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З 16 по 18 лютого у Мюнхені 
проводилася 54-та конференція 
з безпеки, в якій взяли участь по-
літики, військові, наукові та гро-
мадські діячі з багатьох європей-
ських країн та США. Понад сотні 
високопоставлених гостей, серед 
яких – 25 президентів та голів 
урядів, перші особи ООН, НАТО, ЄС, 
обговорили важливі проблеми в 
сфері безпеки. Насамперед вони 
стосувалися відносин Євросоюзу 
з Росією і США, забезпечення єв-
ропейської безпеки, ситуації на 
Близькому Сході та Корейському 
півострові. 

Виступаючи з промовою на 
цьому впливовому міжнародно-
му форумі, який щорічно про-
водиться з 1962 року, Президент 
Петро Порошенко закликав по-
силювати стійкість України через 
внутрішні реформи та зовнішню 
підтримку. 

Також глава держави закли-
кав світову спільноту підтриму-
вати зміцнення обороноздат-
ності України. 

– Посилений оборонний по-
тенціал України збільшить ціну 
російської агресії. Перед облич-
чям такого сильного стримуючого 
фактору Москва двічі подумає, 

ПРОТИСТОЯТИ ВИКЛИКАМ РАЗОМ
перш ніж розпочинати нові насту-
пальні дії, – наголосив Петро По-
рошенко. 

Глава держави зазначив, що, 
попри всі виклики, Донбас цілком 
може стати успішним прикладом 
мирного врегулювання збройно-
го конфлікту, і для цього потрібна 
лише імплементація Росією Мін-
ських домовленостей. 

Президент зауважив, що у рам-
ках Ради Безпеки ООН необхідно 
домовитися про наділення мирот-
ворців ООН на окупованому Дон-
басі повноцінним функціональ-
ним мандатом на основі усталених 
принципів ООН, який дозволив би 
їм виконати свої завдання та за-
безпечив мирне відновлення су-
веренітету України у відповідності 
до Мінських домовленостей.

– Захищаючи Україну, ви захи-
щаєте суверенітет, територіальну 
цілісність та незалежність ваших 
країн, – наголосив у своїй промові 
Петро Порошенко.

В рамках Мюнхенської конфе-
ренції Президент провів багато 
двосторонніх зустрічей з керів-
никами ООН і НАТО, а також висо-
копосадовцями із США і Європей-
ського Союзу.

Зокрема на зустрічі з прези-

дентом Європейської комісії 
Жан-Клодом Юнкером обгово-
рювалися перспективи виді-
лення Євросоюзом четвертої 
програми макрофінансової до-
помоги Україні, а також шляхи 
реалізації ініціативи «Східне 
партнерство+». 

Також було зазначено, що Єв-
росоюз готовий посилити всебіч-
ну підтримку України 2018 року 
на шляху системних реформ та 
імплементації Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС.

Під час зустрічі з Генеральним 
секретарем ООН Антоніу Гутеррі-
шем основну увагу було приді-
лено обговоренню питання щодо 
перспектив розгортання миро-
творчої місії ООН на Донбасі. Го-
ловним завданням майбутньої 
місії ООН має стати забезпечення 
повного мирного врегулювання 
ситуації на Донбасі та відновлен-
ня суверенітету і територіальної 
цілісності України в міжнародно 
визнаних кордонах.

На зустрічі з Генеральним 
секретарем НАТО Єнсом Стол-
тенбергом Петро Порошенко за-
значив, що Україна послідовно 
продовжує курс євроатлантичної 
інтеграції та реформи сектору 
безпеки і оборони відповідно до 
стандартів Альянсу. Сторони об-
говорили перспективи посилення 
взаємодії України з Альянсом та 
залучення більшої практичної та 
експертної допомоги НАТО.

На Мюнхенській конференції 
з питань безпеки Президент Пе-
тро Порошенко також зустрівся з 
Міністром оборони США Джейм-
сом Меттісом та делегацією Кон-
гресу США.

Глава держави наголосив, 
що ухвалення Вашингтоном рі-
шення щодо надання Україні 
летальної оборонної зброї та по-
силення санкційного тиску є не 
лише відповіддю на деструктив-
ну позицію Москви, але й водно-
час сприяє мирному процесу на 
Донбасі.  
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В Україні успішно проведено 
перші льотні випробування но-
вої крилатої ракети наземного 
базування, здатної точно вража-
ти наземні й морські цілі. 

Нова розробка Державного 
Київського конструкторського 
бюро «Луч», що входить до скла-
ду «Укроборонпрому», створена 
у співпраці з іншими держав-
ними та приватними підприєм-
ствами оборонно-промислового 
комплексу України. Під час ви-
пробувань фахівці перевірили 
льотні характеристики та роботу 
систем крилатої ракети.

– Для України це дуже важли-
ва подія, тому що після тотально-
го роззброєння української армії 
відповідно до Будапештсько-
го меморандуму на озброєнні 
Збройних Сил України не зали-
шилося жодної крилатої ракети. 
Сьогоднішніми випробуваннями 
ми відкрили новий етап ракетної 
програми, відповідно до якого 
наші Збройні Сили повинні отри-
мати потужні високоефективні 
крилаті ракети, здатні на великій 
відстані точно вражати ворожі 
цілі, – зазначив Секретар Ради 
національної безпеки і оборони 
України Олександр Турчинов.  

Він додав, що дальність дії 
крилатої ракети та ї ї бойове спо-
рядження не суперечать підпи-
саним Україною міжнародним 
угодам для такого виду зброї.

УКРАЇНСЬКА. КРИЛАТАВ ПРІОРИТЕТІ – СУЧАСНА ЗБРОЯ
Уряд ухвалив основні показни-

ки державного оборонного замов-
лення України на 2018-2020 роки, 
яке базується на основних напря-
мах бюджетної політики. В серед-
ньостроковій перспективі основні 
зусилля держави будуть спрямо-
вані на забезпечення української 
армії сучасними зразками озбро-
єння та військової техніки. 

У 2018-му заплановано збіль-
шення фінансування державного 
оборонного замовлення до рівня 
21,3 млд грн, що на 37% більше, 
ніж 2017 року. Пріоритетними на-
прямами державного оборонного 
замовлення має стати забезпечен-
ня Збройних Сил ракетною та бро-
нетанковою технікою, засобами 
радіоелектронної боротьби, проти-
повітряної оборони, безпілотними 
авіаційними комплексами та анти-
снайперськими системами тощо.

– Планувати державне обо-
ронне замовлення на три роки 
ми почали 2017 року, і ця система 
вже довела свою ефективність як 
для державних замовників, так і 
для підприємств-виконавців дер-
жавного оборонного замовлен-
ня, – пояснив заступник міністра 
економічного розвитку і торгівлі 
України Юрій Бровченко.

ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТ СПІВПРАЦІ

Кабінет Міністрів України за-
твердив Річну національну про-
граму під егідою Комісії Україна 
– НАТО на 2018 рік. Це – головний 
програмний документ, що спря-
мовує та регулює весь комплекс 
питань співробітництва з НАТО. 
Програма на 2018 рік містить 444 
заходи за участю 58 міністерств та 
відомств, не враховуючи місцеві 
органи влади та інші інституції й 
організації.

– Щорічне збільшення кількос-
ті заходів співробітництва свід-
чить, зокрема, про позитивний 
алгоритм активізації співпраці, 

розширення сфер взаємодії, – 
зазначила віце-прем’єр-міністр 
Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Своєю чергою Генеральний се-
кретар НАТО Єнс Столтенберг вва-
жає, що питання членства України в 
Альянсі буде розглянуто після про-
ведення Києвом оборонної рефор-
ми.

– НАТО надає значну політич-
ну і практичну підтримку Україні. 
Держави-члени також надають 
підтримку вже на двосторонньо-
му рівні. Ми будемо продовжувати 
зміцнювати наше партнерство, –
підкреслив пан Столтенберг.
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дин, перевезено близько 250 тис. 
пасажирів та більше 6,5 тис. тонн 
майна тощо.9 лютого в Міжнародному ае-

ропорту «Львів» імені Данила Га-
лицького зустріли українських 
миротворців зі складу 56-го окре-
мого вертолітного загону, який 
упродовж 14 років виконував ми-
ротворчу Місію ООН у Республіці 
Ліберія. За цей час українські вій-
ськові з гідністю виконали всі за-
вдання Місії ООН і стали свідками 
відбудови країни та повернення ї ї 
до мирного життя.

До України прибув основний 
контингент вертолітного загону. У 
Ліберії ще залишилися українські 
військовослужбовці, які залучені 
до процесу згортання місії. Най-
ближчим часом вони мають орга-
нізувати завантаження майна та 
техніки на авіаційний та морський 
транспорт. Після виконання цьо-
го завдання вони повернуться на 
Батьківщину. Таким чином одну з 

найбільш довготривалих мирот-
ворчих місій Збройних Сил України 
буде завершено.

Як відомо, у квітні цього року 
завершується дія мандату Місії 
ООН у Ліберії, тому всі військові та 
поліцейські підрозділи будуть ви-
ведені з цієї країни.

У Ліберії українські миротворці 
виконували завдання з авіаційної 
підтримки наземних військ Місії 
ООН, патрулювання та охорони 
кордонів Ліберії із сусідніми дер-
жавами, перевезення вантажів, 
доставки у віддалені та важко-
доступні куточки країни продо-
вольства та ліків, брали участь у 
евакуації хворих та пошуково-ря-
тувальних операціях тощо.  Зага-
лом за весь час Місії ООН у Ліберії 
у складі загону завдання викону-
вали понад 5000 українських вій-
ськовослужбовців. 

Льотний склад провів у лібе-
рійському небі понад 60 тис. го-

КІНЕЦЬ МІСІЇ

Збройні Сили України отри-
мали чергову партію матеріаль-
но-технічної допомоги від США 
– 5 тис. приладів нічного бачення 
американського виробництва на 
загальну суму майже 6 млн до-
ларів.

Обладнання надано україн-
ській стороні безоплатно відпо-
відно до Програми сприяння без-
пеці в Україні, яка здійснюється 
за підтримки уряду США.

Як зазначив начальник Гене-
рального штабу – Головноко-
мандувач Збройних Сил Украї-
ни генерал армії України Віктор 
Муженко, це є ще одним кроком 
у підвищенні спроможностей ар-
мії. 

– Як мінімум ще 10 баталь-
йонів будуть повністю оснащені 
приладами нічного бачення та  
підготовлені до ведення бойових 
дій уночі. Попередній розподіл 
цього обладнання проведено, і 

ПОБАЧИТИ ВСЕ
воно вже найближчим часом на-
дійде у війська, – сказав генерал 
армії України Муженко.

В загальних обсягах матері-
альної допомоги, яка була нада-
на Збройним Силам України від 
різних країн, допомога від США 
становить близько 90%. Також не 
менш важливою є дорадча допо-
мога, яку Сполучені Штати нада-
ють у розвитку та реформуванні 
Збройних Сил України на всіх рів-
нях — від стратегічного до так-
тичного, в організації тренувань 
українських військовослужбов-
ців, що підвищує рівень їхньої 
підготовки.

