням роздавав дарунки малечі! 
Його очі сяяли щирою радістю, 
він широко усміхався, вкладаю-
чи гостинці в маленькі дитячі 

ручки. Чоловік і сам тоді був схо-
жий на дитину!  

…Того пам’ятного ранку на по-
чатку вересня все начебто було 
спокійно, якщо не брати до уваги 
нічну стрілянину з автоматів і ку-
леметів з боку ворога. Бійці посні-

дали і почали чистити зброю. 
І тільки-но «Дядя Міша», 
скориставшись тишею, 
зібрався зателефонува-

ти рідним, як раптом по 
ВОПах, розташованих право-

руч і ліворуч від їхньої позиції, 
почався потужний мінометний 
обстріл.

Варто зазначити, що позиція, 
на якій ніс службу «Свист», була 
розташована в центрі оборони, 
неподалік заводу, де російські 
найманці обладнали закриті вог-
неві позиції 120- та 82-мм міно-
метів, гаубиць Д-30 і декількох 
САУ «Гвоздика» калібром 122 мм. 
Основне завдання бійців блокпос-
та полягало в коригуванні вогню 

нашої артилерії для придушен-
ня вогневих засобів бойовиків. Із 
цим завданням вони справляли-
ся досить успішно, тому були для 
окупантів як кістка в горлі. Тож 
головний вогневий удар бойови-
ки завжди спрямовували саме в 
їхній бік. Але цього разу щось у 
тактиці терористів змінилося... І 
це насторожувало.

Несподівано наші бійці почули 
звук двигунів. Тієї ж миті спосте-
рігач доповів, що з боку заводу в 
напрямку їхньої позиції рухається 
БТР-80. Як і належить, усі миттю за-
йняли оборону. Пришвидшившись, 
БТР відкрив вогонь з великокалі-
берного кулемета. Зосередивши 
всю увагу на бронемашині, воїни 
не помітили, як з траншеї «ор-
ків» в їхній бік висунулася група 
найманців-«кадировців». Ті під 
прикриттям зруйнованих бу-
динків наблизилися до україн-
ської позиції та відкрили вогонь. 
Здійснивши одночасний залп з 
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трьох гранатометів, вони з вигука-
ми «Аллах Акбар!» на повний зріст 
кинулися до блокпоста. Ворожі 
гранати влучили в один з бетон-
них блоків, за яким знаходилося 
троє українських солдатів. Мішки 
з піском, які лежали на блоці, пе-
ретворилися на труху. Один боєць 
отримав осколкове поранення, 
двох контузило. Через особливос-
ті розташування позиції не було 
можливості за всіма правилами 
обладнати окопи, тож увесь захист 
від куль становили лише зо три 
десятки мішків з піском і два бе-
тонні блоки. Утім українські захис-
ники дали гідну відсіч противнику. 
За короткий проміжок часу вони 
встигли покласти двох «бороданів». 
Решта бандитів розділилися на дві 
групи і почали обходити блокпост 
з флангів. У цей час на ньому був 
лише «Дядя Міша». Двоє інших бій-
ців, запросивши по рації допомогу, 
евакуйовували трьох поранених 
товаришів, залишивши 49-річного 
солдата прикривати їхній відхід 
та утримувати позицію до підходу 
підмоги. 

– Коли повідомили, що на по-
зиції залишився тільки «Свист», на 
командно-спостережному пункті 
роти разом зі мною було три лю-
дини, – розповідає колишній прес-
офіцер 14-ї мехбригади лейтенант 
Владислав Якушев. 

Командир роти подумки вже 

поховав дядька Михайла і разом 
з тим змирився із втратою важ-
ливої позиції. Чекати допомоги не 
було звідки – на всіх ділянках обо-
рони тривали жорстокі бої, тому 
до «Свиста» побігли ми втрьох: 
командир роти, його заступник і 
я. З урахуванням щільного вогню 
до позиції ми дісталися за 20 хви-
лин. І яким було наше здивування, 
коли під пробитим кулями наві-
сом ми знайшли… живого дядька 
Михайла! Він сидів на ящику з-під 
гранат. В одній руці затис гранату, 
в другій – висмикнуте з неї кільце. 
Схоже, наш брат нас не впізнав, бо 
несамовито заволав: «Підходьте, 
с@ки! Я вас давно чекаю!» Ми на 
мить очманіли, поки командир 

не привів бійця до тями таким 
же криком: «Ти що, псих?!» «Так, 
псих!» – швидко погодився той. Ми 
всі розсміялися, одностайно ви-
знавши: «Дядя Міша» з гранатою в 
руці – це потужна зброя! 

Як виявилося, під час бою 
«Свист» не тільки знищив влуч-
ним вогнем ще двох «бороданів», 
які підійшли до блокпоста на від-
стань 50 метрів, а й вистріляв весь 
боєкомплект, зокрема заряди до 
гранатометів. Залишившись без 
боєприпасів, він висмикнув чеку 
з гранати Ф-1 і почав чекати не-
проханих «гостей». На щастя, він 
щільним вогнем змусив «кадиров-
ців» відійти на вихідні позиції, від-
тягнувши металевими «кішками» 
своїх убитих. На запитання коман-
дира,  чому він не кинув гранату в 
найманців, дядько Михайло відпо-
вів: «Якби я кинув гранату в тих, хто 
обходив мене зліва, мене б убили 
ті, хто був справа. Якби я метнув у 
групу праворуч, мене б дістали ті, 
хто був ліворуч. Тому я вирішив 
зустріти їх тут усіх разом!» Залізна 
логіка дядька Михайла, можна ска-
зати, «гранатна»!

За цей бій Михайло Свистун 
був представлений до нагоро-
дження орденом «За мужність». 
Пишаються ним і односельці, гор-
до називаючи героєм.  

Олександр КІНДСФАТЕР

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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Перекидання через плече, дві 
коротких черги в напрямку против-
ника з коліна, моментальне пере-
кочування вбік, знову кілька черг, 
миттєве перезарядження й пере-
міщення… Відразу навіть може 
здатися, що вогонь ведуть не кіль-
ка людей, а велика група. Причому 
безперервно і з різних боків.

Бій був коротким і динамічним. 
Прикриваючись вогнем, розвідни-
ки організовано та без втрат зали-
шили місце скупчення противника 
і продовжили виконувати раніше 
поставлене завдання. Їхні ефек-
тивні дії в нештатній екстремаль-
ній ситуації дозволили зберегти 
власне життя і здоров’я.

Віртуозно рухатися та майстер-
но володіти зброєю навчає БАрС – 
бойова армійська система підго-
товки. Вперше її презентували рік 
тому. Подія була досить очікува-
ною, зважаючи на те, що робота 
над створенням тривала близько 
дев’яти років. У лютому 2017 року 

ВИЖИВАТИ ВЧИТЬ

БАРС
Взимку 2015 року група наших розвідників 
висунулася виконувати завдання до одного 
з населених пунктів, що знаходиться в 
«сірій» зоні поблизу Маріуполя. І хоча цей 
маршрут хлопцям був добре відомий, 
рухалися все одно приховано. Уважно 
перевіряли всі підозрілі місця, де могли 
бути встановлені розтяжки, міни, а також 
влаштовані засідки

Раптом головний дозор на-
трапив на мобільний патруль 
бойовиків. Зустріч виявилася не-
сподіваною не лише для наших 
бійців, а й для ворога, який поміт-
но розгубився. Тому в розвідників 
з’явилося кілька «золотих» секунд, 
аби впасти на землю та ухилитися 
від шквального безладного вогню.

Розвідники не розгубилися й не 
запанікували. Кожен знав, як має 
діяти та в якому напрямку рухати-
ся. Процес розосередження три-
вав лічені секунди. Це при тому, 
що, крім штатної, кожен ніс на собі 
майже 30 кілограмів ваги: зброю, 
бронежилет, розвантаження і за-
пас БК.
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перші три десятки випускників 
військових академій зі Львова та 
Одеси вирушили до військових час-
тин як інструктори з БАрС. За допо-
могою бойової армійської системи 
вони мали навчати особовий склад 
важливому мистецтву виживання 
на полі бою.

чально-бойових завдань, подо-
лання тактичної смуги перешкод, 
скелелазіння, володіння зброєю і 
виконання прийомів рукопашного 
бою – все це було блискуче й вір-
туозно продемонстровано.

– Вивчення бойової системи в 
обов’язковому порядку включе-
но до програм усіх військових на-
вчальних закладів та планів бойо-
вої підготовки частин і підрозділів 
ЗС України, – говорить начальник 
кафедри теорії та організації фі-
зичної підготовки академії та один 

У квітні нинішнього року ви-
соку оцінку цій системі дав на-
чальник Генерального штабу – 
Головнокомандувач ЗС України 
генерал армії України Віктор 
Муженко, який під час відвідуван-
ня Військової академії в Одесі осо-
бисто спостерігав за показовими 
виступами курсантів.

Впевнені, чіткі дії під час від-
працювання надскладних нав-

зі співзасновників і розробників 
БАрС полковник Ігор Овчарук. – 
Фахівці кафедри підготували де-
кілька десятків курсантів. Після 
закінчення нашого вишу вони 
були призначені на штатні поса-
ди офіцерів з фізичної підготовки 
бойових бригад та зараз викону-
ють завдання в районі проведен-
ня антитерористичної операції. 
Сподіваюся, що вони належним 
чином втілюють ноу-хау в про-
цес підготовки особового складу. 
Адже для цього не обов’язково 
мати спеціальне обладнання, зали, 
спортивні снаряди й амуніцію.

Справді, БАрС можна ефек-
тивно опановувати і у звичайних  
польових умовах. В його основу 
покладені елементи різних видів 
рукопашного бою, володіння вог-
непальною і холодною зброєю, по-
долання природних і обладнаних 
перешкод, маскування і таємного 

РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ
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Коментар 
начальника відділу 
фізичної підготовки 
та спортивної 
діяльності Головного 
управління 
підготовки Збройних 
Сил України 
полковника 
Олега Чернявського:

– Раніше командири вій-
ськових частин неодноразово 
жалілися, що чинні підходи до 
навчання особового складу не 
повною мірою відповідали ви-
могам фізичної готовності вій-
ськовослужбовців до виконан-
ня завдань за призначенням. 
Тож цілісна система підготовки 
бійця до ведення ближнього 
бою завжди була нагальною 
потребою для армії.

Нині вкрай актуальним 
є створення єдиної для ЗС 
України, а особливо для фахів-
ців спеціальних підрозділів, 
комплексної системи спеціа-
лізованої фізичної підготовки 
БАрС. Саме ї ї започатковано у 
Військовій академії (м. Одеса). 

Навчання за БАрС дозволяє 
отримати унікальний комплекс 
знань, вмінь і навичок, які сто-
суються спеціальної фізичної 
підготовки, рукопашного бою, 
вогневої підготовки, тактико-
спеціальної та психологічної 
підготовки, практики вижи-
вання в будь-яких умовах. 
Впровадження системи в під-
готовку всіх військових спеці-
альностей є вкрай важливим 
і актуальним завданням для 
Збройних Сил України.

Олександр ГІЛЬДЕБРАНДТ

переміщення, зокрема й в умо-
вах безпосереднього вогневого 
контакту.

– Кількість втрат серед тих вій-
ськовослужбовців мого підрозді-
лу, які займалися за цією систе-
мою, дорівнює нулю, – пояснює 
командир батальйону морської 
піхоти майор В. – Причому вони 
не лише брали участь в позицій-
них операціях, а й виконували 
завдання, пов’язані з веденням 
контактних бойових дій, ближньо-
го бою тощо. Завдяки навичкам 
поводження зі зброєю, вмінню 
раціонально переміщатися на не-
знайомих ділянках місцевості та 
чіткій взаємодії у групі бійці на-
вчилися мінімізувати ризики не-
безпеки в бою.

Нещодавно, переслідуючи ди-
версійно-розвідувальну групу 
противника, яка намагалася по-
тайки підійти до нашого опорного 
пункту, морські піхотинці наштов-
хнулись на секрет бойовиків. Це 
сталося тоді, коли відстань між 
ними та бандитами становила не 
більше 20 метрів. Як відомо, така 
дистанція майже не дозволяє за-
лишитися поза зоною ураження. 
БАрС максимально адаптована 
до таких ситуацій. На такі ви-
падки передбачені різноманітні 
перекиди, перекати, скрутки, що 
виконуються з різних положень 

та дозволяють швидко розосере-
дитися й зайняти відносно без-
печну та вигідну для ведення вог-
ню позицію.

Саме так і вчинили в тій ситу-
ації морські піхотинці. Швидкими 
й енергійними перекатами вони 
вийшли із зони активного бойово-
го контакту та відкрили вогонь з 
флангу по статичній позиції бойо-
виків. Ті, не очікуючи швидкого пе-
реміщення наших, почали хаотич-
но відстрілюватись і відійшли…
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ХТО ПРИДУМАВ
KaSPer і «САУРОН»?

Такі цікаві й водночас 
непересічні назви отримали 
нові системи розвідки та 
інформаційного забезпечення 
евакуації, які нині проходять 
апробацію у Збройних Силах 
України. Вони мають значно 
полегшити роботу наших 
бійців у зоні проведення 
бойових дій. Не будемо 
виснажувати читача 
інтригами, а відразу дамо 
відповідь на запитання: ноу-
хау розробили у Військовому 
інституті телекомунікацій та 
інформатизації

СТАНДАРТИ НАТО
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Російське вторгнення в частину 
східних областей України виявило 
чимало гострих проблем, які існу-
вали на той час у Збройних Силах і 
яким десятиліттями не приділяли 
належної уваги. Постачання май-
на, екіпірування, продуктів харчу-
вання… Між тим найголовнішою 
цінністю залишалося людське 
життя. Адже російські «Гради» та 
«Урагани» били і по бійцях, і по ци-
вільних. Отже, пріоритетом стала 
вчасна допомога пораненим.

зв’язку та інформатизації ВІТІ роз-
почалися роботи над створенням 
системи екстреної евакуації пора-
нених та медичного забезпечення, 
яка отримала назву KaSPer (абре-
віатура від ініціалів ї ї розробни-
ка Колачова Сергія Петровича). 
Вже через два місяці ї ї презен-
тували керівництву військового 
відомства.

Система побудована за стан-
дартами НАТО, які використову-
ють усі країни-члени в інтересах 
медичного забезпечення. Вона 
охоплює автоматизацію, почина-
ючи від процесу поранення і за-
кінчуючи надходженням в при-
ймальне відділення госпіталю. 
Вся інформація проходить через 
медичний пункт батальйону в 

Ще навесні 2015 року в 
Міністерстві оборони України 
відбулася нарада, на якій обгово-
рювалися проблеми медичного, 
тилового та інших видів забез-
печення Збройних Сил України. 
З того часу в Науковому центрі 
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медичну роту бригади, потім до 
ОТУ і Центрального військово-
медичного управління Гене раль-
ного штабу Збройних Сил України.

Вперше реалізовані підходи, 
які досі у світі не застосовували-
ся. Приміром, те, що інформація 
може передаватися будь-яким 
родом зв’язку. Оповіщення про 
необхідність порятунку відбува-
ється за допомогою спеціального 
маячка, розташованого на бро-
нежилеті військовослужбовця. 
Боєць висмикує скобу з магнітом 
і підтверджує дію натисканням 
спеціальної кнопки. Якщо поране-
ний непритомний, або фізично не 
в змозі активувати GPS-сигнал, то 
це можуть зробити його товариші, 
які знаходяться поруч. Ця дія за-
ймає кілька секунд, тому є змога 
продовжувати бій.

Інформація про поранен ня 
та місцезнаходження військо-

вослужбовця над-
ходить на комплекс 
бойового екіпірування саніта-
ра. Отримавши її, він за допомо-
гою електронної карти здійснює 
пошук пораненого на полі бою. 
Знайшовши, евакуює його до так 
званого гнізда, де надає невід-
кладну медичну допомогу та над-
силає запит на евакуацію до опе-
ративного чергового медичного 
пункту батальйону.

Повідомлення відповідає 
стандартам НАТО «9 ліній». 
Країни-члени використо-
вують його ще з 50-х ро-
ків минулого століття. 
Щоправда, воно діє не 
в автоматизованому, а 
в голосовому режимі. 
Відмінністю вітчизня-
ної розробки є те, що 
запит можна переда-
ти також в автомати-
зованому режимі.

Оперативний черговий визна-
чає необхідні сили та засоби 

для переміщення поране-
них до пункту сортування. 

При цьому інформаційна 
система розраховує всі 

можливі варіанти та 
надає їх для ухва-

лення рішень за 
пріоритетністю. 
Обравши один з 
них, він віддає на-

каз про евакуацію 
та передає місце роз-

ташування гнізда.
Поранених військо-

вослужбовців направля-
ють до пункту сортуван-

ня, де їм надають першу 
невідкладну медичну до-

помогу. Від цього етапу і далі 
система взагалі є унікальною, 

аналогів їй у світі немає.
По-перше, кожного 

бійця і санітара мож-
на ідентифікува-

ти за допомогою 
індивідуальної 
медичної картки 
військовослуж-

бовця. Якщо її 
прикласти до NFC-

модуля (Near Field Communications, 
пристрій, який зчитує інформацію), 
приміром, з мобільного телефона 
чи планшета, то можна побачити 
прізвище, ім’я, по батькові, проти-
показання, історію хвороби, облич-
чя тощо. Тобто всю інформацію, 
яка нині у військових медичних 

П
біб

СТАНДАРТИ НАТО
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закладах заповнюється вручну. 
По-друге, програма автоматично 
реєструє в базі даних санітара і 
фіксує всі його подальші дії.

У подальшому всі дані з елек-
тронної картки військовослужбов-
ця передаються до медичного за-
кладу, куди евакуюють пораненого. 
Це дозволить оперативно підготу-
ватися до його прийому: завчасно 
підготувати необхідне обладнан-
ня, ліки, операційні тощо, а також 
викликати визначених фахівців. 
Переміщенням транспортних за-
собів та координацією дій еваку-
аційних бригад керує підсистема 
розвідки та планування «Комбат».

За попередніми підрахунками, 
вартість такої картки становитиме 
100 – 170 грн. Її видаватимуть у 
військкоматі при призові (мобілі-
зації), а вся, так би мовити, медична 

історія військовослужбовця на-
копичуватиметься в ній протягом 
усього періоду служби. Аналогічні 
картки тривалий час успішно ви-
користовуються у збройних силах 
країн-членів НАТО.

Новітню систему тестували 
кілька разів, зокрема, в районі 
проведення антитерористичної 
операції, під час бойового злаго-
дження підрозділів на полігоні 
«Широкий Лан» і на базі 169-го 
навчального центру «Десна». За ї ї 
роботою спостерігали Президент 
України Петро Порошенко та ке-
рівництво військового відомства.

– Оскільки Науко вий центр не 
має своєї виробничої бази для ма-
теріального втілення нової ідеї, то 
керівництво навчального закладу 
на чолі з начальником ВІТІ пол-
ковником Євгеном Степаненком, 

який всіляко сприяє розробці та 
впровадженню проектів KaSPer 
і «Саурон», звернулося по допо-
могу, – розповідає начальник 
Наукового центру зв’язку та ін-
форматизації Військового інсти-
туту телекомунікацій та інформа-
тизації, кандидат технічних наук, 
старший науковий співробітник 
полковник Сергій Колачов. – 
Надати її зголосилися кілька 
фірм: КП «ОТІ», ТОВ «Віконд», ТОВ 
«Автор», а також Благодійний 
фонд «АСАП ЕМС Хоттабич». Їхні 
представники розробили перші 
прототипи робочих місць санін-
структора, начальника медично-
го пункту батальйону та інших 
посадових осіб медичної ланки 
управління.

КП «ОТІ» виготовило інди-
відуальні медичні картки вій-
ськовослужбовців та медичних 
працівників. ТОВ «Автор» – засо-
би криптографічного захисту та 
захисту від несанкціонованого 
доступу. ТОВ «Віконд» спільно з 
Науковим центром розробляло 
прикладне програмне забезпе-
чення. У січні 2016 року до про-
екту долучилася фірма «Авіарм», 
яка надала комплекси бойового 
екіпірування санітара та водія 
транспортного засобу «Вуаль - 15». 
В районі проведення антитерорис-
тичної операції вони використову-
ються як автоматизовані робочі 
місця, починаючи від санінструк-
торів рот і закінчуючи медичними 
пунктами батальйону.

Нині триває підготовка до про-
ведення визначальних відомчих 
випробувань. Особовий склад 
Наукового центру зв’язку вико-
нує бойові завдання з розгортан-
ня системи в районі проведення 
АТО. По їхньому завершенні роз-
почнеться підготовка до серійно-
го виробництва та постачання у 
військо.

Проект «Саурон» (всевидяще 
око) півтора року тому зініціюва-
ли на кафедрі спеціальних засобів 
зв’язку та радіотехнічних засобів 
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1. Система в режимі реального часу забезпечує 
отримання, обробку та передачу відеоінформації, 
дистанційне керування відеосенсорами по радіо-
каналу. В системі реалізована гіроскопічна стабілі-
зація.
2. Склад системи: 
- 2 відеосенсори; 
- камера AVIGELON високої чіткості 7К (30Мп) 
4-го покоління;
- розподільна здатність 7360х4128;
- алгоритм стиснення відеоданих Н.264 та Н265;
- об’єктив 400 мм;
- камера SONY високої чіткості 4К (8Мп);
- розподільна здатність 3840х2160;
- алгоритм стиснення відеоданих Н.264; 
- об’єктив 100 мм.

ВІТІ. Технічні види роз-
відки – головна спе-
ціалізація цього під-
розділу. Необхідність 
появи згаданого про-
екту була зумовлена 
тим, що українському 
війську дуже бракує 
оптико-електронних 
засобів для ведення 
аеророзвідки, для спо-
стереження із земної 
поверхні, з повітря 
тощо.

– Свою назву сис-
тема отримала вже 
напередодні випро-
бувань, – пояснює 
начальник кафедри 
спеціальних засобів 
зв’язку та радіотехніч-
них засобів, кандидат 
технічних наук полков-
ник Ігор Панченко. – 
Передусім ми прагнули 
того, аби вона відобра-
жала ї ї суть. Тому довго 
думали, сперечалися і 
зрештою зупинилися 
на назві «Саурон» – 
всевидяще око. Тепер 
чимало людей запиту-
ють: що означає ця на-
зва? Але чимало й та-
ких, хто знає. Тож виріб 

у них викликає неабия-
ку зацікавленість.

Від самого почат-
ку систему планували 
встановлювати на борт 
безпілотного літально-
го апарата. Але оскільки 
безпілотники, які нара-
зі проходять випробу-
вання або використо-
вуються у Збройних 
Силах України, поки що 
неспроможні підняти 
достатнє корисне на-
вантаження, то перші 
апробації відбулися 
на звичайних літаках, 
зокрема цивільних 
легкомоторних.

Наступні пройшли 
в ме жах досліджень, 
які проводилися у 
Державному науково-
в и п р о  б у  в а л ь н о м у 
центрі Збройних Сил 
України. Серед низки 
вітчизняних установ і 
підприємств, які роз-
робляють розвідуваль-
ні системи, були і пред-
ставники ВІТІ. Система 
київських військових 
зв’язківців на цих на-
вчаннях показала при-
стойні результати. Вона 

СТАНДАРТИ НАТО
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використовувалася із землі і ста-
ла єдиною серед представлених 
зразків, якій вдалося виявити лі-
тальний апарат, вести за ним спо-
стереження та надати про нього 
інформацію.

В чому ж унікальність цієї роз-
робки? По-перше, впроваджений 
у виробі алгоритм цілезахоплення 
дозволяє фіксувати ціль у польоті 
та в подальшому постійно утриму-
вати ї ї в «полі зору» за допомогою 
мікроконтролерів, які управляють 
поворотними механізмами. По-
друге, система може ідентифіку-
вати та визначати типи об’єктів. 
Наприклад, безпілотних літальних 
апаратів. Вона автоматично видає 
їх назву, характеристики і польотні 
дані. По-третє, «Саурон» повністю 
відповідає своїй назві, адже його 
оптична система здатна бачити не 
лише вдень, а й уночі. При цьому 
інфрачервона підсвітка чи тепло-
візійні камери в розробці не засто-
совуються. Прилад може «бачити» 
на висоту до 10 кілометрів.

Систему, розроблену у ВІТІ, поки 
що доцільно використовувати із 
землі або на деяких підвищеннях. 
Свої завдання вона успішно вико-
нує навіть без літака.

– У нас є домовленість із ко-
мерційною організацією, яка на 
добровільних засадах допомагає 
реалізовувати цей проект, – го-

ворить начальник кафедри спе-
ціальних засобів зв’язку та ра-
діотехнічних засобів, кандидат 
технічних наук полковник Ігор 
Панченко. – З їхньою допомогою 
ми розробили конструкцію спеці-
альної щогли, нижня частина якої 
кріпиться на землі, а на верхній 
знаходитиметься «Саурон».

Схожі розвідувальні комплекси 
успішно використовують у всьому 
світі. На жаль, у нашій державі роз-
робки в цій галузі ведуться вкрай 
повільно. Тому нині українське 
військо зазвичай використовує 

закордонні зразки. Саме на них 
орієнтувалися фахівці кафедри 
спеціальних засобів зв’язку та ра-
діотехнічних засобів при розробці 
«Саурона». Адже світовий досвід 
переконує: аби такі системи були 
ефективними, до їхнього складу 
мають входити радіолокаційні, 
оптичні, можливо, навіть звукові 
станції розвідки тощо. Отриману 
від них інформацію має опрацьо-
вувати єдиний центр, який після її 
узагальнення допомагатиме опе-
ратору знайти правильне рішення.

Розробляти цю проблематику 
у ВІТІ почали з вивчення досвіду 
армій передових країн світу, зо-
крема США і Європи. За допомогою 
сенсорів та досконалої системи 
керування досягли досить непога-
них результатів.

Свою роботу військові зв’яз-
ківці на цьому не завершують. 
Нині вони всіляко вдосконалюють 
«Саурон», зокрема оптичну стабі-
лізацію, де застосовується склад-
на система дзеркал, змінюють по-
воротний механізм тощо. А також 
працюють над тим, аби помістити 
пристрій на борт безпілотного лі-
тального апарата.

Сергій БАСАРАБ
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Про сьогодення військової 
співпраці Україна-НАТО та ї ї пер-
спективи розповів заступник на-
чальника штабу з питань військо-
вого партнерства стратегічних 
командувань НАТО генерал-майор 
Одд Егіл Педерсен, який відвідав 
Україну під час проведення «Днів 
НАТО».

– Пане генерал, розкажіть, 
будь-ласка, про мету вашого ві-
зиту.

– «Дні НАТО» стали доброю 
традицією. Вони відбуваються на 
запрошення української сторони. 
Ми відвідуємо українські військо-
ві виші з метою інформування 
суспільства про добрі відносини 
Україна – НАТО. Цей візит – оди-
надцятий.

Ми взяли участь у міжнародній 
конференції з питань стратегічних 
комунікацій, де фахівці НАТО по-
ділилися досвідом у цій сфері. У 
Києві спілкувалися з представни-
ками Національного університе-
ту оборони України, курсантами 
Військового інституту телекомуні-
кацій і інформатизації, потім від-
відали Харківський національний 
університет Повітряних Сил. Ціка-
вою видалася зустріч із курсанта-
ми Інституту Військово-Морських 
Сил Національного університету 
«Одеська морська академія». 

Під час таких дружніх зустрічей 
ми інформуємо курсантів та на-
уково-педагогічних представників 
щодо військової структури та за-
вдань НАТО, розуміння процесів 

Співробітництво України з НАТО триває 
не одне десятиріччя. Особливого значення 
воно набуло в часи, коли наша держава 
зазнала анексії Криму та збройної агресії 
з боку Російської Федерації на Сході країни.
НАТО усіляко підтримує нас у протистоянні 
російським окупантам, надає не лише 
корисні консультації, а й відчутну допомогу 
в оснащенні Збройних Сил України новими 
зразками засобів зв’язку, автомобільною 
технікою, інженерним обладнанням тощо. 
Важливе місце посідає підготовка українських 
бійців, яку проводять іноземні військові 
інструктори. Та головне – представникам 
армій країн – членів Альянсу нині 
є чого повчитися на досвіді учасників 
антитерористичної операції

та стану військового співробітни-
цтва Збройних Сил України з Ор-
ганізацією Північноатлантичного 
договору. Говоримо про ініціати-
ви Альянсу, в яких у подальшому 
братимуть участь Збройні Сили 
України, а також надаємо реко-
мендації щодо вдосконалення 
навчальних програм. Кожна зу-
стріч, як правило, закінчується 
дебатами і обговоренням теми 
військового співробітництва, тож 
кожен охочий може почути відпо-
відь наших фахівців на запитан-
ня, які його цікавлять.

– Оцінюючи співробітництво 
Україна-НАТО, які головні до-
сягнення можна назвати сьо-
годні?

– Ця співпраця є давньою і 

КОМПЛЕКСНИЙ ПАКЕТ.    
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міцною. Говорячи про сьогодення, 
мушу наголосити, що вона активі-
зувалася з часів анексії Криму Ро-
сійською Федерацією та подій на 
Донбасі. 

Після конфлікту, що відбувся в 
Україні 2014 року, у Штаб-квартирі 
НАТО було порушене питання 
щодо посилення співпраці з ва-
шою державою. Результатом став   
сформований Комплексний пакет 
допомоги. Нині підтримка Украї-
ни з боку НАТО здійснюється за ба-
гатьма напрямками.

Успішно працює програма до-
помоги українській стороні у про-
тимінній діяльності, а саме – в 
ліквідації небезпечних предметів. 
А також допомога в лікуванні та 
реабілітації поранених військо-

вих. Відбувається обмін досвідом 
між науковцями як в Україні, так 
і у країнах-членах Альянсу. Окре-
мою частиною пакету допомоги є 
питання кібербезпеки.

Коли ми говоримо про таку до-
помогу, то потрібно розуміти, що 
це не лише підтримка з боку НАТО. 
Альянс також дуже зацікавлений 
у досвіді, який Україна набула під 
час проведення антитерористич-
ної операції на Донбасі. Не менш 
важливим є й український досвід 
ведення боротьби зі складними 
кібератаками, яких Україна зазна-
ла останнім часом.