– США дотримуються зо-
бов’язання допомогти Україні за-
хистити державний суверенітет 
та територіальну цілісність. Це 
допоможе Україні на шляху до 
спільних цілей – розбудови міц-
них, спроможних та сумісних з 
НАТО Збройних Сил, – наголосила 
Надзвичайний та Повноважний 
Посол США в Україні Марі Йова-
нович.
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Український спортсмен, пра-
цівник Збройних Сил України 
Олександр Абраменко здобув для 
України першу золоту медаль на 
зимових Олімпійських Іграх у Пів-
денній Кореї.

У суперфіналі змагань з лиж-
ної акробатики Олександр вико-
нав стрибок Back Full-Full-Double 
Full та отримав від суддів найви-
щу оцінку – 128,51 бала. 

Ця олімпійська медаль стала 
першою за всю історію незалеж-
ності України у фристайлі. 

– Перед останнім стрибком 
думав, як би виконати його як-
найкраще, адже через травму 
пропустив минулий сезон. Втім 
це був мій найкращий стрибок 
за всю зиму, – зазначив олімпій-
ський чемпіон.

З яскравою перемогою Олек-
сандра Абраменка привітали Пре-
зидент України Петро Порошенко 
та Міністр оборони генерал армії 
України Степан Полторак.

АРМІЙСЬКЕ «ЗОЛОТО» 
ПХЬОНЧХАНА 

За два місяці прокату фільм «Кі-
борги» режисера Ахтема Сеїтаблає-
ва зібрав понад 22 млн грн. Час-
тину грошей, а саме 1,52 млн грн, 
через фонд «Повернись живим» 
передадуть близьким загиблих за-
хисників донецького аеропорту.

Кінострічка продовжує й нада-
лі збирати повні зали. Її вже по-
бачили понад 305 тис  глядачів. Як 
зазначив голова Держкіно Пилип 

У «КІБОРГІВ» РЕКОРДНІ ПЕРЕГЛЯДИ І КАСОВІ ЗБОРИ
Іллєнко, касовий успіх «Кіборгів» 
важливий не лише для підвищення 
рекордної планки глядацького ін-
тересу до українського кіно. 

– Це також значущий етап роз-
витку сучасної української кіноін-
дустрії, який полягає в становленні 
національного кіно як інструменту 
формування модерної нації, – за-
значив він.

Фільм вийшов на екрани 7 груд-

ня 2017 року. Знімальна команда 
разом з фондом «Повернись жи-
вим» започаткували соціальну 
ініціативу #ЯНебайдужий, завдя-
ки якій 5 грн з кожного купленого 
квитка спрямовується на допомогу 
сім’ям загиблих у ДАП.

Загальний бюджет стрічки ста-
новив 47 мільйонів гривень, май-
же половина з них – державне 
фінансування.

будівництва казарм, їдальні, КПП, 
зовнішнього електропостачання, 
об’єктів інженерного забезпечен-
ня (свердловини, очисні споруди, 
котельня, інженерні мережі те-
пло-, електро-, водопостачання 
та каналізації) та благоустрою те-
риторії. Крім того, виділені кошти 
дозволять розпочати роботи з бу-
дівництва штабу та центру відпо-
чинку, резервних мереж електро-
постачання містечка.

Фінансування будівництва, 
реконструкції та капітального ре-
монту військових об’єктів щороку 
динамічно зростає, що дозволяє 
суттєво розвивати інфраструктуру 
військових містечок. Наприклад, 
2018-го фінансування у порівнян-
ні з попереднім роком збільшено 
майже у 4 рази. А якщо порівняти 
його з фінансуванням 2014 року, 
то воно зросло майже в 30 разів, 
з 136,82 млн грн до 4,07 млрд грн.

2018 року на заходи з капі-
тального будівництва і ремонту 
об’єктів Збройних Сил виділено 
рекордний фінансовий ресурс  – 
понад 4 млрд грн. 

Зокрема 3 млрд грн за загаль-
ним фондом передбачено на 
будівництво, реконструкцію та 
капітальний ремонт військових 
об’єктів та будівництво казарм 
поліпшеного планування для 
контрактників. 

На будівництво табірних міс-
течок, розвиток інфраструктури 
Військово-Морських Сил та Сил 
спеціальних операцій виділено 
739,6 млн грн. Зокрема цього року 
планується завершення робіт з 
розбудови Навчального центру 
Сил спеціальних операцій у Бер-
дичеві. Також понад 290 млн грн 
піде на будівництво табірного міс-
течка на полігоні «Широкий Лан», 
зокрема на завершення робіт з 

РОЗВИТОК АРМІЙСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
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Наприклад, військові витрати 
США на допомогу Україні в по-
рівнянні з 2013 роком значно 
збільшилися. І якщо порівнювати 
динаміку виділення коштів з обо-
ронного бюджету Пентагону на 
військову допомогу партнерам, то  
торік наша країна вже вийшла на 
третю позицію в секторі військо-
вих витрат США після Ізраїлю та 
Єгипту, конкуруючи з Йорданією, 
Пакистаном та Іраком.

І на 2018 рік серед основних 
пріоритетів уряд США визначив 
продовження надання допомоги 
для захисту союзників, партнерів 

та друзів. Це рішення безпосеред-
ньо стосується й України.

На початку лютого Міністр 
оборони України генерал армії 
України Степан Полторак у рам-
ках робочого візиту до США про-
вів багато офіційних зустрічей, 
на яких обговорювалися не лише 
нагальні проблеми національної 
безпеки нашої країни, а й головні 
пріоритети українсько-американ-
ського оборонного співробітни-
цтва.

Під час двосторонніх оборон-
них консультацій на рівні вій-
ськових відомств країн також 

«ДЖАВЕЛІНИ»

З перших днів окупації Росією Криму та подальшого розвитку подій 
у Східній Україні Сполучені Штати Америки активно та послідовно 

надають нашій державі суттєву допомогу в боротьбі з агресором
розглядалося посилення спро-
можностей України давати дієві 
відповіді на сучасні виклики та за-
грози, пов’язані з агресією Росій-
ської Федерації.

Про що говорили 
в Пентагоні

Під час зустрічі Міністра оборо-
ни України генерала армії України 
Степана Полторака з Міністром 
оборони США Джеймсом Меттісом 
було наголошено, що Вашингтон 
продовжує залишатися головним 
стратегічним партнером нашої 

РАЗОМ ПРОТИ АГРЕСОРА

ДЛЯ УКРАЇНИ



7

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

лютий  2018 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

країни і завжди займає послідов-
ну позицію щодо підтримки Украї-
ни на всіх міжнародних майдан-
чиках. 

– Нам було б важко без вашої 
підтримки, а ефективна дорадча, 
фінансова допомога, тренінгові 
програми – все це успішні Збройні 
Сили України. Успішні реформи –
єдиний спосіб зміцнити обороноз-
датність країни. Адже головною 
гарантією нашої  незалежності та 
суверенітету були й залишаються 
Збройні Сили України та підтримка 
іноземних партнерів – зазначив 
Степан Полторак.

Своє чергою Джеймс Меттіс 
наголосив, що США й надалі бу-
дуть віддано працювати над роз-
витком боєздатності Збройних 
Сил України та досягнення їхньої 
сумісності з НАТО.

– Сьогодні я ще раз хочу під-
твердити підтримку українського 
народу в боротьбі за незалежність 
та територіальну цілісність. Ваш 
народ заплатив високу ціну за це. 
«Душу й тіло ми положим за нашу 
свободу» — у цих словах Держав-
ного Гімну відображення україн-
ської боротьби за незалежність. 
США стоять із вами пліч-о-пліч і 
будуть і надалі чинити тиск на Ро-
сійську Федерацію, щоб вона від-
вела сили й озброєння, – зазначив 
очільник Пентагону. 

Під час зустрічі глав оборонних 
відомств України та США сторони 
зробили наголос на прагматичних 
кроках, спрямованих на продо-
вження успішної та дієвої спів-
праці, а також обговорили важли-
ві чутливі безпекові питання, які 
стоять перед нашою країною.

Українська сторона висловила 
подяку уряду США, Конгресу та 
Президенту за надання оборонної 
летальної зброї.

– Це було вчасне і правильне 
рішення. Це підтримка нашої мо-
лодої держави, потужний сигнал 
агресору, що Україна не сама. Це 
потужний сигнал партнерам, що з 
Україною необхідно співпрацюва-
ти, адже вона бореться за мир на 
Європейському континенті. Наш 
шлях незворотний – він пов’язаний 
з побудовою сильної демократич-
ної держави, – зазначив Міністр 
оборони України Степан Полторак. 

А Джеймс Меттіс під час дво-
сторонніх оборонних консультацій 
зауважив, що американській сто-
роні  приємно працювати з Украї-
ною, тому що вона завжди дивить-
ся на події з перспективою.

Підсумовуючи зустріч у Пента-
гоні, очільник українського обо-
ронного відомства сказав, що за 
останні декілька років Україні 
вдалося багато зробити для по-
силення національної безпеки, а 
діалог щодо подальшої співпраці 
та протидії сучасним викликам 
та загрозам був конструктивним і 
відвертим.

–  Впевнений, що успішна роз-
будова, модернізація Збройних 
Сил України приведе нас до пере-
моги, – наголосив Степан Полто-
рак.

Американцям є чого 
повчитися й у нас

Також у рамках робочого ві-
зиту Міністр оборони генерал 
армії України Степан Полторак 
зустрівся з офіцерами оператив-
но-стратегічного рівня підготовки 
та науково-педагогічним складом 
Національного військового коле-
джу США.

Начальник цього навчального 
закладу бригадний генерал Чад 
Манскі розповів українській деле-
гації про історію коледжу та його 
відомих випускників. Наразі там 
навчаються двоє слухачів із Украї-
ни, які командували бойовими 
підрозділами під час проведення 
антитерористичної операції.

Відповідаючи на запитання 
американських офіцерів,  Міністр 
оборони України ознайомив їх 
із процесами реформування ар-
мії, перспективами та напрямами 
співпраці зі Сполученими Штатами 
Америки.

Коментуючи результати зустрі-
чі з американськими військовими, 
глава українського оборонного ві-
домства зазначив, що йому було 
приємно почути, що під час занять 
слухачі вивчають історію України, 
її боротьбу за незалежність та те-
риторіальну цілісність.

– Я запрошую вас до України. 
Буде добре, коли ви поспілкує-
теся з нашими військовими, по-
чуєте про їхній досвід. Вони про-
йшли сувору школу бойових дій, 
коли ситуація і тактика противни-
ка змінюється щодня, і потрібно 
приймати нешаблонні, швидкі 
рішення, – сказав Степан Полто-
рак під час зустрічі у військовому 
коледжі.