Також хочу додати, що нині тіс-
но співробітничають штаб сухо-
путних військ НАТО і штаб Сухопут-
них військ Збройних Сил України. 

Командування військово-мор-
ських сил НАТО, яке розташоване у 
Великій Британії, успішно співпра-
цює з Військово-Морськими Сила-
ми України, спільно розробляють 
концепцію берегової охорони. На 
моє переконання, Комплексний 
пакет допомоги повністю відпові-
дає потребам і вимогам України, 
відповідно до яких він і був сфор-
мований.

–  Розкажіть більш детально 
про залучення українських вій-
ськових підрозділів до навчань 
НАТО.

До цього часу українські вій-
ськові успішно брали участь в опе-
раціях НАТО в усьому світі. До того 
ж підрозділи Збройних Сил України 
залучали до участі у тренуваннях 

   ВІД АЛЬЯНСУ
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Сил швидкого реагування НАТО, 
військових навчаннях, що прово-
дилися під егідою Альянсу, а також 
тренувань, до яких залучаються 
країни-партнери.

Нині співпраця щодо трену-
вань українських військових, які 
проводять представники НАТО, по-
силилася. Окремі військові підроз-
діли України пройшли сертифіка-
цію, що дозволяє їм брати участь 
у військових навчаннях НАТО та 
бути задіяними в місіях під егідою 
Альянсу. Також українські підроз-
діли запрошені до навчань НАТО з 
питань самооборони.

– Зважаючи досвід армій 
країн-членів, що потрібно украї-
нській армії, аби досягти стан-
дартів НАТО?

– Переконливо скажу, що на 
тактичному рівні військові підроз-
діли Збройних Сил України дуже 
успішні. І я вже говорив, що Украї-
на має підрозділи, які пройшли 

УПРАВЛІННЯ, КОНТРОЛЬ, 
ЗВ’ЯЗОК ТА КОМП’ЮТЕРІЗАЦІЯ (С4)

НАТО сприяє Україні в 
реорганізації та модернізації її 

С4 структур і спроможностей

На засіданні у Варшаві 9 липня 2016 року глави держав та урядів 
Комісії Україна-НАТО схвалили Комплексний пакет допомоги (КПД) 
для України. Це дозволить нашій державі стати більш стійкою,                
поліпшити забезпечення власної безпеки, а також провести необ-
хідні реформи.

МЕТА: реформувати Збройні Сили України відповідно до стандартів 
НАТО та зробити їх взаємосумісними з силами НАТО до 2020 року. 

КОМПЛЕКСНИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ  ДІЄ В ТАКИХ СФЕРАХ:

ЛОГІСТИКА ТА 
СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

Запровадження чіткої, 
скоординованої та ефективної 

інтегрованої системи логістики, 
що стане ключовим компонентом 

реформування Збройних Сил 
України

КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА 
НАТО надає підтримку щодо 

реалізації Стратегії кібербезпеки 
України та сприятиме розвитку 

військово-технічних спроможнос-
тей із протидії кіберзагрозам

сертифікацію НАТО. Вони на рівні з 
підрозділами армій держав – чле-
нів Альянсу можуть успішно вико-
нувати спільні завдання в місіях 
та під час військових навчань. Для 
того щоб запровадити стандар-
ти НАТО, українські Збройні Сили 
мають вивчити Доктрину Альянсу, 

але це питання досить широке і 
потребує часу. Оцінюючи поточну 
ситуацію, головним на сьогодні 
є саме співпраця з Організацією 
Північноатлантичного договору. 

Розмову записав
Олександр БІРЧЕНКО

ПРОТИДІЯ САМОРОБНИМ 
ВИБУХОВИМ ПРИСТРОЯМ, 

ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОНЕ-
БЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ 

ТА РОЗМІНУВАННЯ 
Трастовий фонд для знищення 

звичайних боєприпасів, стрілецької 
зброї й легких озброєнь та пере-

носних зенітно-ракетних комплек-
сів в Україні очолюють США.

Трастовий фонд для утилізації 
радіоактивних джерел у місцях 

колишньої дислокації радянських 
військових об’єктів очолює 

Німеччина

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ
НАТО підтримує розвиток 

потенціалу у сфері стратегічних 
комунікацій для сил оборони, 

надаючи допомогу як державним 
установам, так і громадським 
організаціям, зокрема через 

імплементацію Дорожньої карти 
Партнерства зі стратегічних
 комунікацій Україна-НАТО

РЕФОРМА ОРГАНІВ БЕЗПЕКИ
НАТО сприятиме в імплементації 
реформування Служби безпеки 
України, приділяючи особливу 

увагу забезпеченню цивільного 
демократичного контролю
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ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

Допомога в цій сфері включає 
зусилля, сфокусовані на 

посиленні сумісності 
України з НАТО в царині 

матеріально-технічного забез-
печення, а також кодифікаційних 

спроможностей України

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА 
Підтримка захисту критичної 

інфраструктури шляхом обміну 
передовим досвідом, а також 

проведення тренувань і навчань.
Реалізацію відповідних проектів у 
цій галузі очолить Центр передо-
вого досвіду НАТО з енергетичної 

безпеки в м. Вільнюс

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
Альянс надає підтримку 

в реалізації ефективної системи 
медичного забезпечення, 
зокрема в галузі надання 

медичних послуг з реабілітації. 
Трастовий фонд з медичної 

реабілітації очолює Болгарія

НАУКОВІ ПРОЕКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З БЕЗПЕКОВОЮ 

ПРОБЛЕМАТИКОЮ 
Програма НАТО «Наука заради 
миру та безпеки», де Україна є 

головним бенефіціаром, 
сприятиме реалізації заходів у 

рамках КПД у цій галузі. 
Потенціал України у сфері 

телемедицини та парамедицини 
розбудовуватимуть у рамках КПД 

як флагманський проект

ПРОТИДІЯ ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ 
З урахуванням розвитку загроз, 

пов’язаних із використанням 
методів сучасної гібридної війни, 
НАТО і Україна в рамках КПД НАТО 
взяли на себе зобов'язання щодо 

створення платформи для ви-
вчення досвіду протидії засобам 

гібридної війни в Україні.
26 жовтня 2017 року у Варшаві 
(Польща) відкрита Платформа 

дій Україна-НАТО щодо гібридних 
загроз

ПЛАНУВАННЯ НА ВИПАДОК 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 
У рамках КПД НАТО допомагатиме 
Державній службі України з над-
звичайних ситуацій у розбудові ї ї 
потенціалу і можливостей у сфері 
цивільного захисту та гуманітар-
ної допомоги в контексті заходів, 
які реалізуватиме Євроатлантич-
ний координаційний центр з реа-
гування на надзвичайні ситуації 

цивільного характеру

ПРАКТИЧНА ДОПОМОГА НАТО УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ФОНДИ, 
СТВОРЕНІ ПІСЛЯ УЕЛЬСЬКОГО САМІТУ НАТО  2014 РОКУ

Модернізація системи 
командування, управління, 
комунікації та комп’ютеризації (С4)
Реалізується з: грудень 2014 року

Тривалість: 2 роки (початковий період)

Бюджет: 2 480 000 євро

Провідні країни:

Інші контрибутори:
Канада НімеччинаВелика Британія

Данія Ісландія Латвія Литва Польща Туреччина США Австралія

Створення системи переходу 
з військової кар’єри на цивільну
Реалізується з: червень 2015 року

Тривалість: 2 роки

Бюджет: 435 000 євро

Провідні країни:

Інші контрибутори:
Норвегія

Албанія Хорватія Греція Туреччина Португалія Люксембург

Кіберзахист

Реалізується з: грудень 2014 року

Тривалість: 2 роки

Бюджет: 1 065 000 євро

Провідні країни:

Інші контрибутори:
Румунія

Албанія ЕстоніяУгорщина Італія Португалія Туреччина США

Протидія саморобним 
вибуховим пристроям і 
знешкодження вибухових предметів
Реалізується з: червень 2015 року

Провідні країни:

Інші контрибутори:
Словаччина

Данія Чорногорія Норвегія Румунія Люксембург

Реформування системи логістики 
і стандартизації ЗС України
Реалізується з: жовтень 2015 року

Тривалість: 3 роки

Бюджет: 4 100 000 євро

Провідні країни:

Інші контрибутори:

Бельгія Болгарія Канада Данія Туреччина США

Чехія ПольщаНідерланди

Медична реабілітація
Реалізується з: березень 2016 року
Тривалість: 2 роки

Бюджет: 2 250 000 євро

Провідні країни:

Інші контрибутори:
Болгарія

Фінляндія

Естонія Угорщина ЯпоніяЛитва

Туреччина

США

Швеція Словаччина
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«ДОЗОР»
ПОЗБАВИВСЯ

«ДИТЯЧИХ ХВОРОБ»

ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКA
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Спочатку було слово… 
скептиків

Вже від моменту створення 
бронемашина викликала дуже 
багато дискусій, а скептики, які 
принципово критично ставляться 
до українського виробника бро-
нетехніки, взагалі давали невтіш-
ні прогнози. Історія «Дозору» по-
чалася 2004 року, коли харківські 
конструктори з власної ініціативи 
розробили машину. Вона нікого не 
зацікавила, тож все залишилося у 
вигляді креслень.

Головний конструктор Львів-
сь кого бронетанкового заводу  
Герман Сметанін у той час працю-
вав у ХКБМ. Тому ця тема йому до-
бре знайома, і про нову розробку 
він знає все в деталях.

–   Із початком війни на Донбасі 
про «Дозор» згадали. 2014 року 
Міноборони дало ХКБМ тактико-
технічне завдання, в якому були 
викладені вимоги, яка саме броне-
машина потрібна Збройним Силам 

«Половинка БТРа» – так на Львівському 
бронетанковому заводі Державного 
концерну «Укроборонпром» жартома 
класифікують броньовик власного 
виробництва «Дозор-Б». Це повнопривідна 
бойова  броньована  машина з колісною 
формулою 4х4. Розробили ї ї у Харківському 
конструкторському  бюро  імені О. Морозова 
(ХКБМ) саме як багатоцільовий військовий 
транспортний засіб. Виробництво  
розгорнули у Львові, а «половинкою 
БТРа» машину назвали тому, що вона 
вдвічі менша і вдвічі  легша за нього, але 
при цьому  так само надійно захищена, 
всюдихідна і може виконувати аналогічні  
завдання. Та головне – в рази дешевша
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України. В Харкові доопрацюва-
ли свою розробку й підготували 
дослідний зразок до перших ви-
пробувань,  –  розповідає Герман 
Сметанін.

У будь-якої технічної новинки на 
перших стадіях є чимало недоліків. 
Конструктори називають це «дитя-
чими хворобами», які треба пере-
бороти. Випробування «Дозору-Б» 
на полігоні виявили близько півсо-
тні недоліків, були дані певні реко-
мендації щодо їхнього усунення. Ті, 
хто не вірив у майбутнє «Дозору-Б», 
відразу почали його різко критику-
вати. Стверджували, що насправді 
недоліків більше семи сотень, тож 
така машина не потрібна армії. 

Запевняли, що вона недостатньо 
захищена, що технічне рішення 
застосувати автоматичну амери-
канську трансмісію є невдалим. 
Мовляв, на військовому тран-
спорті коробка передач має бути 
механічною.

Насправді ж найбільш суттєвою 
вадою, яка могла вплинути на ви-
конання бойового завдання, було 
те, що в машини перегрівався дви-
гун. Річ у тому, що  «Дозор-Б» має 
повністю закритий броньований 
моторний відсік, через що відсут-
ня циркуляція повітря. Тому й ви-
никла проблема з охолоджуваль-
ною системою силового агрегата, 
який на високих обертах швидко 

нагрівався. Завдяки новим кон-
структивним рішенням на вироб-
ничих потужностях Львівського за-
воду цю проблему усунули.

Також серед недоліків були під-
вищена температура в десантно-
му відділенні, зайвий шум у салоні, 
відведення гільз із автоматів, які 
під час стрільби падали на підлогу 
автомобіля та додавали незруч-
ностей. Конструкторам вказали й 
на те, що сидіння виготовлені із ма-
теріалу, який легко займався, що 
неприпустимо. Загалом більшість 
зауважень стосувалися низького 
рівня комфорту. Швидкість, про-
хідність та міць броні «Дозору» 
всіх задовольнила.

Тож і коробку передач, попри  
твердження деяких експертів, ви-
рішили  залишити автоматичну. 
За словами Германа Сметаніна, 
американська трансмісія на ви-
пробуваннях показала свою надій-
ність. До того ж коробка-автомат, 
на думку розробників, більш при-
датна для керування у стресових 
ситуа ціях реального бою.

Екзамен в АТО
Торік Львівський бронетан-

ковий завод передав до війська 
перші десять доопрацьованих 
«Дозорів-Б» та поставив їх на дво-
річну гарантію.

За словами головного конст-

України. В Харкові дооп
ли свою розробку й підг
дослідний зразок до пер

У виробничому 
цеху одночасно 
можуть збирати 
десять броньо-
ваних колісних 
машин

ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКA
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руктора, нещодавно виїзна  ін-
же  нер но-ремонтна бригада під-
приємства проводила технічне 
обслуговування цих машин без-
посередньо у військовій частині. 
Працівникам підприємства роз-
повіли, як машина показала себе 
в зоні АТО і якого вона потребує 
вдосконалення.  І це знову досить 
типова ситуація для експеримен-
тальної експлуатації техніки.

Наприклад, у військовій части-
ні побажали, щоб на «Дозорі-Б» 
з’явилося запасне колесо. Тобто, 
«запаска» в нього є, але разом із 
ЗІПом зберігається в ремонтному 
підрозділі. Утім конструктори пе-
редбачили в машині автоматичне 
підкачування коліс, яке вмикаєть-
ся після зменшення тиску повітря 
в шинах і дозволяє в разі чого до-
їхати до пункту техобслуговуван-
ня. Та на заводі стверджують,  що 
коли військовим потрібна «запас-
ка» на борту, то ї ї зроблять.

Експлуатація «Дозору-Б» у бо-
йових умовах також показала не-
значну недосконалість баштової 
установки і незручності, які че-
рез це виникають для стрільця. 
Заводчани почули й нарікання 
щодо сильного шуму в ходовій 
частині. Окрім цього, виявилася 
недосконалою й гальмівна систе-
ма.   Тож тепер інженери  працю-
ють над удосконаленням усіх цих 
моментів.

Серед переваг у військовому 
підрозділі, що тестував «Дозори», 
відзначили запас ходу у 560 км, 
який має машина без дозаправлен-
ня, а також її високу прохідність. 

В наших воїнів була не одна 
можливість порівняти «Дозор» із 
деякими іншими зразками.

Зокрема військовослужбовці 
розповіли про конкретний випа-
док, який стався наприкінці мину-
лого року неподалік Слов’янська. 