Також у рамках двосторонніх 
оборонних консультацій генерал 
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армії України Степан Полторак 
зустрівся з директором Розвіду-
вального управління Міноборо-
ни США генерал-лейтенантом 
Робертом Ешлі. Українська та 
американська сторони обгово-
рили безпекову ситуацію у кра-
їні та світі, а також перспективи 
подальшої співпраці між розвід-
увальними підрозділами обох 
країн.

Важливі друзі України
Окрім  цього, у Посольстві 

України в США відбулася зустріч 
із «Групою друзів України» під 
егідою Фундації «Україна-США», 
до якої входять впливові експер-
ти провідних аналітичних центрів 
Вашингтона, які послідовно під-
тримують Україну на всіх політич-
них майданчиках.

Як відомо, недержавна орга-
нізація Фундація «Україна-США» 
була заснована ще 1991 року.  Її 
головна  місія – сприяти розви-
тку демократії та прав людини 
в Україні, а також ринковим ре-
формам, що започатковувалися в 
молодій державі. Одна з головних 
цілей діяльності полягає в тому, 
щоби Україна якомога швид-
ше стала центром регіональної 

стабільності та повноправним 
членом світової спільноти.

Міністр оборони подякував 
представникам групи за підтримку 
нашої держави та активну позицію 
щодо підсилення обороноздатнос-
ті України. 

– Ви багато зробили для Украї-
ни, відстоювали її інтереси на всіх 
політичних майданчиках. Рішення 
щодо виділення Україні оборонної 
летальної зброї — яскравий сигнал, 
що наша країна не залишилася на-
одинці з ворогом, — зазначив Сте-
пан Полторак.

Він також поінформував про 
ситуацію на Донбасі та боротьбу 
України проти російської агресії та 
окремо наголосив на перебігу ре-
форм в оборонній сфері та подаль-
ших кроках Міністерства оборони 
задля модернізації Українського 
війська.

Міністр зазначив, що практична 
підтримка США значно підвищила 
оборонні можливості України про-
тистояти агресії. Він також додав, 
що ефективність воєнних опера-
цій українських військових також 
значно зросла після проведення 
спільних навчань України з США та 
країнами НАТО, що також дозволи-
ло зменшити кількість втрат серед 
українських військових. Крім того, 

З бригадним генералом 
Чадом Манскі, начальником 
Національного військового 
коледжу США

Міністр оборони України генерал армії України 
Степан Полторак з Міністром оборони США 
Джеймсом Меттісом
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у  рамках зустрічі  було обгово-
рено поточну ситуацію на лінії зі-
ткнення, стан реформ, які трива-
ють в Українській армії, а також 
перспективи подальшої допомоги 
з боку американських партнерів, 
можливості розвитку та розши-
рення співробітництва  України 
та США в оборонній і безпековій 
сферах.

Представники «Групи друзів 
України» запевнили у незмінності 
підтримки України, подальшій до-
помозі з боку США Україні.

– Україна дуже дорого запла-
тила за свою незалежність та суве-
ренітет. Ми любимо і підтримуємо 
Україну і всім серцем вболіваємо 
за ваш народ, – зазначив  під час 
зустрічі генерал армії США у від-
ставці Веслі Кларк. 

За словами Посла України в США 
Валерія Чалого, рішення американ-
ської сторони про надання Україні 
оборонної зброї летального харак-
теру є серйозним сигналом всім 
міжнародним партнерам, що Ва-
шингтон готовий і далі підтриму-
вати нашу країну, зокрема такими 
засобами.

Цю думку поділяє старший 
дослідник аналітичного центру 
American Foreign Policy Council Сті-
вен Бланк, який каже, що для того, 
щоб примусити Росію відступити, 
Захід має не лише підтримати 
реформи в українській оборон-
ній галузі, урядові та економічні 
реформи, а й надати Україні вій-
ськову техніку, яку вона не здатна 
виробляти самостійно.

– Україна все ще відчуває сер-
йозну потребу в засобах військово-
го спостереження та збору інфор-
мації, засобах радіоелектронної 
боротьби для протидії російським 
безпілотникам та розвідки, – за-
значив Бланк.

Американський сенатор Джон 
Маккейн також вважає, що надан-
ня Україні летальної оборонної 
зброї є одним із важливих кроків. 
Це чітко сигналізує про те, що Спо-
лучені Штати підтримуватимуть 
своїх союзників та партнерів, бо 
вони борються за захист свого су-
веренітету та територіальної ціліс-
ності.

Окрім того, пан Маккейн заува-
жив, що «надання Україні оборон-
ної летальної допомоги не супере-
чить миру в Україні – це важливо 
для його досягнення».

З максимальним ефектом
Після завершення зустрічей у 

Вашингтоні Міністр оборони Украї-
ни генерал армії України Степан 
Полторак зауважив, що сторони 
чітко визначили пріоритети, за яки-
ми мають працювати. 

– Ми сьогодні співпрацюємо і 
з Пентагоном, і з представниками 
Альянсу. У Міністерстві оборони 
України працюють 65 радників, які 
допомагають нам у проведенні ре-
форм і проводять їхній моніторинг. 
І якщо врахувати, що ми приступи-
ли до активної фази реформуван-
ня Збройних Сил України два роки 
тому, то практично за цей час ми 

виконали 90% від тих заходів, які 
запланували разом з нашими ко-
легами із США та НАТО, – зазначив 
в інтерв’ю американським засобам 
масової інформації Степан Полто-
рак.

Також Міністр оборони розпо-
вів про те, що під час двосторонніх 
оборонних консультацій було обго-
ворено механізми передачі проти-
танкових засобів. 

– Ми обговорили й інші питан-
ня, пов’язані з підготовкою особо-
вого складу, порядку передачі. Я 
думаю, що рішення щодо передачі 
«Джавелінів» Україні було ухвале-
не дуже своєчасно і є правильним. 
Ми працюємо над максимально 
ефективним механізмом передачі 
установок від США в Україну, щоб 
берегти недоторканність проти-
танкових засобів, забезпечити збе-
реження технологій, а також ефек-
тивну підготовку військових, які 
працюватимуть із цією зброєю, – 
сказав Степан Полторак.

До речі, як стало відомо, у  про-
екті федерального бюджету США 
на 2019 рік передбачено надання 
Україні 200 млн доларів для по-
силення безпеки і оборони. Ці ко-
шти пропонують спрямувати на 
надання нашій державі військової 
техніки і спорядження, іншого об-
ладнання та послуг військового 
призначення, логістичного забез-
печення, розвідувальної підтрим-
ки Збройних Сил та інших військо-
вих формувань.

Окрім цього, Україну включено 
до невеликого переліку країн, які 
отримуватимуть безпекову допо-
могу також і за програмою Дер-
жавного департаменту «Міжна-
родне військове фінансування».

Бюджетний запит має ще про-
йти вивчення та обговорення в 
американському Конгресі, де мо-
жуть вноситися зміни і доповнен-
ня, а як свідчить досвід попередніх 
років, Конгрес має можливість 
збільшити суми цих асигнувань. 

Євгеній СИДОРОВ
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Напередодні першотравневих свят 2014 року сепаратистський 
рух охопив столицю Приазов’я – Маріуполь. Над адмінбудівлями 
українського міста оскаженілий та озброєний проросійський на-
товп вивісив прапори «ДНР» і трикольори країни-агресора. Зрад-
ники, горлопани та комуністи, які стали «рупором» кремлівської 
пропаганди, почали закликати маріупольців брати до рук зброю, 
зводити барикади й захищатися від «фашистської хунти» і «кара-
телів». Прихильники «руского міра» навіжено скандували: «ДНР, 
стройся! Вернем Жданов! Мать-Россия! Референдум!..» Напруга 
зростала по хвилинах. Південний форпост Донеччини опинився в 
небезпеці. Та «віддати» місто ворогу українці не мали права…

10

«Нехай буде «Нехай буде 
воля моя!»воля моя!»

АДРЕСИ МУЖНОСТІ
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Ті неспокійні дні добре 
закарбувалися в пам’яті під-
полковника Сергія Лисенка, 
який у ск ладі  72-ї  окре -
м о ї  м е х а н і з о в а н о ї  б р и -
гади одним з перших став 
на захист Маріуполя. Вночі 
7 травня бійці з Білої Церкви 
провели кілька рейдів на його 
околицях та взяли під конт-
роль шляхи в’їзду зі сторони 
навколишніх населених пунк-
тів Мангуша і Старого Криму. 
Інформацію про те, що укра-
їнська армія близько, «злі язи-
ки» донесли так званим опол-
ченцям. І ті День Перемоги в 
Маріуполі планували пере-
творити на криваву бійню. 
Перебуваючи в епіцентрі тих 
подій, Сергій Лисенко 9 трав-
ня очолив операцію зі звіль-
нення від бойовиків будівлі 
міської міліції. Підступний 
план ворога був зірваний. 

Зранку офіцер прибув на 
нараду силовиків у централь-
ний від діл міліції. Тільки-но 
відрекомендувався членам 
за сідання, як раптом почався 
штурм будівлі. Кулі влітали у 
вікна зали, де мало розпоча-
тися зібрання. Автоматні чер-
ги не замовкали. Від стін рико-
шетили набої. За кілька хвилин 
озброєний натовп молодиків 
у балаклавах захопив перший 
та другий поверхи відділу. 
Підполковник Лисенко та за-
ступник командира 20-го ба-
тальйону тероборони Сергій 
Демиденко відразу вступили 
в протистояння. Аби не допус-
тити проникнення бойовиків 
на третій поверх, вони миттю 
заблокували вхід. Зі столів, 
шаф і крісел нашвидкуруч 
звели барикаду. Маючи один 
автомат та кілька пістолетів, 
хлопці дві години чинили опір 
супротивникам, очікуючи під-
кріплення від командира бри-
гади Андрія Грищенка.
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– Я постійно знаходився на 
зв’язку з комбригом та допові-
дав йому про зміну обстановки, 
– згадує Сергій Лисенко. – Тоді на 
командному пункті бригади зна-
ходився начальник Генерального 
штабу генерал-лейтенант Михайло 
Куцин, який телефоном оригіналь-
но привітав мене зі святом, підба-
дьорив та підтвердив слова пол-
ковника Грищенка: «Підмога буде! 
Тримайся, козаче! Цитувати відому 
пісню не буду, адже пороху ти до-
бряче понюхав». І справді за кілька 
хвилин дві групи підкріплення на 
бронемашинах під командуван-
ням комбата Михайла Драпатого 
прорвалися до захопленої будівлі, 
оточили її та відкрили вогонь по 
бойовиках.

Приголомшені таким розви-
тком подій сепаратисти вкотре 
влаштували Сергію Лисенку та 
його побратимам жорстоку ата-
ку. Однак ті не здавалися, продо-
вжуючи стійко тримати позицію. 
Події розвивалися стрімко. Від 
кулі снайпера загинув офіцер 
Демиденко, через вибух гранати 
отримав контузію і Сергій. Будівля 
палала. Чорний дим заважав диха-
ти та виїдав очі. З останніх сил офі-
цер Лисенко віддавав команди, як 
діяти далі. Висувною пожежною 
драбиною евакуювали начальника 
міліції й трьох поранених. Сергій 
вибрався з небезпеки останнім. 

ворожих тилах білоцерківці за-
вдали бойовикам відчутних втрат, 
захопили полонених, зброю, бо-
єприпаси, терористичну симво-
ліку. Так гартувався бойовий дух 
воїнів. Внутрішні переживання і 
страх відходили на другий план. 
Кожен розумів – це війна, через 
яку доведеться пройти, вистояти 
і перемогти! 

В середині червня батальйон-
на тактична група бригади, у скла-
ді якої виконував завдання Сергій 
Лисенко, закріпилася неподалік 
прикордонного пункту «Ізварине». 
Там уже перебували загони росій-
ських терористів. Українці взяли 
під свій контроль висоту «202.2». 
Саме в тому районі хлопці пере-
жили найважчі дні та найжорсто-
кіші бої.  

Тривало перше оголошене 
перемир’я. За цей час бійці око-
палися, побудували бліндажі, 
укріплення та спостережні пости. 
Піхотинці провели зачистки на-
вколишніх сіл поблизу Ізвариного. 
Однак за кілька днів становище 
змінилося. З панівної висоти до-
рогу Краснодон - Ізварине воїни 
бачили як на долоні. Цією магі-
страллю бойовики переправляли 
російську зброю, боєприпаси, тан-
ки та важку артилерію. У перегово-
рах бандити намагалися мораль-
но зламати українців. «Укропи, 
здавайтеся! Скоро вам кінець!» – 
лунало в ефірі кожні кілька хви-
лин. На такі провокації захисники 
не піддавалися, аби не розкрити 
власних радіомереж, хоча в пові-
трі і витало побажання:

Падав дощ на поріг,
Було дуже слизько.
Утікайте, москалі,
Бо бандери близько!
Одного липневого ранку тишу 

порушили ворожі бойові маши-
ни. Ревіння двигунів доносилося 
до позицій піхотинців. Противник 
розпочав масований обстріл. 
Першими в бік українців полетіли 
120-міліметрові міни, потім їх змі-
нили снаряди реактивних «Градів». 

Медичну допомогу він отримав 
уже в базовому таборі.

 Це стало бойовим хрещенням 
офіцера в зоні АТО. Проросійські 
сили зазнали фіаско. Багато тих, 
хто взяв до рук зброю, були лікві-
довані. Реалізувати сценарій «рус-
ской вєсни» спецслужбам Росії в 
Маріуполі не вдалося. Українські 
воїни ввійшли до міста, втримали 
важливі об’єкти, видворили оку-
пантів геть. Мине лише кілька тиж-
нів – і столиця Приазов’я повер-
неться до мирного життя.

ПРИКОРДОННИЙ РЕЙД 
Влітку 2014 року на Сході дер-

жави між українською армією та 
проросійськими найманцями роз-
почалися запеклі бої. Захисники, 
відвойовуючи в терористів кожен 
клаптик рідної землі, звільнили 
від сепаратистської нечисті чима-
ло населених пунктів. Спекотний 
червень бійці 72-ї бригади зустрі-
ли під окупованим Донецьком. 
А далі були населені пункти 
вздовж кордону – Амвросіївка, 
Михайлівка, Червонопартизанськ. 
Підполковник Лисенко викону-
вав обов’язки начальника шта-
бу бригади. У тих екстремаль-
них умо вах разом з підлеглими 
спланував кілька спецоперацій, 
які згодом успішно провели під-
розділи. Внаслідок рейдів по 

На Маріупольському напрямку, травень, 2014 рік

АДРЕСИ МУЖНОСТІ
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систем залпового вогню «Град» 
– не зосталося жодного коригу-
вальника. Проте, на жаль, через 
заміновані вулиці, перехрестя та 
будівлі довести справу до пере-
можного кінця нам не вдалося. 
Сили противника переважали. 
Крім цього, розпочалися інтен-
сивні обстріли важкої артилерії 
з території Росії. Агресор не шко-
дував набоїв. Дні і ночі минали 
під шквальним вогнем, – згадує 
Сергій Лисенко. – Втім свої рубе-
жі ми надійно боронили ще кіль-
ка тижнів.

ЯК КОНВОЙ ПРОЙШОВ 
ЧЕРЕЗ ЗАРПЛАТНЮ 
ПУТІНА

Ситуація на кордоні погіршува-
лася. Російські війська формували 
нові ударні групи, захоплювали 
села, руйнували місцеву інфра-
структуру. У планах ворога було 
оточення 72-ї окремої механізо-
ваної бригади. Тому доставляти 
вантажі до українських позицій 
ставало дедалі важче. За словами 
Сергія Лисенка, набої та боєприпа-
си тоді були важливішими за хліб, 
воду та харчі. Тож не дивно, що 

їх українські вояки чекали немов 
манни небесної. При згадуванні 
тих подій у пам’яті підполковника 
спливає один фронтовий епізод, 
як не дивно, комічний і зі щасли-
вим кінцем. 

Це сталося в останні дні обо-
рони висоти «202.2». На зв’язок із 
Сергієм вийшов офіцер бригади 
Сергій Плисенко і повідомив йому, 
що супроводжує колону з боєпри-
пасами. Цінний «товар» обіцяв до-
ставити через дві-три години.

– Ех, тезко, бережи себе. Кру-
гом «собаки»… Тримайся маршру-
ту. Підстрахуємо. Чекаю. З Богом.., 
– вдивляючись у вечірнє небо, 
відповів побратиму Лисенко. 

– Дві години? Отже, завтра! – 
подумав офіцер і подався на по-
зицію з надією зустріти колону 
вже на світанку.  

Однак те, що відбулося пізні-
ше, стало несподіванкою не тіль-
ки для окупантів. Плисенко як 
справжній відчайдух і таки «па-
рубок мотор ний» вирішив ско-
ротити дорогу до висоти і пішов 
колоною повз позиції окупантів 
під Ізвариним. Та по чотирьох 

Бойовики підступно «лупили» із 
житлових кварталів Ізвариного, 
церкви та школи. Відповідати 
артилерією військові не могли, 
адже загинуло б багато мирних 
людей. Тож хлопці вимушені були 
лише тримати удар. Ворожий об-
стріл був настільки потужним, 
що обабіч позицій піхотинців 
пейзаж нагадував виоране поле. 
Один боєць загинув. Аби вгаму-
вати ворога, командир батальйо-
ну Михайло Драпатий та Сергій 
Лисенко направили в Ізварине дві 
піхотні групи та розвідку. 

– Наші хлопці непомітно про-
бралися в село. Діяли блискуче. 
Знищили практично всю ворожу 
спостережну систему, вогневі 
точки, багатьох бандитів. Це в ефі-
рах підтвердили самі ватажки бо-
йовиків, які повідомили про своїх 
«двохсотих» і просили підмоги 
в поплічників. Серед убитих, як 
виявилося, були і представники 
регулярної російської армії. Так, 
в окупанта з позивним «Пітон», 
який керував запуском протитан-
кових керованих ракет, залиши-
лося в живих тільки 30% особо-
вого складу. У «Синього головача» 
– командира роти реактивних 
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«коробочках» сепари не здій-
снили жодного пострілу! Невже 
сплутали зі своїми? Як виявило-
ся згодом, річ була в іншому. Того 
дня орки у своїх лігвах «мочили» 
чергову зарплатню від Путіна. 
Салютували феєрверками весь 
вечір. Коли ж їхні хворі від бур-
ного похмілля мізки допетрали, 
що пропустили «укрів», відчаю 
не було меж! Тож від люті почали 
гатити з «Градів». Та цей «прівєт с 
большого бодуна» вже ніяк не до-
поміг їм, і констатація факту «як 
ворог упіймав облизня», ще довго 
гуляла серед українських бійців, 
викликаючи щирий регіт. 

– Нашого ж завзятця Сергія ми 
пригостили духмяним чаєм з трав 
та м’яти. Боєприпаси прийняли, як 
золото. «Невидимий» конвой Сер-
гія під Ізвариним був останнім, – 
розповідає підполковник Лисенко. 
– Утримувати висоту більше не 
було сенсу. Відбивши ще три по-
тужні атаки-штурми, ми прорвали 
вороже оточення та з боями зали-
шили цю небезпечну зону. 

БРАТ ЗА БРАТА – 
СЕРГІЙ ЗА СЕРГІЯ

Ще під час першої хвилі мо-
білізації військовозобов’язані, 

якими доукомплектовувалися 
під розділи бригади, запитали в 
Сергія Лисенка, чи поїде він разом 
з ними боронити Україну, якщо 
розпочнеться війна. Не вагаючись 
ані секунди, той відповів: «Так!» 
І своє офіцерське слово він до-
тримав. Хлопці, з якими воював, 
стали для нього опорою та дру-
гою сім’єю. По-особливому офі-
цер згадує службу на передовій 
зі своїм побратимом та вірним 
другом підполковником Сергієм 
Коханським. Обидва пройшли гор-
нило війни, воювали поряд із сол-
датами, готували з командирами 
операції та бої. Якось в одному 
вогневому зіткненні один бойо-
вий товариш врятував другому 
життя…

Цей випадок відбувся під 
Червонопартизанськом. Між вої-
нами «сімдесятдвійки» та окупан-
тами розпочався бій за місцевий 
прикордонний пункт пропуску й 
навколишні об’єкти. Тоді як біль-
шість бійців утримували страте-
гічний терикон та слідчі ізолятори 
тюрми, два офіцери управління 
бригади Лисенко та Коханський 

лютий 2018 року

Сергій Лисенко 
з бойовим 
побратимом 
Сергієм 
Коханським

«коробочках» сепари не здій-
снили жодного пострілу! Невже 

і ї ? Я

БРАТ ЗА БРАТА – 
СЕРГІЙ ЗА СЕРГІЯ

Сергій Лисенко, Михайло Драпатий та інші офіцери 
після прориву ізваринського оточення, серпень, 2014 рік
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оборонили прилеглу лісову смугу 
площею 400 на 200 метрів. Трохи 
позаду двох Сергіїв перебувало 
кілька БМП для прикриття. 

«Полювання» за офіцерами 
почалося відразу, щойно вони 
опинилися в траншеї. Близько 
п’яти годин «зеленку» обстрілю-
вали ворожі снайпери, нещадно 
гатила російська артилерія. Однак 
офіцери мужньо трималися про-
тягом доби, відстрілюючись та 
спостерігаючи за діями проти-
вника. Раптом неподалік Сергія 
Лисенка розірвався ворожий сна-
ряд. Ударною хвилею чоловіка 
відкинуло на кілька метрів. Від 
осколків вберегла броня машини. 
Першим на допомогу непритом-
ному товаришу кинувся Сергій 
Коханський. Під обстрілом, що не 
давав підняти голову, він відтяг-
нув постраждалого в бліндаж та 
надав першу медичну допомогу. 
До тями Лисенко прийшов через 
дві години, а під вечір – уже став 
на ноги. Хоча біль, неначе мета-
левою спицею, безжально про-
низував тіло, офіцер продовжив 
виконувати завдання…

Згодом Росія розпочала від-
криту агресію проти нашої держа-
ви. На територію України увірва-
лися найбоєздатніші підрозділи 

котрі мали важливе стратегічне 
значення, назавжди закарбували-
ся в пам’яті Сергія.