У складних метеоумовах по-
трібно було доставити вантаж на 
гору Карачун. На висоту верши-
ни в 167 метрів зміг заїхати тіль-
ки «Дозор-Б», хоча пробували 

американський Humvee та де-
кілька інших марок колісної бро-
нетехніки. Те, що наш броньовик 
справедливо називають всюди-
ходом, довело і його використан-
ня біля Торецька. Пересуватися 
основною дорогою в тому райо-
ні було небезпечно. Трасу регу-
лярно прострілював ворог, тож 
мішенню там можна було стати, 
навіть рухаючись зі швидкістю 
більше 100 кілометрів за годи-
ну. Доводилося користуватися 
об’їзним шляхом через болото, 
яким зазвичай проходила тільки 

гусенична техніка. Але «половин-
ка БТРа» змогла пройти ці най-
складніші ділянки.

Безпеку екіпажу 
забезпечує не тільки 
броня

Боєць 95-ї окремої бригади 
Дмитро проїхав на цій машині вже 
не одну сотню кілометрів дорогами 
АТО. Він оцінив панцерник і розпо-
відає, що, попри вагу в 9 тонн, бро-
ньовик розвиває швидкість понад 
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На Львівському бронетаноковому 
заводі контролюють якість вироб-
ництва. Начальник цеху з випуску 
«Дозору-Б» Юрій Жехович особис-
то перевіряє усі процеси
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100 кілометрів за годину. На без-
доріжжі тримається дуже добре. 
Але головна перевага «Дозору» – 
це безпека. Кулеметник під час 
стрільби перебуває всередині 
й повністю захищений бронею. 
Окрім водія, стрільця та старшого, 
в десантному відсіку помістять-
ся ще шість бійців, які за потреби 
зможуть вести вогонь крізь бійни-
ці. Днище має циліндричну форму 
та  зроблене так, що в разі наїзду 
на міну вибухова хвиля та уламки 
розходяться в боки. Протимінний 
захист «Дозору» дорівнює 2Б стан-
дарту. Це вище за середній рівень. 
Сидіння для десанту конструктив-
но виконані таким чином, що від 
вибухової хвилі вони просто скла-
даються, не передаючи наванта-
ження від енергії вибуху на бійця.

Окремо слід зазначити, що бро-
ню машини становлять два шари 
12 мм сталі та кевларове покриття 
всередині. У виробництві корпусу 
завод використовує польські пли-
ти Armstal-500. Як варіант мож-
ливе застосування аналогів бро-
ньованої сталі бельгійського або 
фінського виробництва. Є можли-
вість встановлення зовні додатко-
вого бронезахисту. Скло «Дозору» 
витримує кулі великокаліберного 
кулемета, що в бойових ситуаціях 
рятувало життя нашим військово-

службовцям. Ті, хто експлуатував 
його на фронті,  розповідають, що 
під час обстрілів броньовик ви-
тримав постріл зі зброї калібру 
12.7 мм.

Сама форма машини розро-
блялася так, що в кожному куті 
та нахилі корпусу прораховані 
всі ризики її ураження та відскок 
куль і уламків від вибухів. Завдяки 
таким рішенням під час обстрілу 
йде непряме зіткнення кулі з бро-
нею, що призводить до рикошету. 
Тоді кінетична енергія від пострілу 

витрачається не на пробивання 
броні, а на зміну кулею траєкторії.

Начальник цеху з випуску 
«Дозору-Б» Юрій Жехович розпо-
вів, що у процесі виготовлення 
машини використовуються тільки 
сучасні технології.

– У нас дуже висока якість зва-
рювання. Завдяки цьому корпуси 
машин  міцні та без браку. Це оці-
нили навіть  виробники бронетех-
ніки з інших українських підпри-
ємств, – стверджує Юрій Жехович.

Машину планували 
прописати й у столиці 

Начальник науково-дослідного 
відділу Київського бронетанково-
го заводу Віктор Шевченко розпо-
вів, що на їхньому підприємстві 
також готувалися до виробництва 
«Дозору-Б». 2013 року в Києві про-
вели підготовку до виробництва 
бронемашин. За кресленнями 
Харківського КБ кияни виготовили 
дослідний зразок. Але в серію ма-
шина у столиці не пішла. Було ви-
рішено виготовляти броньовик у 
Львові. 

Втім дослідний зразок залишив-
ся в Києві й на ньому проводять 
випробування щодо можливості 

Бойовий модуль "Вій" для "Дозору-Б"

ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКA
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його обладнання різними зразка-
ми озброєння.

Наприклад,  нещодавно на 
полігоні «Дозор-Б» виконував 
функції рухомого командного 
пункту для  багатоцільового так-
тичного колісного безпілотного 
ударно-транспортного апарата 
«Фантом-2». Випробування про-
йшли успішно і показали, що ма-
шину можна застосовувати і для 
таких потреб. 

Поряд із цим конструкцію 
тестують щодо встановлення 
на неї різних бойових модулів. 
Наприклад, на машині випробо-
вували БМ «Вій» із двома 23-мм 
автоматичними авіаційними гар-
матами ГШ-23Л, якими керують 
зсередини машини. Полігонні 
стрільби показали їхню високу 
ефективність. Насамперед гар-
мати мають перевагу за своєю 
швидкострільністю. Коли вони 
стріляють одночасно, то здається, 
що пролунав один постріл, хоча 
насправді їх було чотири. Якщо 
використовувати гармату в ре-
жимі черг від 4 до 32 пострілів, 
то розліт снарядів відбувається в 
глиб фронту на відстань від 200 
до 400 метрів. Це дуже суттєвий 
показник для ураження живої 
сили противника. Тож авіаційна 
гармата вперше була застосова-
на на українській бронетехніці, і 
практичні стрільби довели, що це 
вдале рішення.

Oncilla  – польський 
варіант нашої 
«половинки БТРа»

Потрібно зазначити, що нашим 
зразком зацікавилися за кордо-
ном. Польська компанія Mista ви-
купила в харків’ян проектну до-
кументацію  на «Дозор-Б» і з 2013 
року випускає його під маркою 
Oncilla.

Поляки пішли своїм шляхом 
удосконалення машини, і їх-
ній зразок також зазнав змін у 

порівнянні з оригінальним «Дозо-
ром-Б». На ньому змінено всі 
дверні з'єднання та конструкцію 
їхнього зачинення. Броньовий 
захист залишився на рівні ори-
гіналу, пройшов випробування в 
сертифікованих лабораторіях і 
забезпечує балістичний захист 
на рівні вище середнього, та про-
тимінний на рівні, що відповідає 
середньому. 

Закордонні колеги також роз-
робили модель із дизельним іта-
лійським двигуном IVECO NEF 4 
ENTC (209,5 к.с.). Він дешевший за 
німецький DEUTZ BF 4M 1013 FC, 
що стоїть на наших машинах. При 
цьому швидкість такого зразка не 
змінилася і так само становить 120 
кілометрів за годину. 

В іноземному варіанті також 
повністю змінено кермове керу-
вання, завдяки чому стало легше 
кермувати, використані диско-
ві гальма. Вдосконалили поляки 
й систему охолодження двигу-
на. Вони встановили нову систе-
му кондиціонування повітря в 
салоні. 

Наші військовослужбовці 
мали змогу протестувати два 
зразки польського варіанта ма-
шини на одному з військових 
полігонів Чернігівщині. Загалом 
за кермом Oncilla не відчуваєш, 
що це військовий броньовик. Це 
пояснюється тим, що польська 
версія здебільшого орієнтована 

на експлуатацію військовою по-
ліцією. Поляки зробили свій зра-
зок комфортнішим для екіпажу 
й помітно мінімізували шумовий 
ефект у салоні. Загалом це кон-
курент нашому «Дозору-Б», утім 
не за вартістю. Адже вдвічі до-
рожчий. Щодо масового випуску  
Oncilla мова зараз не йде.

Нова марка готова піти 
в серію

«Дозор-Б» – справжній боєць, 
який зайняв своє місце у строю. 
На Львівському бронетанковому 
заводі виправили всі недоліки і го-
тові випускати нову марку серійно. 
Реалії показали, що цей броньо-
вик багатоцільовий і може бути в 
бойових підрозділах сухопутних 
військ, в штабах, розвідувальних 
та тилових частинах. 

У нашої «половинки БТРа» є 
перспективи і на міжнародному 
ринку. У світі нині дуже велика 
конкуренція серед виробників ко-
лісної бронетехніки. Але «Дозор-Б» 
має переваги. Він випробуваний 
на війні, надійний, міцний, захи-
щений, справжній всюдихід і при-
вабливий за ціною. Цією моделлю 
сьогодні активно цікавляться іно-
земці. Машини вже готують від-
правити на випробування до одні-
єї з країн Близького Сходу.

Ігор ПАРУБСЬКИЙ

цію військовою по-
и зробили свій зра-
нішим для екіпажу

Польський ва-
ріант «Дозору» 
«Oncilla» експо-
нується на між-
народній виставці 
озброєння
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«БАНДЕРІВСЬКИЙ
          СХРОН»
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Цей сімейний центр із психологічної реабілітації та соціальної 
адаптації  розташувався в мальовничому прикарпатському 
селі Клубівці Тисменецького району. Чисте гірське повітря, 
гладінь озера, оточеного віковими лісами з перших секунд 
перебування тут відвертають від міської метушні 
та душевного занепокоєння, допомагають струсити з думок тягар 
проблем та страхів. А після знайомства з Ігорем Чернецьким і його 
родиною – дружиною Наталією та маленькою донечкою Соломією – 
відчуття душевної рівноваги і спокою лише зміцнюється. 
Саме Ігор є ініціатором, натхненником, організатором втілення 
в життя ідеї створення центру, який допомагає адаптуватися 
до мирних умов учасникам АТО, вчить «як жити з цим далі», 
відкриває нові обрії та можливості життя «після…»

 – Сама ідея почала зароджува-
тись ще після Іловайська, –  згадує 
Ігор, – більша частина моїх май-
данівських друзів пройшла через 
нього. Коли вони повернулися, то 
їхній психологічний стан був про-
сто жахливий. Заливання горіл-
кою – це було найменше. Саме 
тоді ми з дружиною почали ду-
мати про створення центру. Потім 
було Дебальцеве, яке мені дове-
лося пропустити крізь себе. Дуже 
важко було дивитися на молодих 
хлопців, що плакали, як діти. Саме 
тоді вирішили остаточно щось 
створити, аби допомагати. 

Першим постало питання про 
місце розташування. На купівлю 
або оренду приміщення відклада-
ли як волонтерські, так і власні ко-
шти. Пошуки тривали майже весь 
2015 рік.

 – Спочатку планували розмі-
щення центру під Києвом. Та нам 
заламували божевільні ціни за 
оренду, – розповідає Ігор. –  На 
початку 2016 року ми приїхали 
до друзів у Івано-Франківськ. За 
тиждень вдалося знайти два по-
вноцінні місця. Остаточний вибір 
припав на колишню резиденцію 
священика в селі Клубівці Тисме-
ницького району.

Окремо слід зазначити, що 
гучну назву «Бандерівський 
схрон» на той час мала стара, на-
піврозвалена хатина 1936 року 
спорудження, в якій уже май-
же 30 років ніхто не жив. За 800 
метрів від неї стояла відновлена 
криївка УПА. Команда ж одно-
думців мала амбітні плани – 
дату першого заїзду визначила 
вже на літо. Але охочих відпочи-
ти на чистому повітрі виявилося 
значно більше, ніж тих, хто міг 
надати старенькому приміщен-
ню бодай мінімального комфор-
ту та затишку. Тож тільки завдяки 
спільним зусиллям нечисленної 
та цілеспрямованої команди ця 
резиденція 25 грудня 2016 року 
прийняла перших хлопців, що 
потребували реабілітації. 

– Ми вирішили поєднати су-
часність з історією, яка повторю-
ється, – війну за незалежність 
минулу та війну нинішню. 

За задумом Ігоря Чернецького, 
розбудова «Бандерівського схро-
ну» відбувалася за принципом пі-
раміди. З урахуванням того, що в 
основу реабілітації була покладе-
на трудотерапія, кожний наступ-
ний заїзд ветеранів споруджував 
щось нове. 
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Наразі робота центру розподі-
лена за двома напрямками: про-
ведення заїздів та «Дім ветерана». 
Програму проведення поточних 
заїздів опрацьовують ретельно. 
Вона розрахована на 10 діб пере-
бування групи, у складі якої 6-8 
ветеранів та діючих військових. 
Комплекс фізичного лікуван-
ня містить масажі та плавання 
в басейні. Поряд з традиційною 
медичною терапією широкого 
застосування набув напрямок гар-
монізації психічного стану через 
розвиток здібностей самопізнан-
ня та самовираження. Так зва-
на методика арт-терапії, яка дає 
можливість відобразити власне 
«Я» візуально: у малюнках, скуль-
птурах, саморобках. Кожен може 
обрати те ремесло, що більше 
припало до душі, та втілити свої 
переживання у виробі з глини, ма-
люнку або аплікації, художньому 
витворі з дерева або кованому з 
металу. Багато уваги приділяють у 
центрі  відродженню старовинних 
українських традицій, тож охочі 
мають можливість набути навичок 
у виготовленні писанок, створенні 
вузлових ляльок-мотанок. 

– Загалом усі дні надзвичайно 
насичені. Військові їздять на екс-

курсії, катаються на конях. З ними  
працюють два психологи.  Кожної 
неділі, після церкви, риболовля, – 
ділиться  Ігор.

 Перші три-чотири дні перебу-
вання в центрі всі бійці говорять 
тільки про війну. Наче знову опи-
нилися в окопах, ось тільки над 
головою нічого не літає. Розуміння 

необхідності пристосовуватись до 
суспільства з’являється приблиз-
но на шостий-сьомий день, і тільки 
потім бойовий досвід трансфор-
мується в щось корисне для гро-
мади. 

«Дім ветерана» являє собою 
так звану команду «Схрону». Май-
же з кожного заїзду двоє-троє 
хлопців виявляли бажання зали-
шитися та тепер вже самі допо-
магають побратимам, займають-
ся подальшим розвитком проекту 
в Клубівцях. 

 – Допоки ветеран не буде 
готовий жити в суспільстві та не 
почне спокійно ставитися до про-
блем після повернення з війни, 
до того часу ми всією командою 
працюємо з ним, – пояснює Чер-
нецький. 

У «Домі ветерана», як і в «Бан-
дерівському схроні» в цілому, не-
залежно від програми та етапу 
реабілітації діє сухий закон. 

– Керуємось «Кодексом вете-
рана». Я запозичив його у хлопців 
з піцерії «Ветерано». Наша мета – 
показати колишнім воїнам, що є 
інше життя. Довести до свідомості, 
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що дуже важливо робити корисні 
справи. І тоді людина починає жити 
нормально. Ми повинні спрямува-
ти їх до цього, – пояснює ініціа-
тор проекту. 

Сама історія створення «Дому 
ветерана» розпочалася після 
другого заїзду. Четверо з шістьох 
хлопців, які тоді тут проходили 
реабілітацію, причетні й до його 
нинішнього розвитку, а доброво-
лець 11-го батальйону «Київська 
Русь» Микола Прєснов та боєць 
122-го батальйону 81-ї бригади 
Петро Гринів працюють над про-
ектом від початку втілення ідеї в 
життя.