Операцію «Терикони» україн-
ські армійці розпочали взимку 
на межі 2015-2016 років. Хлопці 
усвідомлювали: завдання відпо-
відальне, на кону – покращення 
позицій ЗСУ. 

Перший земельний насип під 
оригінальною назвою «Банан» 
ударна група батальйону взяла 
штурмом і без жодного пострілу. 
Терикон, що був візитівкою краю 
та мав форму тропічного їстівного 
фрукта, бойовики здали без бою й 
накивали п’ятами. Інакше кажучи, 
«Банан», здавалося б, м’якенький 
смаколик, виявився не по зубах 
ворогу. Стратегічний «Еверест», 
що нагадував відому гірську вер-
шину, підкорився нашим розвід-
никам. За нього українці вели за-
пеклий, проте переможний бій. 
Згодом під контроль захисників 
України перейшов і третій тери-
кон, який за схожість на афган-
ську кам’яну скелю воїни охрести-
ли «Кандагаром». 

Успішно закріпившись на по-
зиціях, герої продемонстрували 
ворогу, як треба захищати рідну 

збройних сил РФ, несучи смерть 
і розруху. Кільце навколо піхо-
тинців поблизу Червонопарти-
зансь ка за микалося. Щоб збе-
регти людей і техніку, українське 
командування прийняло рі-
шення про відхід. Наші підроз-
діли пішли на прорив ворожих 
блокпостів. Завдяки впевненим 
діям комбата, а нині командира 
58-ї окремої механізованої бри-
гади підполковника Михайла 
Дра патого, тактична група зі 
«смертельного казана» вийшла 
без втрат. 

БУЛИ ВАШІ – СТАЛИ 
НАШІ: «БАНАН», 
«ЕВЕРЕСТ» І «КАНДАГАР» 

Після відновлення боєздат-
ності бригада знову повернула-
ся в зону АТО – на Волноваський 
напрямок. Гранітне, Докучаєвськ, 
Старогнатівка – населені пунк-
ти, де тримали оборону піхотинці 
72-ї. Бійці з Білої Церкви здійснили 
безліч успішних бойових виходів 
у «сіру зону» до позицій окупантів, 
які нахабно мінували території, 
захоплювали людські обійстя та з 
панівних висот обстрілювали мир-
них мешканців. Бої за терикони, 
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землю. Такого напору від україн-
ців бойовики явно не очікували. А 
кинуте їм услід: «Мерщій тікайте і 
довго не вертайтеся!» пролунало, 
наче «Сага про орлів і канарейок», 
зміст якої такий: люди діляться на 
дві категорії – на «орлів» і «кана-
рок». Літають і ті, і ті. Проте одні – 
високо, а інші – низько...

ПОДВИГ «ОРЛА»
З жовтня 2016-го по листопад 

2017-го одна зі славнозвісних укра-
їнських бригад тримала оборону 
в авдіївській промзоні – найне-
спокійнішій точці України. Бойові 
зіткнення з окупантами там три-
вали щодня. Усвідомлюючи ситу-
ацію, офіцери управління також 
вирішили чергувати на передових 
позиціях. Попросили дозволу в 
командування. 

– Це добрий приклад для сол-
датів, який зміцнить їхній бойовий 
дух, – розмірковував заступник 
командира бригади полковник 
Ва ле рій Гудзь, підтримавши їхнє 
бажання. 

Таких добровольців, як Сергій 
Лисенко, назбиралося 12 чоло-
вік – шість груп по два офіцери. 
Лисенко в парі з Коханським – пе-
реможний дует, тож їм довірили 
пост «Гулівер».

– Уже в першу ніч противник на 
власній шкурі відчув, що на кожну 
провокацію буде наша відповідь. 
Це відбувалося так: нас «діставав» 
ворожий кулеметник. Тарахкотить 
зброя… Кулі свистять над голо-
вами… Бере невеличку паузу… А 
потім знову січе в наш бік, – мор-
щить чоло Сергій. – За поведінкою 
сепара спостерігаю в тепловізор 
і кажу Коханському: «Ще раз пус-
тить кулю – відправлю в пекло!» 
«Орк» немов почув мої слова і дав 
чергу. Ну що ж, орку, буде тобі ОК! 
Ми з побратимом розійшлися в 
сторони. Закріпили гранатомети, 
дочекалися чергового порушення 
перемир’я й одночасно вистрілили 
в ціль. Кулеметне кубло сепара-
тизму замовкло назавжди…

Розповів Сергій Лисенко і про 
героїчний бій бригади на позиції 
«Алмаз». Ніч з 28 на 29 січня 2017 
року.  На промзоні – різке заго-
стрення: ворог стріляє з важкої 

Бойовий прапор 
Чорних запорожців 

з рук Президента приймає 
комбриг Андрій Соколов, 

серпень,  2017 рік
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зброї та суне в атаку. Нападників 
зустрічає група капітана Андрія 
Кизила з позивним «Орел». Наші 
хлопці вступають у бій і змушу-
ють ворога відступити. У той час 
окупанти відкривають мінометний 
вогонь по українцях. Щоб зберегти 
життя своїх бійців Андрій займає 
ворожий опорний пункт.

– Бойовики по ньому гатили 
страшенно. Кілька штурмів та 
атак не мали успіху. Прибула наша 
підмога. Цю позицію ми втрима-
ли і закріпилися. На жаль, капітан 
Андрій Кизило загинув. Осколок 
міни зачепив серце, – із сумом 
згадує підполковник Лисенко. 
– Він справжній Герой України. 
Молодий, безстрашний україн-
ський воїн. Позицію «Алмаз» пере-
йменували на його честь. 

– За Україну не за гроші вою-
ють. Щоб помирати в бою, треба 
мати в серці щось більше! – скаже 
трохи згодом волонтер 72-ї брига-
ди Валерій Мартишко. 

* * *
Через успішні військові опе-

рації, які 72-га провела в зоні 
бойових дій, вороги назвали її 
«Чорною бригадою». Як сто років 
тому козаки з довгими чорними 
шликами, смертельним блиском 
вигострених шабель та тисячого-
лосим «Слава!» навіювали жах на 
ворогів, так і сьогодні мужньо та 
завзято тримають оборону воїни 
знаменитої бригади.

– Нехай пам’ять про наших 
славетних прадідів, які били мос-
ковські полки сто років тому, 
наснажує до перемог козаків і 
офіцерів 72-ї бригади та інших 
частин. Слава українській зброї! 
Козакам слава! – звернулися до 
Президента України члени істо-
ричного клубу «Холодний Яр». 

Петро Порошенко підтримав 
патріотів і 24 серпня 2017 року в 
День незалежності України сла-
ветна військова частина отри-
мала почесне ім’я Чорних за-
порожців! Серед героїв і Сергій 
Лисенко – лицар ордена Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня. З ві-
рою в перемогу і з патріотичним 
блиском в очах він говорить: 
«Нехай буде воля моя!» 

«Нехай буде воля моя!» – під-
хоплюють й інші відважні воїни, 
вступаючи у двобій з агресором. 

  
Олег СУШИНСЬКИЙ

шликам
вигост
лосим 
ворогів
завзято
знамен

В колі дружньої сім’ї

* *
шні військові опе-

і

Новий 
бойовий прапор 
освячений 
під Авдіївкою, 
2017 рік



ТВОЇ ДОНЬКИ, УКРАЇНО!

ВАСИЛЬКІВСЬКІ
АВІАТОРКИ

Вони не пілотують винищувачі, проте все про 
них знають. Вони обожнюють літаки, небо 
та круті віражі. І на запитання, чи за багато 
років служби польоти не стали буденністю, 
всі одностайно відповідають: «Ні». А потім, 
завмерши на місці, спрямовують очі вгору, 
ніби охоплюють поглядом неперевершених 
сталевих птахів, що здіймаються в повітря 
над васильківською бригадою...  
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– А ви знаєте, – каже один із 
офіцерів бригади, – майже всюди 
можна почути усталене: військо-
вослужбовці-жінки, а в нашій час-
тині – навпаки, жінки-військово-
службовці! 

Його слова звучать із неаби-
якою щирістю, адже чимало ро-
боти в 40-й бригаді тактичної 
авіації покладено саме на жі-
нок. Вони служать майже в усіх 
підрозділах, виконують роботу 
нарівні з чоловіками. Чи не єди-
ний виняток – не пілотують лі-
таки. Та, незважаючи на це, вони 



– 18 березня 2014 
року я була у штабі. Якраз 
потрапила в ту ситуацію, коли нас 
обстрілювали, були перші поране-
ні і перший убитий. Того, як ганеб-
но ставилися до наших військових 
військовослужбовці РФ, словами 
не передати: полковників, під-
полковників клали обличчям долу, 
знімали з них портупеї, а потім 
відводили на допит. Нас, жінок, не 
чіпали, бо просто не знали, що ми 
у штабі. Нам вдалося вийти з те-
риторії частини, а весь особовий 
склад виводили під дулами авто-
матів, – згадує Віта Волошина.

Залишаючи робоче місце, Віта 
встигла забрати жорсткий диск 

грамметричному центрі й лише 
мріяла про кар’єру офіцера. Якби 
не анексія, можливо б, ї ї мрія 
стала реальністю за кілька міся-
ців. Але всі надії були зруйновані, 
коли «ввічливі» росіяни-вбивці 
забрали життя прапорщика цього 
військового підрозділу й нахабно 
вдерлися у приміщення. Те, що 
вони коїли, навіть «бєззаконням» 
назвати буде м’яко.

зі свого комп’ютера, щоб збе-
регти важливу інформацію. А 
повернувшись додому, разом із 
чоловіком-військовослужбовцем 
вирішили негайно їхати з Криму 
– подалі від свавілля місцевої 
влади та нахабного московського 
загарбання. 

Жінка каже, що, напевне, події 
в Україні дали поштовх до того, 
що вона остаточно для себе ви-
рішила: буде офіцером. Їй не від-

разу вдалося знайти посаду, але 
все склалося так, що з липня 

2017 року вона приєднала-
ся до колективу 40-ї бригади і 

тепер переконана, що ще довго не 
змінюватиме місця служби:

– Спочатку я дуже переживала, 
як буду серед нових людей, проте 
мої страхи виявилися марними. З 
перших кроків усі підтримували. А 
польоти – це просто неймовірно. 
Коли був вільний час, ходила на 
аеродром і коли бачила, що льот-
чик підіймає в повітря таку маши-
ну, розуміла – це під силу далеко 
не кожному. Це так захопливо, аж 
до сліз…

За успішне здійснення польо-
тів відповідають авіаційні дис-
петчери. І здебільшого – знову ж 

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

люблять авіацію і, як то кажуть, 
викладаються на 100 відсотків. 
Коли розпочалися буремні події 
на Кримському півострові, а по-
тім путінські ненаситні амбіції 
переросли у війну на Донбасі, 
жодна із жінок не написала ра-
порт на звільнення. А коли ввели 
казармений стан, то всі вони не 
залишали територію військової 
частини, з автоматами напогото-
ві ходили на бойові чергування 
та охороняли летовище. 

Не всі з них на початок 2014 
року служили в бригаді. Хтось 
прийшов пізніше, а хтось пере-
вівся з інших військових колек-
тивів. Так, заступник начальника 
фінансово-економічної служби 
молодший лейтенант Віта Воло-
шина на той момент була пра-
цівником Збройних Сил України в 
сімферопольському 13-му фото-
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Віта Волошина
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таки жінки. Старшина Зоя Бабенко 
на цій посаді вже сім років. Серед 
ї ї обов’язків – подання заявок на 
забезпечення польотів, доповідь 
про проведення повітряної роз-
відки. А вже під час самих польотів 
вона передає відповідну інформа-
цію в «Украерорух» та постійно 
тримає зв’язок із керівником по-
льотів.

– Я від служби отримую задо-
волення, – ділиться враженнями 
Зоя Вікторівна. 

До цього вона служила у Фас-
тові. Та коли полк розформували, 
довелося шукати іншу роботу. 
Дев’ять років тому туманного тем-
ного ранку вона прибула у василь-
ківську бригаду, щоб представити-
ся командиру. 

– Повітряні сили – це не про-
сто елітні війська, тут ставлення 
один до одного інше, ніж деінде. 
Мене спочатку призначили на 
посаду метеонаглядача в метео-
службі, і тоді пощастило бачити 
всі літаки, які прибували на парад 
з усієї України. Було відчуття гор-
дості, що я також причетна до ро-
боти в авіації, – говорить старши-
на Бабенко.

Вікна ї ї диспетчерського пунк-
ту виходять на злітну смугу. Вона 
знає стиль кожного льотчика. І за-
значає, що навіть молоді фахівці 
літають досить професійно:

– Дивишся й не віриш, що мо-
лода людина так майстерно ви-
конує пілотаж. Це все дуже гарно, 
особливо, коли пролітають над 
нашою «висоткою». Тоді трішки 

призупиняються і хитають крила-
ми на знак вітання: політ пройшов 
успішно.

Укладач парашутів пошуково-
рятувальної та парашутно-десант-
ної групи старший солдат Катери-
на Корицька прийшла на службу в 
бригаду завдяки своєму захоплен-
ню повітряною стихією – стриб-
кам з парашутом. У Чернігівській 
області, де вона свого часу прохо-
дила тренування, познайомилася 
зі своїм теперішнім начальником. 
Тоді він сказав, що у бригаді є віль-
ні місця, а такі фахівці, як Катери-
на, дуже потрібні. Вона не відмо-
вилася, а ї ї напарниці по стрибках 
потім сказали: «Тобі дуже пощас-
тило, що потрапила в авіацію. Це 
елітно та престижно». Сталося так, 
що ї ї хобі переросло в роботу. І 
щоразу, коли вона піднімається на 
гелікоптері в повітря, затамував-
ши подих, чекає вільного падіння. 
Воно страшить і захоплює:

– Мене вже зарахували в жіно-
чу збірну України зі стрибків з па-
рашутом. Але через брак часу поки 
що не тренуюсь. Та сподіваюся, 
що все попереду, – оптимістично 
дивиться в майбутнє Катерина.

Звичайно, що часу на власні за-
хоплення у військових залишаєть-

Зоя Бабенко

Катерина Корицька (ліворуч)
та Олена Якубенко
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ся менше, ніж у цивільних. Адже 
це не просто служба з ранку до ве-
чора, а й стрільби, фізична підго-
товка, обслуговування парашутів, 
різні збори тощо. 

– Парашутні збори у бригаді 
проводяться 5-6 разів на рік. І що-
разу – за визначеною тематикою, 
приміром, подолання психологіч-
ного бар’єру або ж із виконанням 
складних вправ. Через те, що я 
спортсменка, мені часто випа-
дає показувати майстер-класи. 
Наприклад, стрибаючи з три- чи 
чотирикілометрової висоти, маю 
керувати парашутом так, щоб 
приземляючись, влучити ногою у 
визначене коло. А поки падаємо, 
то протягом хвилини виконуємо 
групову акробатику, різні пере-

строювання. Це дуже цікаво, але й 
небезпечно, – говорить Катерина.

Ця жінка – майстер своєї спра-
ви. Вона не лише відмінна парашу-
тистка, а й рятувальник. Її навички 
дозволяють у випадку аварійного 
катапультування чи падіння льот-
чика евакуювати його з різних ти-
пів поверхні. Яким способом, це 
рятувальники визначають на міс-
ці: парашутне чи безпарашутне 
(за допомогою лебідки) десанту-
вання. Вчасно буде надана і перша 
допомога, адже Катерина доско-

нало знає тактичну медицину та 
ази виживання. 

Разом з напарницею Оленою 
Якубенко вона раз на три місяці 
проводить регламентні роботи з 
укладання й переукладання всіх 
парашутних систем. За потреби 
вони їх лагодять і перевіряють на 
міцність. Адже від цього залежить 
життя людей.

– 2014 року був підбитий на 
Донбасі наш літак. Льотчик ката-
пультувався. Він приземлився на 
парашуті, який складала я, – зга-
дує Олена.

Свій внесок у розбудову армії 
захотіла зробити і старший сол-
дат Інна Андріяш. Як сказав її без-
посередній командир, начальник 
технічно-експлуатаційної частини 

авіаційної техніки майор Ігор Бу-
ліч: «Вона з династії. Її батько пра-
цює в нашому підрозділі, а тепер 
і дочка». Дівчина, здобувши спеці-
альність менеджера зі зовнішньо-
економічної діяльності, досить 
успішно робила кар’єру в цивіль-
ному житті. Але внутрішні пере-
конання та обставини життя на-
вернули її до служби в армії. Вона 
бачила, що держава в небезпеці, 
та захотіла бодай якось допомогти. 
Інна каже, що романтики не було, 
а відразу почала вивчати електрон-

ну автоматику для обслуговуван-
ня винищувачів. Вона знає кожен 
вузол і агрегат машини, без зусиль 
за допомогою відповідної техніки 
може перевірити роботу літака: 

– Нам нещодавно привезли 
вдосконалений мобільний комп-
лекс. Відповідна комп’ютерна про-
грама дозволяє побачити роботу 
систем, визначає, чи є несправ-
ність, – із гордістю розповідає 
старший солдат Інна Андріяш.

Щоразу – до та після польо-
тів – дівчина перевіряє технічний 
стан сталевого птаха. І коли спо-
стерігаєш зі сторони за ї ї роботою, 
стає дивно, як таким тендітним 
жіночим рукам піддається метал. 
Їхній тандем продовжується на 
злітній смузі. Там Інна стежить за 
випуском шасі та закрилків. Із за-
вмиранням серця вдивляється у 
крилатого красеня, коли він іде 
на зліт або посадку. І, незважаючи 
на те, що вона із технікою давно 
на «ти», досі не може осягнути: як 
небо кориться цим багатотонним 
машинам? 

Галина ЖОЛТІКОВА

Інна Андріяш
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КОХАННЯ ПЕРЕМОЖЕ

Дарина з волонтерами вкотре привезли на передову 
все необхідне. І поки довгоочікуваний вантаж  розносили 

по бліндажах, дівчина з нетерпінням виглядала свого коханого. 
А той з побратимами ось-ось мав повернутися з чергового 

завдання. Коли нарешті з лісосмуги в розташування потяглася 
вервечка воїнів у білих маскхалатах, через те схожих, немов 
близнюки, юна волонтерка кинулася назустріч одному з них. 

«Назарчику мій! Рідненький», – щебетала, обнявши того за шию. 
«Обраний» воїн ніжно пригорнув ї ї до себе. Їхні очі зустрілися, 

а потім і уста – у довгому й палкому поцілунку. «Та-а-а-к! Гірко!» –  
гучно підтримали закоханих усі, хто був поруч. А побратими почали 
ще й жартувати. «Та то ж я – твій Назар!» – «Ні, я!» – «Йди до мене, 

Назар – моє ім’я». «Ага, так і повірили», – відповіла їм дівчина. 
«Свого Назара я ні з ким не переплутаю», – грайливо поглянула 

оченятами-бісиками на коханого Дарина… 

І ВІЙНА…
ВІН, ВОНАВІН, ВОНА
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Якою б гібридною не була війна, 
нав’язана нам Росією, вона не здат-
на задушити справжніх почуттів.  У 
цьому переконана власниця запо-
різького весільного агентства «Лю-
бовь-морковь» Олена Ярошенко.  Не 
одній парі вона допомогла  створи-
ти сім'ю. Причому «без відриву від 
військових дій», якщо можна так ви-
словитися. З 1993 року вона намага-
лася робити людей веселими. Була 
учасницею команди КВК одного із 
запорізьких вишів. Здобула еконо-
мічну освіту і влаштувалася працю-
вати в податкові органи. Незабаром 
зрозуміла, що на цьому терені не 
зробить щасливою ні себе, ні тих, хто 
навколо. Тож направила свою енер-
гію в інше русло: створила весільне 
агентство «Любовь-морковь». І ось 
вже понад десять років робить усе, 
щоб дарувати людям радість.

Коли 2014 року в Україну при-
йшла біда, Олена не змогла зали-
шитись осторонь «гарячих» подій 
на Сході й поринула у волонтерство, 
відклавши справи агентства на дру-
гий план. Її офіс у центрі Запоріжжя 
перетворився на штаб для гумані-
тарної допомоги біженцям і солда-
там на передовій. Олена ж сама роз-
возила все необхідне практично до 
окопів наших захисників. 

– Я знайомилася з бійцями. По-
при всі страхіття війни, солдати не 
втратили здатності любити. Повер-
нувшись додому чи перебуваючи 
у відпустці, вони створювали сім’ї. 
Хтось знаходив свою половинку під 
час служби, хтось повертався до ко-
ханих, котрі чекали, незважаючи на 
тривалу розлуку. Нерідко саме вій-
на підштовхувала їх на такий сер-
йозний життєвий крок.

Якось улітку 2016-го під час чер-
гової поїздки на фронт до мене 
підійшов розвідник ЗС України із 
позивним «Фантом» зі своєю наре-
ченою і попросив проконсультувати 
щодо тонкощів весільної процеду-
ри. Тоді я зрозуміла, що бійці на-
магаються економити на всьому. Із 
задоволенням зробила весільний 
букет нареченій, надала прикраси 

на машину, сама провела для них 
виїзну церемонію одруження. Від-
тоді  перетворилася на сваху для 
бійців, – згадує Олена Ярошенко.