Микола Прєснов, мешканець 
м. Хмельницький, до початку ві-
йни був підприємцем, займався 
експортом біопалива. З Ігорем 
Чернецьким познайомився у 
грудні 2013 року під час подій на 
Майдані. З весни 2014 року Мико-
ла відстоював суверенітет держа-
ви у складі добровольчого баталь-
йону «Київська Русь». Тож з різних 
обставин  чоловіки певний час не 
спілкувалися. Та доля знову звела 

сувної кавової кімнати. Мобіль-
ний фургон зі скляними стінами 
та дахом планують розмістити в 
центрі Івано-Франківська. Каву 
тут будуть відразу смажити, мо-
лоти, варити та подавати. 

– Ми закуповуємо зелене ка-
вове зерно. Обсмажуємо та ку-
пажуємо. Вже є сім видів «кави зі 
Схрону». Поки що в нас ї ї купують 
друзі, друзі друзів тощо. Є принци-
пова домовленість про відкриття 
кав’ярні з мерією Франківська. 
Залишилися формальності. Сма-
жать, купажують, мелють, готують 
та продають каву хлопці, які були 
сильно морально травмовані, але 
за півроку розквітли, пройшли 
навчання, стали професіоналами 
цієї справи та почали  жити по-
справжньому, – радіє досягнен-
ням  Ігор Чернецький.

Незабаром у «Бандерівсько-
му схроні» розпочнеться офі-
ційний восьмий реабілітаційний 
заїзд. Центр щільно співпрацює 
з психіатричною лікарнею м. Іва-
но-Франківськ. Всі кризові бійці 
після медичного лікування прохо-
дять тут подальшу реабілітацію. 
Тож кожного тижня «Схрон» при-
ймає від 2 до 5 ветеранів, які по-
требують допомоги в адаптації до 
мирного життя. 

Однією з нагальних проблем 
все ще залишається недостатнє 
фінансування. Того, що вдається 
заробляти самотужки, наразі не 
вистачає, аби перекрити поточні 
витрати та розвивати перспек-
тивні проекти. А розраховувати на 
бюджетні кошти не доводиться, 
бо центр не є державною ліцен-
зованою структурою. Кошти, що 
пообіцяла область, виділені ще 
тільки на папері. Та команда Ігоря 
Чернецького – це сильні духом і 
харизматичні люди, які не дозво-
лять ані собі, ані іншим спасувати 
перед тимчасовими труднощами. 
Вони вже неодноразово це дово-
дили. 

Валерія КРОТЧЕНКО

їх на Майдані восени 2015 року. 
Зустріч була дуже короткою, на-
віть телефонними номерами не 
встигли обмінятися. 

Згодом Микола вирішив від-
відати побратимів і побачити ро-
боту центру на власні очі, відтоді 
і залишився тут. Його природний 
хист розробляти та втілювати в 
життя прибуткові справи став не-
абиякою підмогою у вирішенні 
фінансових питань центру. Пер-
шим був втілений у життя вже 
знайомий підприємницький про-
ект з виготовлення біопалива. 
Матеріал для брикетів збирають 
у прилеглих лісгоспах. Це відходи 
з деревини, які раніше спалювали 
як непотріб. Використовують таке 
паливо для побутових потреб 
населення, а виторгувані кошти 
йдуть на поточні потреби та роз-
виток центру. 

Плани в команди Ігоря Чер-
нецького і нині амбітні. У пер-
спективі планують вийти на по-
вну самоокупність центру. 

Другим проектом, який розро-
бив Микола Прєснов, є ідея пере-
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ПЕРО У РУКУ, ДРУЖЕ МІЙ!

«Найкращий вірш 
ще ходить 
на свободі...»

Вона мала б гуляти парком –
Босоніж, під дощем. Або ранком

Жовте листя під сонцем жбурляти,
З вільним вітром у танці кружляти,
Влітку в трави та квіти вдягнутись,

В тепле мариво загорнутись.
Дарувати життя і надію.

Та здійснити усі свої мрії…
А натомість четвертий рік поспіль
Тільки сльози.Та болю їй вдосталь.

Тільки шепіт мін та пекельний дзвін…
Тільки він.

Вона мала б щасливо жити.
А не горя досхочу пити...

Вона – донька, мати, дружина.
Вона в серці, вона – Україна.

Володимир  Шевченко, 
95 -та омбр

ВОНА

Цінуйте, хлопці, тих, що вас чекають…
Цінуйте тих, що моляться за вас…

Їх душі кожен день на друзки розбиває
Нова, страшна, смертельна новина…

Вони сивіють швидко, в лічені хвилини,
В сльозах їх гірких світ весь можна утопить.
Брат, чоловік, коханий чи однісінька дитина –
За вас вони готові Бога і диявола просить.

Вони стоять за вами міцною стіною,

І витримають усі негоди на своїх плечах,
Вони готові всіх зігріти ніжною любов’ю,

Бо знають дикість втрати, лють і жах…
Цінуйте, хлопці, їх, вони на вас чекають,

Цінуйте їх, бо моляться вони за вас!
Любіть їх щиро і, прошу, не ображайте,
Це не лише для вас, це і для них війна!

Світлана Пазиченко,
10.09.2014 р.

***
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У ЄДНОСТІ – СИЛА!

Нас прикувала у окопи
Ця ненажерлива війна.

Ми вже не люди, а «укропи»
І наші жили, наче стропи,
На схід від мирної Європи
Ми чашу п’єм гірку до дна.
Холодний вітер ріже спину
І про домівку сняться сни,
А нам би витримати зиму,
А нам дожити б до весни.
Там, за окопами, тумани

І б’є свинцем ворожий «Град»,
Ми переплавлені в Майдани,
Нас не лякають сіль і рани,

В борні зриваються кайдани
І нам нема шляху назад.

Нехай земля від тіл зігріта,
Навпіл розірвані світи,
А нам би вистояти літо,
А нам до осені б дійти.

Колись ми звільним Україну 
Від ненаситних диких зграй,

І буде гріти без упину
У світлу й радісну годину
Усмішка рідної дитини,

Яку народить вільний край.
Холодний вітер ріже спину
І про домівку сняться сни,
А нам би витримати зиму,
А нам дожити б до весни,

Нехай земля від тіл зігріта,
Навпіл розірвані світи,
А нам би вистояти літо,
А нам до осені б дійти.

Василь Ковтун,
24.10.2017 р.

***

Кохана, ніжна, моя мила! 
Пишу тобі з окопу я. 

Тут страшно, брудно і все в пилу, 
Сумую, зіронько моя….

Ми вже не бачились давненько, 
Хочу торкнутись до щоки. 

Ох, як болить моє серденько, 
Без тебе рветься на шматки.

Тримаю в руках лист жаданий, 
Що його писала ти колись. 

–Ну як ти, воїне мій коханий? 
Живий я, рідна! Не журись.

Вже знову постріли лунають, 
Піхота, танки, «гради» б’ють. 

Та ворог нас не подолає, 
Показуючи свою лють.

Таких, як я, в нас тут багато, 
Всі чиїсь діти чи батьки. 
Усіх чекає вдома мати, 

Без них зростають дітлахи.
Ми – воїни! Ми – патріоти! 

Тут кожен України син. 
На фронті грають страшні ноти. 

Та я не лишуся один.
Я обіцяю – повернуся! 

Скоро приїду в рідну хату. 
До тебе ніжно пригорнуся, 

Й не буду більше відпускати.

Р. Войцехівський

ФРОНТОВИЙ ЛИСТ

Щодня молюся я за Україну,
За всіх живих й полеглих вояків,

За їхніх рідних, близьких і родини,
Прошу у Бога, щоб їх захистив.

Молюсь за добровольчі батальйони,
За нових всіх, хто зараз йде на Схід,

За тих, хто потрапив до полону,
Й за тих, хто з нього вибратись зумів.

Молюся за танкистів і морпіхів,

*** Й за десантників, що захищають нас,
Ворожі не лякали їх ракети,

Не раз скрутний переживали час.
Молюсь також за всіх госпітальєрів,

Що врятували не одне життя,
Щодня молюся і за волонтерів,
Якби не ви, то програна війна!

Ілля Манченко,
21.09.2015 р.
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на «ПМЖ», більш-менш нормальні 
санвузли у квартирах, збудова-
них за українські гроші, здаються 
вершиною розкоші, та все ж таки? 
Розповіді про необхідність пере-
творення півострова на «форпост 
Росії проти НАТО» також нічого, 
крім сміху, не викликають. НАТО 
здатне рознести цей «форпост» на 
друзки, навіть не заходячи в Чорне 
море. А весь російський флот в 
разі перекриття Босфору членом 
НАТО Туреччиною стане чимось на 
кшталт гумової качечки зі свист-
ком у ванні прем’єр-міністра Росії 
Дмитра Медведєва. 

За що насправді росіяни вою-
ють на Донбасі? За життєвий про-
стір? Досить дивно для громадян 
країни, на тисячах квадратних кі-
лометрів якої немає нікого, крім 
ведмедів. Втім тепер уже є жителі 
Піднебесної, котрі орендували ці 
кілометри за копійки на півсто-
ліття і навряд чи звідти колись пі-
дуть. За вугілля, якого свого нікуди 
подіти, особливо після введення 
санкцій за агресію проти суверен-
ної України? Так, хтось нажився на 
брухті, порізавши на нього заводи, 
фабрики і шахти, котрі начебто 
«годували» всю Україну. Але що з 

ГИРІ ДЛЯ

ОКУПАНТА

Південна ОсетіяОдин почерк «руского міра»:

Війна вимагає чималих ви-
трат від усіх сторін конфлікту. 
Війна, розв’язана Росією проти 
України, — не виняток. Та якщо 
наша держава, змушена захищати 
свою незалежність і територіаль-
ну цілісність, має чітку мотивацію 
щодо необхідності витрат коло-
сальних коштів, то багатомільярд-
ні збитки країни-агресора нічого, 
крім здивування, не викликають. 
Для чого це потрібно Кремлю? На 
це запитання ніхто з російсько-
го керівництва так і не спромігся 
дати чіткої відповіді, розповіда-
ючи своїм підданим казочки то 
про «захист російськомовних», 
то про «боротьбу з тероризмом». 
Навіть Адольф Гітлер, починаю-
чи Другу світову війну, був чесні-
шим, відкрито проголосивши, що 
її метою є розширення «життєвого 
простору» для німців і створення 
«тисячолітнього Третього рейху». 
А що забув на теренах України 
«тисячолітній Третій Рим» — такий 
же фейковий, як і «Третій рейх»? 
Що, крім задоволення імперської 
пихи, дала росіянам анексія Криму 
— споконвічно дотаційного регі-
ону, який повноцінно міг існувати 
лише за рахунок коштів з бюдже-
ту України? Звичайно, для жите-
лів напівжебрацьких Тюмені чи 
Самари, які масово кинулися туди 

ЦІНА АГРЕСІЇ
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того отримала так звана Російська 
Федерація? 

Війна з Грузією 2008 року по-
вісила на шию росіянам дві надто 
горді «незалежні» республіки — 
Абхазію та Південну Осетію. Тоді 
також було багато переможних 
промов і радощів, про які сьогодні 
чомусь ніхто не згадує, бо радіти, 
власне, нічому. Зате Москва про-
довжує щедро наповнювати бю-
джети «звільнених» нею «держав» 
з кишень російських платників 

Поки Крим 
чекає напливу 
російських 
туристів,

Луганський тепловозобудівний завод

на півострові 
облаштовуються 

«Іскандери»

податків, витрачаючи на це більш 
ніж 200 мільйонів доларів щорічно.  
Та, схоже, цей урок «скрепоносці» 
не засвоїли. Мабуть, грошей у каз-
ні ще до біса? Що ж, порахуємо.

За оцінками РНБО України на 
війну на Донбасі Росія щорічно 

653 тисячі пенсіонерів, в окупо-
ваних районах Луганської області 
— 425 тисяч. На виплати їм пенсій 
росіяни витрачають щомісяця 30 
мільйонів євро. Та треба ж утри-
мувати і «працюючих»! Тобто 30 
тисяч бойовиків, котрі в залеж-
ності від «таланту» отримують 
від 90 до 465 євро.  Загалом же, 
як зізнався керівник такого собі 
«Свердловського фонду ветера-
нів спецназу» Володимир Єфимов, 
який займається відправкою 
російських «добровольців» на 
Донбас, утримання одного тако-
го «захисника російськомовних» 
обходиться у 350 тисяч рублів на 
місяць.

Та їдуть не тільки на Донбас. 
За оцінками ООН, до весни 2015 
року з окупованих територій до 
Росії виїхало більш ніж півміль-
йона осіб. На їхнє утримання було 
встановлено єдиний норматив — 
800 рублів на день (250 — на їжу, 
550 — на житло). Тобто лише 2014 

витрачає приблизно шість мільяр-
дів доларів. З них три мільярди 
йдуть на утримання так званих 
«республік», аби з голоду не по-
пухли, решта — на воєнні витра-
ти. Лише за те, щоб в одній «ЛНР» 
лампочки світилися і телевізори 
працювали, російські платники 
податків віддають у середньо-
му 40 мільйонів доларів кожного 
року. Нині в окупованих районах 
Донецької області проживають 
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року годівля «втікачів від хунти» 
обійшлася росіянам у майже 80 
мільярдів рублів. 

Анексований Крим із жаданої 
«медалі» на шиї російського оби-
вателя перетворився на гирю. На 
тій же шиї. Цього року дотації з ро-
сійського бюджету для утримання 
півострова «на плаву» становили 
півтора мільярда доларів. І це без 
урахування витрат на «зелених 
чоловічків» та їхню техніку. «Крим 
наш»? Ну і гроші ваші.

Та це лише видима частина 
російських витрат на війну. Адже 

чималі кошти виділяються ще й 
на пропаганду, секретні спецопе-
рації, підтримку агентів впливу в 
Європі. Разом із цими «валізами 
без ручок» — Кримом і ОРДЛО — 
Росія отримала західні санкції. За 
весь санкційний період сукупні 

компаніям постачати енерге-
тичні технології на окупований 
півострів.

Володимир Путін не лише 
Німеччині, а й усьому світу про-
демонстрував, що йому вірити — 
себе обдурити. Адже на зустрічі 
у Москві з міністром економіки і 
енергетики Німеччини Зігмаром 
Габріелем у вересні 2016 року він 
обіцяв, що газові турбіни Росія за-
куповує зовсім не для Криму. 

Захопивши Крим, окупував-
ши частину української тери-
торії, Росія втратила інвестиції, 

Без західних технологій ла-
потна Росія – ніщо. Тож, попри 
заборону, в Крим нелегально 
завезли турбіни Siemens

втрати російського ВВП, за різни-
ми оцінками, становлять майже 
50 мільярдів доларів. Резервний 
фонд Російської Федерації зі-
бгався майже вчетверо — до 16 
мільярдів доларів. Росія не може, 
як раніше,  використовувати свої 
енергоресурси і природний газ як 
інструмент тиску на інші країни. 
«Газпром», «Роснефть», «Новатэк», 
тобто всі бюджетоутворюючі га-
лузі, завмерли в розвитку. А потім 
спалахнув ще й гучний скандал 
навколо незаконного ввезення до 
Криму через Росію газових тур-
бін німецької компанії Siemens, 
хоча ЄС заборонив європейським 

економічну стабільність, повагу 
світової спільноти. Заради чого? 
Військовий бюджет РФ — третій 
у світі, а ось за ВВП вона тепер не 
входить навіть до першої десят-
ки.  Для чого це потрібно особисто 
Володимиру Путіну і його «при-
сним» — зрозуміло. В умовах пер-
манентної війни «аби з ким» легше 
красти. Для чого це потрібно пере-
січним росіянам? Це запитання не 
до нас. Бачили очі, що руки купува-
ли. А нам своє робити!

Олег ЯНОВСЬКИЙ
Дар’я  МАРКЕВИЧ

. . .назад у світле майбутнє

За
ши 
торії,

у світле майбутнє

Заради величі Росії. . .

ЦІНА АГРЕСІЇ
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У ЄДНОСТІ – СИЛА!

БЕЗ ЦАРЯ У ГОЛОВІ
Китайський мислитель Конфу-

цій ще кілька століть тому заува-
жив, що важко знайти чорну кішку 
в темній кімнаті, особливо, якщо її 
там немає. Відтоді цей вислів став 
філософською аксіомою. Для всіх. 
Крім росіян. Вони вперто продо-
вжують шукати міфічну бібліоте-
ку Івана Грозного, який взагалі не 
вмів читати, залишки «перемо-
жених» ними монголо-татар на 
Куликовому полі, на якому ніколи 
жодних битв не було, скарб Степа-
на Разіна у Криму, про який ота-
ман нічого і не чув, і чорних котів 
у темних кімнатах. Треба віддати 
належне, з останнім у «духовно-
скрепних» виходить найкраще. 
Котів вони і справді знаходять, але 
не у кімнатах, а у власній затьма-
реній свідомості. А що ще можна 
чекати від країни, в якій цього року 

телевізійну премію в номінації 
«Освітянство» отримав «докумен-
тальний» фільм, в якому на пов-
ному серйозі йдеться про те, що 
Земля — пласка, мов російський 
млинець, та ще й вкрита скляним 
куполом з вмонтованими в нього 
лампочками, які ми сприймаємо 
за зорі? Після цього не варто диву-
ватися, що епатажна, але визнана 
у світі «Премія Дарвіна» ніколи не 
присуджувалася росіянам. Премія 
була придумана для «посмертно-
го нагородження» індивідуумів, 
котрі своєю дебільною смертю 
очистили генофонд землян від 
ідіото-генів. Ну, скажімо, хтось по-
сперечався на мільйон доларів, 
що він вип’є келих ртуті. Келих він 
випив, парі виграв. Але приз уже 
нікому було віддавати. Навіщо по-
кійнику мільйон доларів? Так ось, 

оргкомітет «Премії Дарвіна» ніко-
ли не звертав уваги на Росію, інак-
ше з року в рік вона б посідала всі 
призові місця! 
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КРИВЕ ДЗЕРКАЛО

Та останнім часом Російська... 
як її там?... Федерація (досить не-
долугий синонім слову «імперія»), 
перевершила сама себе в дебілізмі. 
Хоча це й важко, проте їй вдалося. 
Щоб зберегти інтригу, почнемо із 
запитання: хлопці, як ви думаєте, 
який би ґвалт і вереск зчинився «на 
Росії», якби, наприклад, Печерський 
суд Києва відкрив проти її вищого 
керівництва судове провадження 
за військові злочини проти народу 
Чечні? А далі — без жартів. Які вже 
тут жарти.... Це дані, які оприлюднив 
чеченський правозахисник Аслан-
бек Апаєв.

– У цій тюрмі не було людей, 
там працювали звірі. Хлопців і дів-
чат не просто вбивали, а з якомога 
більшими муками. 

«Турнік» – пристрій, на якому 
підвішували людей у різних позах. 
За деякий час кістки виходили із 
суглобів.

«Мухомор» – паяльником випа-
лювали порожнину рота.

«Роза» – трубку вставляли у 
задній прохід, потім вводили колю-
чий дріт. Трубку виймали, а дріт 
потім із реготом витягували.

Знаменитий «Хрест». Там, в од-
ній із зал, висів хрест, зварений з 
рейок. До нього прикручували дро-
тами полонених і били струмом. 

«Вовчий вищир» – великим 
терпугом сточували зуби.

«Тиски» – брали голову в слю-
сарські тиски, а зверху капала га-
ряча смола.

І знаменита «Утроба». Копали 
метрову яму, запихали в неї по-
лоненого і заливали по шию це-
ментом... При висиханні цемент 
ламав усі кістки... 

Як проводилися допити... За-
звичай, були улюблені варіанти. 
«Пилосос» – на голову надівали 
протигаз і перекривали до-
ступ повітря. Потім поло-
неного,  що задихався, 
починали бити но-
гами. Коли він не-
притомнів, йому 
вприскува-
ли хімічні 
препарати, 
і все починалося 
заново. Це тривало 
години.  Інший варіант 
– «Берізка». Полонено-
го із зв’язаними за спиною 
руками ставили на стілець із 
зашморгом на шиї. Вибивали сті-
лець із-під ніг. Тільки-но людина 
починала задихатися, ї ї «відкачу-
вали» і знову вішали...

За приміщенням була стіна, 
біля якої розстрілювали людей. 

Часто два-три рази стріляли по-
верх голів. Це вони так жартували. 
Потім вбивали.

Це не байки, не нічна маячня 
божевільного. Це – страждання і 
муки тих небагатьох, хто зумів ви-
жити. І які хочуть зараз померти, а 
не жити...

Про те, на що росіяни авіацій-
ними і артилерійськими ударами 
перетворили Грозний, вбиваючи 
і чеченців, і «російськомовних», 
годі й казати. Гідні нащадки «ді-
дів, що воювали» з Третім рей-
хом... 

На жаль, тоді їм за це нічого не 
було. Бо це, «внутрішні справи», в 
які міжнародна спільнота не має 
права втручатися! Вирішивши, 
що вони взагалі «схопили Бога 
за бороду», Державна Дума Росії 
згодом ухвалила закон про верхо-
венство внутрішнього права над 
міжнародним. 

Здавалося б, живіть за вну-
трішнім розпорядком свого «ле-
прозорію», нам до нього ніякого 
діла немає. Проте це ж Росія. Не-
збагненна душа. Яку, втім, легко 
осягнути, згадавши хоча б дещо 
нецензурний вірш Олександра 
Сергійовича Пушкіна про куму, що 

в якоїсь із своїх сусідок в одно-
му місці бачить тріску, не по-

мічаючи в себе поліна. Ні 
сіло ні впало кремлів-

ська «рать» перейня-
лася українськи-

ми справами і 
винесла «заоч-
ний вирок»....

ні, не військо-
вому злочинцю 

Володимиру Путіну, 
а тридцяти військови-

кам Збройних Сил Украї-
ни. За «ознаками злочину, 

передбаченого статтею 356 КК 
РФ (застосування заборонених за-
собів і методів ведення війни)». Що 
називається, пішли шукати чорних 
котів. Тоді як кожного дня пред-
ставники ОБСЄ фіксують десятки 
обстрілів з боку проросійських 

Російські війська стерли Грозний на пил спочатку 
повітряними бомбардуваннями, потім сухопутними силами
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терористів підконтрольної Україні 
території, також і з важкого озбро-
єння. Крім того, продовжується мі-
літаризація Російською Федераці-
єю тимчасово окупованих районів 
Донбасу.

Тридцять тисяч «заблукалих» 
з 1-го та 2-го армійських корпу-
сів російської армії вештаються 
територіями Донецької та Луган-
ської областей, шукаючи, де б їм 
«зажмуритися». Тим, у кого ще за-
лишилися кінцівки, міністерство 
оборони імперії  щомісячно пе-
рекидає майже п’ять тисяч тонн 
пального та 500 тисяч боєпри-
пасів, якими вони «накривають» 
українські міста і села. 

За словами начальника Ге-
нерального штабу – Головноко-
мандувача Збройних Сил України 
генерала армії Віктора Муженка, 
суттєвою загрозою для націо-
нальної безпеки України є наро-
щування військової потужності 
Російської Федерації  у безпосе-
редній близькості до державно-
го кордону України, де вже зосе-
реджено угруповання російських 
військ загальною чисельністю 
майже 23 тисячі військовослуж-
бовців, без урахування російсько-
го угруповання, яке знаходиться 
на території анексованого Криму.

Влітку 2014 року з території 
Росії було здійснено понад 300 
обстрілів української території з 
установок реактивних систем зал-
пового вогню «Град». Перетворив-
ши український Донбас на полігон, 
кремлівська сволота продовжує 
випробовувати на ньому свої «до-
сягнення» військової промисло-
вості. 

На сьогодні є безліч доказів 
застосування на території Донба-
су широкого спектру саме росій-
ського озброєння, перелічувати 
яке немає сенсу. На окупованій 
території Луганської та Донецької 
областей немає ні виробництва 
великокаліберних боєприпасів, 
ні виробництва танків, артилерій-

ських, ракетних систем і міноме-
тів, ні сучасних засобів радіоелек-
тронної боротьби і безпілотних 
літальних апаратів. Виробництва 
немає, але вироби є. Це і є саме 
те озброєння, яке постачають з 
території Російської Федерації. В 
основному ту зброю і боєприпа-
си, що були на базах зберігання у 
РФ. Та є й нові зразки: проводить-
ся їхня апробація в умовах бойо-
вих дій. 

І водночас це... як би сказа-
ти делікатніше?... це нацистське 
утворення починає судочинство 
проти українців, котрі захищають 
від нього  свою землю. Ні, тут пре-
мії Дарвіна замало.

Ян КРИВОБОК

Росія принесла на Донбас лише руйнування і скалічені долі
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Президент Росії Володимир 
Володимирович Путін сидів у Гра-
новитій палаті Кремля на високій 
табуретці і задумливо чухав цар-
ським скіпетром голу спину, обгри-
зену мошкою під час останньої ри-
боловлі в тайзі. Мошку явно вивели 
у секретних бандерівських лабора-
торіях Пентагону, бо пекло так, що 
скіпетр абсолютно не допомагав. 
Від чого настрій у ВВП був до того 
паскудний, що не хотілося навіть 
жартувати про вторинні статеві ор-
гани дідусів і бабусь. Хоча привід 
для притаманного президентові 
тонкого гумору напрошувався сам 
собою: намагаючись розвеселити 
нацлідера, перед самим його но-
сом пітніла у гімнастичних етюдах 
Аліна Кабаєва, демонструючи за-
лишки гнучкості своєї фігури, яка 
вже давно насилу влазила в крісло 
Державної Думи, депутатом якої 
колишня гімнастка числилася. 

– Хоч би газетку  або Консти-
туцію підстелила, увесь паркет за-
ляпала! — злобно просичав прези-
дент.

До того ж тріск суглобів коханої 
заважав йому насолоджуватися 
улюбленою піснею свого пітер-
ського дитинства, що линула з тро-
фейного приймача «Телефункен», 
вивезеного колись майором КДБ 
Путіним з окупованого ним Дрез-
дена: «За эти двадцать лет немало 
горя видел я, и не один на мне во-
лосик полинял...»

– Так, чимало горя я бачив за 
майже двадцять років свого пре-
зидентства, – тужливо прошепо-
тів Володимир Володимирович, 
ігноруючи натяки шансоньє  про 
волосики, які в нього за ці роки 
не стільки поблякли, скільки по-
вилазили. – Добре хоч, що горе 
було здебільшого не моє. Але тре-
ба знову балотувати... тобто, нести 

свій золотий хрест батька нації і 
далі...

Він з огидою подивився на 
Аліну, яку в цю хвилину двоє здо-
ровезних охоронців розтягували 
за ноги в різні боки, допомагаю-
чи їй сісти на анонсований нею 
«шпагат», і несподівано з гострим 
болем у паху згадав свою собаку 
Коні, з якою так приємно було го-
динами плескатися в теплій ван-
ній. Злі язики говорили, що саме 
від цих спільних водних проце-
дур з експресивним господарем 
Коні і «двинула коні» – загнула-
ся, бо не витримала фізіологія. 
Та Володимиру Володимировичу, 
з урахуванням його героїчного 
дрезденського минулого, досі 
вдавалося успішно дуркувати, 
відбріхуючись, що його хвостату 
улюбленицю отруїла українська 
ДРГ, підкинувши їй візитку Яроша 
із запахом краківської ковбаси.

   
-  « »: 
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Зусиллям волі Володимир Во-
лодимирович вигнав з черепної 
коробки думку про Коні і запустив 
туди іншу. З власного досвіду він 
знав, що зазвичай дві думки ра-
зом в його голові не вміщаються, а 
якщо випадково і зустрінуться, то 
там починається такий Майдан, що 
хоч самому до Ростова втікай, де, 
кажуть, є чудові психіатри...

А подумати останньою звиви-
ною було про що. На березень 2018 
року вже заплановано прем’єру 
чергової програми цирку «Шапіто 
Росія», головним режисером якого 
він працював. Назву вже придума-
ли: «Обери мене!». Квитки розходи-
лися, мов гарячі пиріжки – аж три 
вже вдалося продати президентам 
КНДР, Південної Осетії і Абхазії. 
Президенти «ДНР» і «ЛНР» циганили 
контрамарки на дурняк, бо нібито 
всю зарплату витратили на бороть-
бу з київською хунтою. У це навіть 
у Кремлі не надто вірили, та все ж 

таки головних погоничів донецьких 
трактористів дозволили допустити 
на майбутню ексгумацію... тобто 
інавгурацію знову президента Росії 
Володимира Путіна, хай би хто там  
не виграв. Все ж таки п’ять рил на 
Мавзолеї з букетиками незабудок 
– це ж міжнародне визнання! 

На щастя, виборчі бюлетені з 
дотепним текстом: «Якщо ти за 
Володимира Путіна – став галочку 
напроти його прізвища! Якщо ж ти 
за когось іншого – ми поставимо 
хрестик напроти твого прізвища!» 
вже встигли віддрукувати в типо-
графії ФСБ. А ось із сценарієм поки 
що не складалося. Микита Міхалков 
зациклився на залізному крюку за-
мість руки, яким, на думку остов-
пілого дворянина з діда-прадіда,  
президент, ще до виборів обраний 
президентом, мав би на радість 
електоратові видирати кишки опо-
нентам просто на виборчих дільни-
цях. Це якось не відповідало есте-

тиці Володимира Володимировича, 
яку йому прищепили у школі КДБ. 
Ну справді, навіщо кишки назовні, 
коли можна полоній всередину? 
Проте інших визначних діячів ро-
сійської культури Володимир Воло-
димирович не знав. До того ж на-
віть заради такого ефектного жесту 
руку втрачати не хотілося. Хотілося 
чогось новенького...

Від тяжких дум його відволік 
жалібний стогін: Аліна вирішила 
порадувати президента Росії но-
вою акробатичною вправою «кер-
ченський мостик» і вигнулася дого-
ри пузом... У тій позі її й заклинило.

– Допоможи, коханий, розігну-
тися! — із останніх сил прошепотіла 
депутат Державної Думи.

– Грошей немає, але ти тримай-
ся! – процитував Володимир Воло-
димирович свого дубля з качечкою. 
– Була б ти Коні... А ти – коняка!

І тут немов би «Іскандер» засмі-
явся і каміння з неба посипалося! 
Президент прозрів! До біса усіх 
тих сценаристів, головою об «Мос-
фільм» ударених! Він і сам може!