 Жінка зрозуміла, що зможе ста-
ти корисною, організовуючи весілля 
для воїнів. До її проекту «Кохання 
переможе» долучились однодум-
ці. Першою відгукнулася власниця 
салонів весільних суконь. Завдяки 
соцмережам знайшлися інші добрі 
люди: візажисти, стилісти, флорис-
ти, декоратори, кондитери, власни-
ки ресторанів і кафе, фотографи 
і відеооператори, які для бійців з 
передової працюють безкоштовно!

– Було два об’єднаних весілля 
воїнів-сиріт, котрі повернулися з 
фронту та познайомилися з дівча-
тами.  Молодята не мали де жити, 
тож Асоціація бездомних Запоріж-
жя та області знайшла їм житло.  За 
весілля не взяли з них  жодної ко-
пійки, – продовжує пані Олена.

У лютому 2017 року до неї звер-
нувся по допомогу капелан 55-ї 
бригади. Його син у складі ешелону 
їхав на фронт. Під час зупинки на 
одному з вокзалів він підійшов до 
залізничної каси й попросив дівчи-
ну, що продавала квитки, зарядити 
телефон. Та із задоволенням ви-
конала прохання. Вони обмінялися 
номерами. А кілька місяців тому – 
розписалися. Але весілля вони не 
грали. Тож фронтова сваха виріши-
ла допомогти молодятам. 

– Через певний час наречений 
практично з вокзалу завітав у мій 
весільний салон, забрав наречену, 

і вони поїхали на урочисту фото-
сесію. А наступного ранку чоловік 
знову відправився на фронт, – 
розповідає Олена.

Розчулено згадує і нещодавнє 
весілля – одружувався 22-річний 
боєць, який повернувся зі Світло-
дарської дуги із простреленою но-
гою. Наречена заручилася допо-
могою медиків, щоб був на весіллі 
у всеозброєнні.

– Перебування на війні заго-
стрює почуття патріотизму, тому 
більшість пар хочуть провести 
весільну церемонію у національ-
ному українському стилі, відій-
шовши від традиційних весільних 
суконь, – говорить про нові на-
строї і тенденції Олена Ярошенко.

Згадує жінка й сумний випадок 
зі свого життєвого досвіду: 

– Один поранений сапер, яким я 
опікувалася, познайомився із жін-
кою з Маріуполя. У госпіталі вони 
зіграли весілля, якому раділа вся 
країна. Згодом виявилося, що жінка, 
знаючи про поранення, просто спо-
дівалася на великі грошові компен-
сації. Практично більше року вона 
на них і жила, зраджуючи чоловіка. 
Проте історії, де панує справжнє ко-
хання – більшість. І цей прекрасний  
вир життя охопив та об’єднав прак-
тично всі регіони України.

Справили весілля і Назар з Дари-
ною. Нехай їх, як і тисячі інших пар, 
що виборюють для України звитягу, 
оберігає велика сила любові. Кохан-
ня переможе!

Олег ЛОКТЄВ

Фронтова сваха Олена Ярошенко вручає 
нареченим весільний каравай 



24 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | лютий 2018 року

Щоденник
ХОРОБРІ СЕРЦЯ



25

У ЄДНОСТІ – СИЛА!

лютий 2018 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

Ці рядки – ніжні, глибокі, на-
повнені теплом і якоюсь надзви-
чайною силою, – належать такій 
же тендітній, але мужній дівчині. 
Вона писала їх не в затишній кім-
наті за філіжанкою міцної кави, 
а в промерзлому бліндажі під 
музику війни. Ця дівчина – прес-
офіцер бригади морської піхоти 
старший лейтенант Олександра 
Безсмертна. Півроку вона знахо-
дилася на «нулях», а незабаром 
знову вирушить виконувати свій 
обов’язок на передову. 

Вона лише починає свій шлях 
військового, але має таке вели-
ке бажання зробити щось для 
Батьківщини, особливо сьогодні, 
коли у країні – війна. І так засму-
чується, коли чує в спину: «А як 
ти захищаєш Україну? Ти ж лише 
прес-офіцер. Ти ж навіть не стріля-
єш»... Прикро, що не всі розуміють: 
кожна посада в ЗСУ – є потріб-
ною – і медик, і снайпер, і міно-
метник, і прес-офіцер... У кожно-
го – своя робота. У неї – бути там, 
де ї ї побратими, і вірити в них. А 
головне – змушувати їх самих по-
вірити в себе. Гордість – ось, що 
переповнює дівоче серце. Гордість 

за кожного бійця. Вона щоденно 
дивиться в їхні очі і думає: які ж 
українці щасливі, що мають таких 
синів! 

Саша надзвичайно пережи-
ває за кожного свого побратима, 
адже морпіхи тримають оборону 
на одній з найгарячіших ділянок. 
Старший лейтенант на рівні з ін-
шими воїнами пройшла нелегкі 
випробування, щоб здобути право 
носити чорний берет.

З січня 2017 року Олександра 
Безсмертна працювала на 
Приморському напрямку. Перші 
дні знайомилася з позиціями, ко-
мандирами й бійцями, побутом 
на передовій, так би мовити, вли-
валась у робочу атмосферу. Вона 
не знала як, звідки і що прилетить, 
яка відстань до противника, де 
можна ходити, а де ні. Було важ-
ко і страшно. Та з часом вона зви-
кла до місцевих законів, вивчила 

Сонце золотом 
 ходить по полю,

Вишневим садочкам 
 ще цвісти і цвісти.

Та четверта весна 
 не без болю.

І ніби немає війни....

прес-офіцера
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сленг АТО і стала своєю у братстві 
морських піхотинців. 

Сьогодні Олександра розпо-
відає людям правду про тих, хто 
щоденно клаптик за клаптиком 
відстоює незалежність нашої дер-
жави. Можливо, колись кожен спо-
гад цієї дівчини буде записаний у 
книгу, з якої нащадки дізнаються, 
як гартувалася наша молода дер-
жава. Тому Саша веде щоденник. 
Але не той дівочий із сердечками 
й квіточками, а щоденник кривавої 
війни, де замість розповідей про 
особисте життя на папір лягають 
біль і страждання, мрії та віра в 
перемогу.

НОТАТКИ 
ОЛЕКСАНДРИ 
БЕЗСМЕРТНОЇ:

«Перший обстріл… Широкине. 
Звичайна робота за посадою – 
супроводжувати журналістів у 
райони взводних опорних пунктів, 
оперативно фіксувати порушен-
ня противником Мінських домов-
леностей, показувати тих, хто 
нас захищає, донести правдиву 
інформацію з фронту про роз-
руху, котру наніс ворог місцевим 
жителям, присутність «руского 
міра»... 

«Вихід!» Декілька секунд ледь 
дихаючи вслухалась, звідки був ви-
хід. Рахую час польоту. «Прихід!» 
120-мм міна. Дякувати Богу – 
перелетіло. За ці декілька секунд 
перед очима промайнуло все 
життя, одразу ж після цього по-
дивилась в очі побратима. Бачу – 
він спокійний, адже на фронті вже 
два роки. Для нього чути свисти 

мін – буденна справа. Перші вра-
ження від побаченого – затамува-
ло подих. Широкиного немає! Його 
стерло з поверхні Землі. Вирви на-
вколо сягають до двох метрів у 
глибину і трьох завширшки... 

Водяне. Озерце, квіти, дерева, 
присадибні ділянки, домашні тва-
рини… Було… Залишились 13 місце-
вих жителів, котрим не було куди 
тікати від війни. 13 травня на 
початку села нарахували близь-
ко 30 приходів 120-мм міномета, 
три будинки, в яких жили люди, 
розвернуло, як липневу троян-
ду. Дякувати Богу, ніхто не по-
страждав. Стою, вдивляюсь в очі 
дідуся, котрий за дві секунди до... 
заскочив у льох… Знаєте, в його 
очах нічого не було… Пусто і так 
глибоко... А поруч з дідусем сто-
їть боєць (позивний «Юрист»), 
обійняв старого і каже: «Ми від-
будуємо, тільки тримайтесь». 
Дід притиснув до себе бійця і про-
мовив: «Сину, то лише цегла і два 
клаптика землі. Сину, живи! Аби 

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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лишень ви живими повертались!»
20 березня, 7 ранку. Достатньо 

прохолодно. Туман стоїть гус-
тий. Хлопці між собою: «Сєпар 
сьогодні сліпий – арти не буде». 
Ніхто не знав, що вже близько 9-ї 
противник перейде у контрнас-
туп, розпочнеться все зі 120-мм 
міномета. Далі противник сила-
ми до взводу розпочав штурмові 
дії наших позицій, підтримую-
чись щільним вогнем артилерії, 
мінометів, танка із закритих 
вогневих позицій. Командир роти 
капітан Павло Юрчук приймає 
рішення переслідувати проти-
вника силами двох відділень під 
керівництвом старшого сер-
жанта Кулішова. Тоді наші від-
били противника від нашої по-
зиції «Лісабон» і одразу зайшли на 
позицію противника «Волга-2». 
Запеклий бій тривав до обіду. 
Наші хлопці знищили 6 бойовиків, 
більше 10 поранили, противник 
відступив. Наших загинуло тоді 
двоє... 

Пасхальне перемир’я. Ним не 
пахло. Ворог як стріляв, так і 
продовжував стріляти. Постійні 
роботи ворожих снайперів дещо 
деморалізували наших. Але у нас 

є «кручє» – снайпер з позивним 
«Фікс». Коли він влаштовує про-
тивнику «шасталіті» – той 
ховається. Його майстерність 
змішалась з бажанням помсти за 
вбитого товариша. То був 2015 
рік. На дворі  – білий день, по ра-
ціях не передавали «опадів», хлоп-
ці смажили картоплю, стоячи за 
бетонними плитами і при цьому 
в повному екіпіруванні. «Вихід»! 
Секунди дві – «розрив»! Дим, во-
гонь, обстріл не вщухав. «Усі в 
«зонтік», усі в «зонтік»... Тоді сє-
пари запросили перемир’я, і це 
перемир’я розпочалось з приходів 
120-х... «Фіксу» все пішло під бро-
ню, численна кількість уламків у 
його тілі. Він кричить: «Де Вася? 
Де Вася?». Вася – «200-й»...

Тоді «Фікс» пообіцяв повер-
нутись. За Васю повернутись. І 
повернувся вже зовсім скоро, як 
тільки залатали дірки в його тілі. 
Після цього він досконало знає, як 
вивести із себе противника, ми 
це називаємо «шасталіті»…

Павлопіль. Ворог активізував-
ся майже по всій лінії розмежу-
вання. Перед самим проведенням 
9 травня. Вже за перехопленнями 
ми знали, що противник готує 

нам «привітання» у вигляді ар-
тилерії. У населеному пункті 
Пікузи 8 травня пройшов мітинг 
у центрі містечка, одразу ж після 
якого почався потужний артоб-
стріл наших позицій по передньо-
му краю. Ворог прицільно бив по 
ВОПу. За півдоби вщент розвалив 
нашу позицію. У той день наших 
було поранено п’ятеро хлопців…

Війна, кров, розруха… Усе це 
було, але поряд з тим я побачила, 
якими мусять бути справжні чо-
ловіки, справжні офіцери, воїни, 
бійці. Я побачила, якою ціною ви-
борюється мир, спокій, цілісність 
України. Як гартується воля, 
народжується дружба, любов, 
братерство.   