З деякими труднощами злізши 
з табуретки, Володимир Володи-
мирович кинувся до телефону, до-
рогою не відмовивши собі в задо-
волені дати Аліні копняка. Але не 
дістав ногою до потрібної точки.

– Чорт, треба було наказати, 
щоб каблуки і до тапочок пришпан-
дорили! – лайнувся лідер та зупи-
нятися не став. Не пригинаючись, 
він пробіг під «керченським мос-
тиком» і схопив слухавку...
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Цей телефон був його особис-
тою гордістю, отже, і гордістю всі-
єї великої Росії. За його розробку 
і запуск у серію двох екземплярів 
п’ятеро доцентів отримали зван-
ня академіків, а столяр заводу 
«Самарвторметдров-індустрі» – 
зарплату за останні шість міся-
ців. Адже на це чудо електроніки 
вперше за всю історію індустрі-
альної Росії не пішло жодної ім-
портної деталі! І корпус, і всі тран-
зистори з діодами були любовно 
вирізані з вітчизняної російської 
берези! І якщо абонент на дру-
гому кінці конопляного кабелю 
був не дуже далеко, то чутливість 
була неймовірною! Крім того, ГРУ 
РФ президента запевнило, що у 
НАТО і близько немає апаратури 
для прослуховування настільки 
надійного зв’язку.

– Баришня! — закрутив ручку 
суперового телефону національ-
ний лідер. — Альо! Спите ви там чи 
шо? Дайте мені кремлівську стай-
ню!

– Хай вам Аліна дає! – почу-
лося із дерев’яної слухавки. – А 
я можу тільки з’єднати. Кричіть 

голосніше, вас почують... Альо, 
кремлівська стайня? Висуньте 
хто-небудь голову у вікно, з вами 
хоче побалакати президент Росії!

У вікні через двір від Грано-
витої палати з’явився генераль-
ський кашкет, шкрябаючи раму 
двохголовою кокардою. Під ним 
насилу можна було розгледі-
ти міністра оборони Росії Сергія 
Шойгу, який увесь вільний час 
проводив у стайні, тренуючись у 
рубанні лози. Так міністр ліквіду-
вав прогалини у своїй військовій 
біографії. Зокрема зараз генерал 
проходив курс молодого бійця, 
про який він багато чув у рідному 
селі від «дембелів», але зблизька 
ніколи не бачив. Його інструктор – 
майор, «замполіт» штурмового 
батальйону «Бурятський мало-
рос», кавалер татуювання «Герой 
ДНР» і, за чутками, відомий ро-
сійський письменник Захар При-
лєпін запевняв пресу, що міністр 
робить величезні успіхи і років 
за п’ять йому можна буде навіть 
дати в руки трилінійку Мосіна, не 
боячись, що він виб’є нею комусь 
око.

– Кожухгетрович, – закричав 
у мікрофон президент, – ти мене 
чуєш?

– Загалом, я Кужугетович, – 
почулося з-під кашкета.

– Та мені начхати! У мене в 
блокноті записано, як тебе там, 
тільки немає часу шукати. Що ти 
знаєш про Калігулу?

– Це той якутський скульптор, 
який із гною півня виліпив?

– Матінко-заступнице, свята 
Наташка Поклонська, рятуй! З ким 
доводиться працювати! – про-
стогнав Володимир Володимиро-
вич. – Це імператор, мля!

– Такий же, як і ви? – улесливо 
поцікавився міністр.

– Гірший! Він зробив сенато-
ром свого коня, а я хочу вистави-
ти якусь конячину кандидатом на 
президентських виборах. Це кру-
тіше буде. І смішніше для електо-
рату. Хто там зараз у стайні є?

— Ну, якщо не враховувати мі-
ністра зовнішніх справ Лаврова, 
то більш нікого... Були два битюги, 
але вони на ракетних навчаннях. 
Після того, як ви в рамках дискусії 
19 жовтня у клубі «Ялда» сказали...

– Валдай!!!
– Га?
– Клуб «Валдай», бовдуре, а не 

«Ялда»! Це різні речі! Господи, хто-
небудь у цій країні знає російську 
мову?

– Та я ж і кажу. Після того, як ви 
у тому клубі бовкнули, що, «крім 
«Калібрів», у яких 1400 кілометрів 
дальність, у нас є й інші ракетні 
системи повітряного базування – 
4,5 тисячі дальність», ми вирішили 
продемонструвати ворогам Росії 
це наочно.

– А битюги тут до чого? 
– Ну як до чого? Відстань роз-

робники забезпечили, але в них 
не вистачило коштів на компас. 
Якщо просто так запустити ракету, 
то чорт його знає, в який бік вона 
полетить. А так – все в ажурі! За-
прягли битюгів у бричку, на бричку 
поклали ракету, дали кучеру карту 
– і вперед, у потрібному напрямку. 
Якихось чотири з половиною тисяч 
кілометрів, дурниці. Якщо дотяг-
нуть – рвонемо з точністю до одно-
го кілометра! 

– Гм-м... Згоден. Але ж я, 
пам’ятається, давав двісті рублів 
на компас. Знову пропили, падлю-
ки?

– Та ну, жартуєте. Що за двісті 
рублів зараз можна випити, крім 
води з калюжі? При такому маню-
сінькому ВВП...

– Серьожа, – несподівано ти-
хим голосом прошепотів прези-
дент, – що ти сказав?

— Я кажу, що при такому маню-
сінькому... ой, вибачте, Володими-
ре Володимировичу! Я мав на ува-
зі внутрішній валовий продукт, а 
не вас. Може вам і справді прізви-
ще змінити? Скажімо, на Кабаєв-
Путін? Принаймні, плутанини не 
буде.

– Я вже думав, але воно занад-
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то довге. Скандувати на мітингах 
важкувато.

– Ну можна ж скоротити. Ска-
жімо, Ка-Пут... Ой...

– Серьожа, – ще тихше проше-
потів президент. – Ти ці каламбу-
ри облиш. Мало мені Машки Заха-
рової?

Міністр зрозумів натяк. Не-
щодавно офіційний представник 
російського МЗС Марія Захарова, 
після третьої склянки настоянки 
бояришника, вирішила дати одко-
ша голландському генеральному 
прокуророві Фреду Вестербеке, 
котрий звинуватив Росію у неба-
жанні допомагати слідству щодо 
збитого малайзійського «Боїнга».

– Внеску в розслідування 
України і США, а також свідченням 
з Інтернету чомусь приписується 
неймовірно висока цінність, тоді 
як будь-яка допомога від Росії на-
вмисно применшується, – давила 
на сльозу представниця у прямо-
му ефірі передачі «Соловйов спі-
ва, заливається». – Такі висловлю-
вання у вищій мірі несправедливі, 
враховуючи, наскільки вражаю-
чий обсяг даних Росія надала слід-
ству від самого ж першого дня.

Світова преса негайно ж від-
гукнулася коментарями, найделі-
катнішим з яких був: «Відібрали у 
юродивого копієчку». Росії знову 
пригадали весь той, дійсно вра-
жаючий, обсяг брехні, якою вона 
намагалася прикрити свої довгі 
вуха, що стирчали із горезвісного 
«Бука». Машку довелося відшма-
гати на тій самій стайні, де міністр 
оборони проходив курс молодого 
бійця.

– Давай перейдемо до діла, – 
добросердо не став розвивати 
тему тілесних покарань Володи-
мир Володимирович. — Для цир-
кової програми «Обери мене!» 
мені потрібен конкурент.

– Так візьміть Олексія Наваль-
ного! Молодий, красивий, опози-
ціонер!

– Плагіатор він, а не опозиці-
онер, – скривився президент. – 

Пам’ятаєш, що я говорив Оліверу 
Стоуну в його кіно? «З Україною 
нас пов’язують тисячі ниток. Я 
глибоко переконаний, що україн-
ський і російський народ – вони 
просто близькі родичі. Це прак-
тично одне і те ж саме».

А потім чую від Навального в 
інтерв’ю українському телебачен-
ню: «Наша зовнішня політика має 
бути максимально спрямована 
на інтеграцію з Україною і Біло-
руссю. Фактично ми один і той же 
народ». З такими думками його, не 
дай Боже, і справді оберуть. Тим 
паче – молодий, красивий... Ні, На-
вальний – кандидат провальний! 
Я б висунув Коні, але ж невчасно 
здохла, сука. Треба щось смішні-
ше. Як ото в Калігули... Є якісь ідеї, 
Будьонний?

Сергій Шойгу витер натруджені 
шашкою руки об галіфе, зітхнув і 
гаркнув:

– Так точно, є! 
... Наступного дня на вибори 

Володимира Путіна типу само-
висунула свою кандидатуру його 
хрещениця Ксенія Собчак. 

– Я за те, щоб у країні з’явилася 
справжня політика, влада, під-
звітна вільному волевиявленню 
людей, котрі самі вирішать, як їм 
жити, і на рівних з усією світовою 
спільнотою і сусідами вирішать, 
чий же Крим насправді, – заяви-
ла циркова коняка, яку випустили 
на манеж для імітації виборчого 
процесу.

Електорат заіржав.

Олег ЯНОВСЬКИЙ
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Відгородившись від усього світу «залізною завісою», 
радянська влада ретельно приховувала правду 

про Голодомор 1932-1933 років. До того ж, 
витрачала шалені гроші на іноземних журналістів, 
представників інтелігенції, які, побувавши в СРСР, 

мали розповідати і писати про «райське життя 
українських селян». Але були люди, 

які намагалися сказати світу всю правду 
про вбивство голодом мільйонів українців. 

Саме завдяки їм з часом справдилися 
Слова Сина Божого: «Пізнайте правду, 

а правда визволить вас!»
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Ґарет Джонс – один із тих, хто 
по крихтах збирав правду про му-
ченицьке вимирання українсько-
го селянства: у 
1933 році, по-
рушуючи забо-
рону Державно-
го політичного 
управління (по-
передник НКВС) 
на в'їзд інозем-
них журналістів, 
прибув до охо-
пленої голодом 
України. Він по-
бував у десятках 
сіл, спілкувався 
із сотнями се-
лян, занотову-

вав побачене і почуте до щоден-
ників. Ось один із записів, які він 
робив: «Голод практично скрізь. 

І мільйони вми-
рають від нього. Я 
бродив кілька днів 
Україною, і там не 
було хліба, у ді-
тей боліли животи, 
всі коні та корови 
виздихали. Терор 
набув нечуваних 
масштабів». Неза-
баром його затри-
мали чекісти і де-
портували з країни.  

Повернувшись 
додому, він скликав 
прес-конференцію, 

на якій вперше розповів про тра-
гедію українців. Цю розповідь 
надрукували всі провідні мас-
медіа світу. Розголос, якого на-
були публікації Джонса, змусив 
радянське керівництво розпоча-
ти проти нього цілу інформаційну 
війну. До неї залучили навіть за-
хідну пресу!..

Так, лауреат пулітцерівської 
премії Волтер Дюранті, який ще 
1929 року брав інтерв’ю у Сталіна 
та був знайомий з тираном, над-
рукував кілька замовних статей, 
заперечуючи смертність від го-
лоду. Проте Джонс продовжував 
розповідати зі шпальт багатьох 
газет правду про ті страхіття, що 
коїлись в Україні.
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ПАМ’ЯТАЙМО

Влітку 1935 року, подорожую-
чи Маньчжурією, він був убитий. 
Вважається, що до його смерті 
причетні радянські спецслужби. 
Зважаючи на те, що саме караль-
ні органи СРСР відправляли на той 
світ багатьох ворогів СРСР, ці при-
пущення не видаються фантас-
тичними.

29 вересня 1933 року про му-
ченицьку смерть мільйонів украї-
нців заговорили на засіданні Ліги 
Націй (сьогоднішня ООН. – Прим. 
авт.), в якому брали участь 14 країн 
світу. Це стало можливим завдяки 
представникам українських не-
урядових організацій, які пере-
бували за кордоном. Вони  спро-
бували  переконати іноземних 
дипломатів у необхід-
ності надати земля-
кам, що вмирали з 
голоду, продовольчу 
допомогу. Прези-
дент Ліги  Йоган Мо-
вінкель чотири рази 
ставив це питання на 
обговорення!..

Але представни-
ки 10 країн, зокре-
ма  Великобританії 
і Франції, жодного 
разу «не почули» 
його. І хоча спільна 
резолюція міжна-
родного співтовари-
ства була невтішною 
для українців, світ 
все ж дізнався  про 
трагедію мільйо-
нів людей. До речі, 
коли справу пере-
дали Міжнародному 
комітету Червоного 
Хреста, який запропо-
нував вищому керів-
ництву СРСР допомогу 
вже від свого імені, 
Москва відмовилася 
від неї, заявивши, що 
«ніякого голоду не було 
і немає». 

Таких, як Віктор 
Кравченко, за радян-

ських часів інакше як зрадника-
ми не називали. Утім він хотів хоч 
якось допомогти своєму народові, 
тому, працюючи  в закупівельній 
комісії СРСР у Вашингтоні, 4 квіт-
ня 1944 року не з’явився у ра-
дянському торгпредставництві 
– зник у невідомому напрямку. А 
за кілька тижнів попросив у США 

політичного притулку, відразу 
ж розповівши про «щасливе 
життя радянських людей», не 
забувши детально повідати і 
про Голодомор 1932-1933 ро-
ків...

А незабаром написав 
книгу «Я вибрав свободу». 
Ось витяг з неї:

«На полі бою люди поми-
рають швидко, вони стріляють 
у відповідь, їх підтримують по-
братими й почуття обов’язку. 
Під час голодомору люди  вми-
рали на самоті, повільно, поми-
рали страшно, безцільно, без 
надії, що їхня жертва виправ-
дана. Вони потрапили в пастку 
й залишилися там помирати 
від голоду, за політичним рі-
шенням, прийнятим у далекій 
столиці за столами для нарад 
і банкетів. Найнестерпнішим 
був вигляд маленьких  дітей, у 

яких висохлі, як скелети, кін-
цівки звисали по боках роз-
дутих животів».

Після того, як книга Ві-
ктора Кравченка з’явилася 

на полицях закордонних книжних 
крамниць, Міністерство держав-
ної безпеки СРСР організувало 
кампанію з його дискредитації, 
залучивши до неї навіть західних 
інтелектуалів. Одна з популяр-
них на той час французьких газет 
звинуватила Кравченка у брехні. 
У відповідь він подав проти ре-
дакції судовий позов. Судовий 
розгляд тривав від 24 січня до 22 
березня 1949 року в Парижі.  Його 
називали процесом століття – че-
рез масштабність, резонансність і 
кількість залучених обома сторо-
нами свідків. Зрештою суд став на 
бік Кравченка, присудивши йому 
компенсацію в розмірі 50 тисяч 
франків – на той час пристойну 
суму.

Британський журналіст Мал-
кольм Маггерідж приїхав до Києва 
1932 року. У статті «Голод в Україні. 
Нещасні землероби» від 27 берез-
ня 1933 року він писав:

«Голод – це слово, яке я чув 
скрізь. Селяни благали перевезти 
їх бодай на одну станцію, поде-
коли їхні тіла опухали від браку 
харчів, і це було жахливе видо-
вище.  Я ніколи не посмію забути 
хліборобів, які в снігу на колінах 
жебрають хліба…».

Найґрунтовніше дослідження 
про Голодомор в Україні зробив  
відомий   радянолог Роберт Конк-
вест. У своїй книзі  «Жнива скор-
боти» він дійшов висновку, що 
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українське селянство стало жерт-
вою страхітливого експерименту 
– «терору голодом».

На початку 80-х почав до-
сліджувати тему Голодомору і 
Джеймс Мейс, який упродовж 
чотирьох років координував ді-
яльність Комісії Конгресу США із 
вивчення голоду 1932-1933 років. 
Результатом цієї роботи стало ви-
дання тритомника свідчень сотень 
очевидців, яким пощастило в ті 
страшні роки вижити.

1993 року Мейс переїхав до 
України, викладав у Києво-Моги-
лянській академії. 

– Мені судилася така доля, 
що ваші мертві вибрали мене. 

Не можна займатися історією Го-
локосту та не стати хоч би напів-
євреєм, як не можна займатися 
історією Голодомору й не стати 
хоча б напівукраїнцем, – писав 
він під час свого перебування в 
нашій державі.

Ми назвали лише кілька при-
кладів того, як правда про Голо-
домор в Україні проникала за так 
звану залізну завісу. І в тому, що 
сьогодні про цю трагедію знають 
у всьому цивілізованому світі, у 
багатьох країнах Голодомор ви-
знали геноцидом українського 
народу, є заслуга людей, які поча-
ли говорити про нього правду ще  
багато десятиліть тому.

25 листопада – День пам’яті 
жертв Голодомору. Кожен сві-
домий українець у своєму вікні 
запалить свічку і помолиться 
за тих, чиє життя скосив без-
жальний серп комуністичного 
тоталітарного режиму. 

Та страшна сторінка істо-
рії нашого народу ніколи більше 
не повинна повторитися. Саме 
нашому поколінню судилося  
відстояти право свого наро-
ду на цивілізоване життя, на 
власну сильну державу, на май-
бутнє, про яке завжди мріяли 
українці.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Меморіал жертвам українського 
Голодомору-Геноциду 1932-1933 років. 
Вашингтон



62 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | листопад 2017 року

19 вересня 1941 року Михайлику Горинісу 
виповнювалось 10 років.  Попри близькість фронту, мати 
все ж вирішила відсвяткувати «ювілей» сина.

  «Склали список гостей. Бабуся напекла різних 
смаколиків, – згадує 86-річний Михайло Гориніс. – Та 
не судилося тоді мені з друзями зібратися за святковим 
столом…»

ТА В ПОЛУМ’Я
З ВОГНЮ

19 вересня,  після 72-денної оборони радян-
ськими військами міста, до Києва увійшли вій-
ська вермахту – почалася 778-денна окупація. 
Перше, що зробили нові господарі міста, нака-
зали зареєструватися всім чоловікам і комуніс-
там, здати радіоприймачі, зброю та військове 
спорядження.  За невиконання будь-якого з цих  
розпоряджень – розстріл. Ось як згадував пер-
ші дні окупації письменник Олесь Ільченко:

«Німці увійшли до Києва впевнено, мов до 
себе додому. Вправно орієнтуючись за точними 
мапами міста, вони займали будинки, устано-
ви, організації, оселялися в покинутих кварти-
рах і в гарних, неушкоджених помешканнях, які 
їм подобалися. Скажімо, у відомого київсько-
го архітектора Павла Альошина, в його вели-
кій квартирі на Великій Житомирській вулиці, 

Вуличний бій у Києві. 
Листопад 1943 року
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зарозкошував німецький офіцер, 
безцеремонно вказавши хазяїну 
на його нове місце. В листопаді 
1943 року, коли цей «істинний арі-
єць» тікатиме з Києва, він поцу-
пить у Альошина старовинний ки-
лим з вітальні. Двоюрідна сестра 
моєї бабусі, чорнява, дуже схожа 
на справжнісіньку єврейку, муси-
ла два роки просидіти в підвалі 
одного з будинків».

Наприкінці вересня в Бабиному 
Яру почалися масові розстріли єв-
рейського населення: за 2 дні там 
знищили понад 34 тисячі ні в чому 
не винних людей.

Міська управа, яку призначили 
гітлерівці, намагалася налагоди-
ти життя містян. І їй, як згадували 
після війни кияни, багато вдалося 
зробити. Насамперед у відновлен-
ні транспорту, роботи магазинів 
і ринків міста. До речі, коли місь-
кий голова професор  Володимир 
Багазій спробував припинити 
розстріли євреїв, що почалися 
в Бабиному Яру, йому порадили 
«триматись подалі від гріха». А не-
забаром його та сотні українських 
націоналістів спіткала така ж доля 
– німці їх теж розстріляли. У цьо-
му ж урочищі...

Після «остаточного вирішен-
ня єврейського питання в Києві» 
8 січня 1942 року німці взялися 
й за українців. Зокрема генерал-
комісар міста Квітцрау запрова-
див загальну трудову повинність, 
яка розповсюджувалася і на дітей 
віком 11-14 років. При цьому вони, 
знесилені важкою працею, часто  
ставали ще й донорами крові для 
солдатів вермахту!..

Єдиним місцем здобути щось 
їстівне, окрім ерзац-хліба з чи-
малою домішкою київських ка-
штанів, залишалися базари: 
Житній, Сінний, Володимирський, 
Солом’янський та найвелелюдні-
ший – Євбаз (Єврейський базар), 
де між тим жодного єврея впро-
довж двох років окупації вже 
не було. А ціни! Для порівняння: 

хлібина на базарі коштувала 300 
окупаційних карбованців, а серед-
ня плата коливалася в межах 400 
на місяць. У центрі міста відкрило-
ся кілька комісійних магазинів, де 
приймали на продаж коштовності 
та твори мистецтва. Купували оку-
панти. Рідкісна антикварна річ мо-
гла дорівнювати на базарі вартості 
маленької скляночки пшона.

– Ми ледь вижили, – згадує ки-
янка Євгенія Базалько, якій на той 
час виповнилося 15 років. – Щоб 
не померти з голоду, змушені були 
ловити котів, горобців, іншу жив-
ність. Адже навесні 1942 року нім-
ці заборонили відвідувати сусідні 
села, де наші батьки діставали про-
дукти харчування, обмінюючи їх на 
одежу, інший ширвжиток. Словом, 
життя перетворилося на суцільний 
жах…

Ситуація з продовольством, 
можливо, була б інакшою, коли б не 
наказ Сталіна, що пролунав 3 лип-
ня по радіо: не залишати ворогові 
жодного кілограма зерна, жодного 
літра пального. Тож із Києва у глиб 
країни залізницею пішли ешелони, 
а Дніпром – баржі з борошном, 
крупами, цукром: щоб не дісталося 
противникові, а ось про людей, які 
перебували на окупованій ворогом 
території, «забули».

З окупацією міста гітлерівці 
створили кілька концтаборів для 
військовополонених. Лише через 

Розбір завалів на Хрещатику
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Дарницький концтабір, який 
виконував функції фільтру-
вального, у 1941-1943 роках 
пройшло щонайменше 300 
тисяч бранців,  з яких близько 
200 тисяч померли від голо-
ду, холоду і знущань. У табо-
рі, розташованому по вулиці 
Керосинній, щодня голодною 
смертю помирали десятки 
осіб. Серед в’язнів навіть по-
ширювався каннібалізм: за 
спогадами очевидців, «до-
ходило до того, що полонені 
чекали, поки труп охолоне, а 
потім починали його їсти».

За два роки окупації 
на примусові роботи до 
Німеччини нацисти вивезли з 
Києва понад 100 тисяч моло-
дих людей.  Про те, яких втрат 
зазнало тоді місто, і по сьогод-
ні немає точної інформації. 

Окупація Києва німецьки-
ми нацистами – одна з най-
трагічніших сторінок у його 
багатовіковій історії. Відомо 
лише, що напередодні війни 
тут проживало 930 тисяч лю-
дей. А після звільнення сто-
лиці України залишилося 180 
тисяч. Гітлерівці   розстріляли, 
запроторили до концтаборів і 
вивезли до Німеччини на при-
мусові роботи сотні тисяч. А 
ще десятки тисяч киян помер-
ли голодною смертю.

Михайло  Гориніс все ж 
відсвяткував свій день на-
родження. Правда, не 10-й 
і не того дня, коли з’явився 
на світ Божий, тобто не 19 
вересня 1941-го. За свят-
ковим столом він та його 
друзі зібралися 10 листопа-
да 1943 року – на 4-й день 
після визволення міста від 
гітлерівських окупантів. Але 
поруч  вже не було найрідні-
шої людини – матері Ольги 
Миколаївни, котру німці 
розстріляли як зв’язкову 
міського підпілля…                

              

       Сергій ВАСИЛЬЧУК

Радянсько-партійна пропаганда 
впродовж десятиліть стверджувала, 
що, «вступивши до Києва, гітлерівці 
почали висаджувати в повітря бу-
динки мирних жителів, пам’ятки іс-
торії та культури». Але це було лише 
частиною правди: архівні документи, 
що збереглися, свідчать і про інше…

Влітку 1941-го, коли гітлерівці 
були ще за кілька десятків кіломе-
трів від столиці України, почалося 

масове мінування 
міста. Збереглася 
копія довідки на-
чальника інженер-
ної служби штабу 
оборони Києва 
майора Чукарева. 
У ній, зокрема, по-
відомляється, що 
«мінування прово-
диться силами ар-
мійського інженер-
ного батальйону 
під керівництвом 
міському партії. 
Міни й фугаси за-
кладаються  на-
самперед в тих бу-
динках, де можуть 
розміститися німці 

– в центрі міста».
Передчуття не підвело радян-

ських генералів: зайшовши до Києва, 

нацисти розташувались у найви-
шуканіших будинках на Хрещатику, 
Прорізній, Інститутській, Пушкінській 
та на інших центральних вулицях. 
А вже 24 вересня пролунав перший 
вибух, розколовши навпіл великий 
чотириповерховий будинок з ман-
сардами і вежами, споруджений 
1903 року за проектом інженера М. 
Городецького. Після нього настала 
черга й інших. Ось як згадував ті по-
дії відомий письменник Анатолій 
Кузнецов:                                 

«Це було 24 вересня, о четвертій 
годині дня. Будинок німецької комен-
датури злетів у повітря. Вибух був та-
кої сили, що вилетіли шибки не лише 
на самому Хрещатику, але й на пара-
лельних йому вулицях – Пушкінській 

і Мерінга».
За словами Куз не цова, 

«увесь Київ, уся Україна, 
увесь народ знали, що 
Хрещатик зруйнований 
комуністами, а їм вток-
мачували, що це зробили 
кляті німці. Тобто, що вони 
увійшли в прекрасне міс-
то, зайняли його чудовий 
центр, п’ять днів працю-
вали, закладаючи міни під 
собою, щоб їх під собою ж 
і підірвати. Навіщо? На це є 
точна відповідь: фашисти 
– варвари, але Хрещатик 
підірвали більшовики». 

Хто руйнував Київ 
у вересні 1941-го?..

А ось що писав у своєму «Щоденни-
ку» Олександр Довженко:
«Я розпитував ще багатьох людей 
і довідався, що не німці знищили 
центр нашої знівеченої столиці, а 
ми самі. Наші дурники перевико-
нали програму завдань і на сей раз, 
зоставшись вірними своєму стилю 
безбатченків дурноголових і геро-
стратів. І що лавру, святиню всієї 
Русі, висадили в повітря теж вони».
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Вибухи тривали  кілька днів, зруйнувавши ба-
гато будівель і не заподіявши великої шкоди оку-
пантам. Натомість просто неба опинилося чимало 
киян. А ще гітлерівці провели кілька так званих 
акцій відплати: вони розстріляли близько тисячі 
непричетних до вибухів людей, яких схопили на 
вулицях міста…

ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ



У його арсеналі понад півтори сотні одиниць військо-
вої техніки, а під «командою» тритисячне військо. Елек-
тромонтер із Козельця, що на Чернігівщині, Ігор Захарій 
присвятив більшу частину свого життя створенню тех-
ніки часів Другої світової війни. Кожна робота майстра 
має власну історію та настільки наближена до оригіна-
лу, що можна розгледіти найдрібніші деталі двигуна, 
антени, сліди палива або пороху. 

Свою першу бронемашину Ігор склав ще школярем. 
Спроба батьків привчити сина до акуратності та працьо-
витості переросла в захоплення, яким він займається 
вже 25 років. За цей час хлопець із придеснянського 
селища виготовив кілька сотень моделей, але чимало 
роздарував друзям, і нині його колекція налічує понад 
150 мініатюрних копій машин та бронетехніки. Вдома 
їх зберігають у двох великих диванах. Там у чоловіка 
справжнісінький полігон. За улюблене хобі, яке майстер 
називає відпочинком від життєвих негараздів і стресу, 
він береться вночі, коли сім’я лягає спати.

Створення моделі починається з вивчення ї ї прото-
типу, реальних креслень та фотографій – на це в Ігоря 
може піти до півроку. Виготовити максимально точну 
копію – справжнє мистецтво, за яким стоять роки досві-
ду, неймовірна точність і скрупульозність. Кожну деталь 
потрібно виготовити певного розміру, на що йде багато 
часу. У процесі роботи майстер використовує спеціальні 
інструменти: ножиці, різаки, кусачки, пінцети. А от мате-
ріал для всіх цих шедеврів один і той самий – використа-
на бляшана тара. Колеса та деякі інші деталі машин – з 
полімерної глини. Армія солдатів – з пластиліну.

– Намагаюся відтворити все до найменших дрібниць: 
окуляри, шоломи, жилети. В усіх машинах відчиняють-
ся дверцята й туди можна садити екіпаж, – демонструє         

козельчанин частину своєї 
колекції. – Моя робота чи-
мось схожа на ювелірну. Схо-
жий процес з усіма його тон-
кощами.

– ПЗ-4 (Pz IV – німець-
кі танки), Т-26 (радянський 
легкий танк), полуторка 
(агрегати ГАЗ-АА – широ-
ко застосовувалися при 
створенні військових і бо-
йових машин), позашля-
ховики Willys MB (Вілліс), 
бронетранспортери США, – 
продовжує Ігор знайомити зі 
своєю колекцією. І, здається,  
він може розповідати про кожну з моделей годинами. Та 
заробляти на них гроші не прагне і не збирається. 

Ігор Захарій, як і всі майстри-колекціонери, мріє про 
власну виставку, адже його арсенал вабить не лише 
основ-ними бойовими машинами, а й достатньо рідкіс-
ними експонатами, про які дехто лише чув, але ніколи на 
власні очі не бачив. Одна річ – це кіно, друга – побачити 
раритет в натурі, переконаний він. Найпотаємнішим ба-
жанням дивака є мрія, щоб його моделі використали в 
короткометражному патріотичному кіно чи мультику.

– Я не прагматична людина і заради вигоди не працюю. 
Тому комерція мене не цікавить, – наголошує чоловік. – 
Продавати свою армію не буду. Вона цінна як колекція. 

Роботи козелецького майстра справді вражають. Це 
мініатюрні військові шедеври, які гідні того, щоб їх по-
бачили люди.

Сніжана БОЖОК