Я пишаюсь тим, що стала бо-
йовою одиницею великої військо-
вої сім’ї, частиною тих людей, 
які рятують український народ 
від знищення, і державу Україну 
загалом. Війна все розставляє на 
свої місця, як кажуть, дає зрозу-
міти «ху із ху». Війні цій я дякую за 
людей, з якими вона мене звела».

Наталія ЗАДВЕРНЯК
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Служба у війську не позбавила їх жіночної ча-
рівності і не дала зачерствіти їхнім серцям. Для 
військових колективів жінки стали оберегами, ян-
голами-охоронцями, які завжди поруч із теплим 
словом і мудрою порадою. Вони вражають про-
фесіоналізмом, завзятістю і героїзмом. 

Участь жінок у бойових діях у районі прове-
дення антитерористичної операції сьогодні на-
була нового значення. Це вони виносять на своїх 
плечах поранених побратимів з поля бою, нара-
жаючи своє життя на небезпеку, вони догляда-
ють їх у шпиталях, вони професійно командують 
підрозділами і влучно стріляють зі снайперських 
гвинтівок зупиняючи ворога раз і назавжди. 
Зв’язківці, психологи, медики, розвідниці, снай-
пери, волонтерки, прес-офіцери – героїчні, смі-
ливі і завзяті! 

Саме таким відчайдушним учасницям АТО в 
Центрі морально-психологічного забезпечення 
ЗС України присвятили унікальний фотоконкурс 
під назвою «Miss Military Fantasy», приурочений 
до Міжнародного жіночого дня – 8 Березня. 

Гірко усвідомлювати, що чиїсь чарівні очі на-
віки закрила ця підла підступна війна. Багато, які 
з бойових подруг отримали поранення, але не-
зламні і вольові, вони після одужання поверта-
ються до своїх підрозділів і військової справи.

Нині у мережі Facebook сяють усмішки укра-
їнських красунь, учасниць АТО, які у військовому 
однострої з національним колоритом представ-
ляють свою державу та ї ї армію. 

І нехай головним весняним подарунком для 
всіх українок буде мир на Сході країни!

Фантастична
військова фантазія
Кожна жінка є загадкою. Адже 
за чарівною зовнішністю і 
привабливістю криється велика 
сила духу, рішучість і відвага. 
Особливо ці якості притаманні 
жінкам та дівчатам, котрі 
одягнули армійські однострої

Фото: Олександр СРІБНИЙ



30 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | лютий 2018 року

ВІЙНА ЗБЛИЗЬКА

ДОЛАЄ ШЛЯХ ОТЧИЙДОЛАЄ ШЛЯХ ОТЧИЙ

Дні, коли бригаду готували до висування на Донбас, Ірина пам’ятає 
дуже добре. Майже кожна хвилина її життя тоді була, мов натягнута 
струна. Втомлений чоловік приходив дуже пізно. Кілька годин сну, 
і з самого ранку знову йшов. У перші дні березня особовий склад 
перевели на казармений стан. Офіцери та солдати готували техніку, 
проводили навчання. Все це – в атмосфері тривоги й очікування…
Напередодні 8 Березня офіцер навідався до сім’ї. Зустрівши чоловіка 
на порозі, Ірина трохи здивувалася й затривожилася. Оглянувши 
його з голови до ніг, вперше побачила балаклаву як новий для армії 
елемент форми одягу. Технічний комбенізон командира мав різкий 
запах мастила і солярки, запах майбутньої війни…
Втомлена усмішка й очі. З-під бушлата Руслан дістав букет тюльпанів. 
Розмова була нетривалою. Зібрав речі, попрощався і пішов

ГРИГОР-МОЛОДШИЙ
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З міста добра –
в пекло війни

Білу Церкву на Київщині нази-
вають містом добра. Але для Русла-
на та Ірини Григорів воно стало ще 
й містом, яке поєднало їхні долі. 
Майже два десятки років тому мо-
лодий офіцер, командир розвіду-
вального взводу, випуск-ник Одесь-
кого інституту Сухопутних військ та 
працівниця одного з місцевих під-
приємств створили тут нову сім’ю.

Для них це був час надій та 
приємних сподівань. Час, коли 
здається, що все життя попереду. 
Але згодом у їхній звичний уклад 
життя втрутилася війна, яка круто 
змінила все.

Кар’єра більшості молодих офі-
церів кінця 1990-х – початку 2000-х 
(саме тоді починав службу Руслан 
Григор) складалася не зовсім так, 
як вони про це мріяли. Тривало су-
цільне скорочення армії. Комусь 
доводилося служити не за фахом. 
Хтось тривалий час затримувався 
на одній посаді, хоча вже й «ви-
ріс» із неї. А хтось не витримував і 
писав рапорт на звільнення. Армія 
тих часів була не дуже привабли-
вою для молодих людей. Служити 
в ній залишалися лише ті, хто не 
зрадив мрію і був справжнім па-
тріотом. Ті, хто, попри труднощі, 
чесно робили свою справу.

– У дитячому альбомі Руслана 
багато фотографій, де він одягне-
ний у військову амуніцію, тримає 
іграшкову зброю, – розповідає 
дружина Ірина. – І хоча військових 
у його родині не було, ця професія 
припала йому до душі і стала щи-
рою дитячою мрією, яку він зго-
дом втілив у життя.

На посаді командира взводу 
Руслан Григор прослужив дев’ять 
із половиною років. Розвідуваль-
ного, механізованого, знову роз-
відувального… Це був час, коли 
писалася нова історія 72-ї окремої 
механізованої бригади: на міс-
ці колишньої дивізії з’являлося 
з’єднання сучасного зразка.

На початку Русланової служби 
молода сім’я мешкала в гуртожит-
ку, згодом винаймали квартиру. 
Словом, життя, як у всіх. Аж рап-
том війна… Білою Церквою йшли 
військові колони. Бригада вису-
нулася на прикриття державного 
кордону.

Родини військових відтоді стали 
ніби однією великою сім’єю: більше 
спілкувалися, телефонували, нама-
галися заспокоїти одне одного. Але 
найбільше сподівалися на те, що 
події на Донбасі та присутність ро-
сійських військових на українській 
території – це прикра помилка, і 
ось-ось все стане на свої місця. Так 
само сподівалася й Ірина.

– Чоловік запевняв мене, що 
скоро повернеться, – пригадує 
жінка. – Але…

В родині Григорів було заведе-
но, що за будь-яких обставин кіль-
ка слів у телефонній трубці були 
обов’язковими. Тож, перебуваючи 
в зоні АТО, Руслан намагався до-
тримуватися цього неписаного 
сімейного правила. Якщо, напри-
клад, була потреба, то поперед-
жав про те, що певний час теле-
фон буде відключений. Дружина 
хвилювалася, але розуміла, що на 
війні інакше бути не може.

Весняні та літні місяці 2014 
року стали складним випробуван-
ням для військових та тих, хто че-
кав їх удома. Підрозділи з’єднання 

обороняли кількасот кілометрів 
кордону з Російською Федераці-
єю, населені пункти Донбасу – 
Амвросіївку, Ізварине, Маріуполь, 
Волноваху, Свердловськ, Червоно-
партизанськ, а також аеропорти 
Маріуполя і Донецька. Зв’язку з 
рідними майже не було. Найваж-
че довелося тим, хто потрапив під 
перехресний вогонь з Росії та за-
хоплених терористами територій.

Саме під час тих подій Руслан 
Григор був контужений. Тож коли 
підрозділи перемістилися на до-
укомплектування на Приазов’я, 
офіцера направили лікуватися в 

Звання майора Русланові Григору 
присвоїли посмертно
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білоцерківський госпіталь. Тут він 
отримав сумну звістку про заги-
бель бойового побратима – майо-
ра Олександра Багнюка, заступни-
ка комбата з озброєння. Офіцер 
зазнав смертельного осколкового 
поранення, коли на наш команд-
но-спостережний пункт сунули 
російські танки.

Аби не давати приводів для 
хвилювання, рідним про цю по-
дію нічого не сказав. Адже після 
госпіталю планував обов’язково 
повернутися до своїх. На час по-
чатку війни на Донбасі мав понад 
п’ятирічний досвід командування 

ротою, тож йому відразу доручили 
виконувати обов’язки заступника 
командира батальйону.

– З таким діагнозом, котрий Рус-
лану поставили лікарі, на передову 
він міг і не повертатися, – ділиться 
Ірина. – Його травма ще потребу-
вала лікування. Та й психологіч-
ний стан бажав кращого. Одного 
разу, перебуваючи на реабілітації 
в білоцерківському госпіталі, він 
на вихідні попросився додому. По-
близу нашого будинку в кафе саме 
святкували весілля. Коли стемніло, 
почали запускати феєрверки. Рус-
лан спросоння збуджено схопив-
ся з ліжка, заметушився. Лише за 
якийсь час зрозумів, що він вже 
вдома, і заспокоївся. Мені пояс-
нив, що йому здалося, ніби почався 

артилерійський обстріл. Я, звісно, 
була проти, але він таки вирішив 
їхати до своїх. Побратими Руслана 
саме відновлювали техніку на ае-
родромі в Мелітополі.

Наприкінці серпня 2014-го під-
розділ Руслана Григора повернув-
ся на передову. Росія саме розпо-
чала щедро постачати бойовикам 
танки та іншу важку бронетех-
ніку. Поблизу Старобешевого та 
Комсомольська бійці визволяли 
з оточення дві роти Національної 
гвардії. Під Стилою та Петрівським 
попередили танковий прорив во-
рога. У госпіталі Старобешевого 
охороняли поранених і медпер-
сонал. Згодом тримали оборону в 
степах неподалік Старогнатівки та 
Богданівки.

Рідним про атовські будні Рус-
лан майже не розповідав. Лише 
щовечора дзвонив дружині й ба-
жав їй доброї ночі. Це заспокою-
вало Ірину. Аби не тривожитися, 
вона пригадувала найкращі мо-
менти їхнього сімейного життя і 
понад усе благала Бога про якнай-
швидше закінчення війни.

Одного разу цей звичний гра-
фік було порушено: чоловік на 
зв’язок не вийшов. Його телефон 
був відключений, як і ще в кіль-
кох товаришів, яких Ірина знала. 
Наступного ранку відразу побігла 
до військової частини. Про бій під 
селищем Петрівське командуван-
ня вже знало, тож жінку відразу 
впустили і намагалися заспокоїти. 
Вона все ще сподівалася на краще, 
адже відомостей про ї ї чоловіка 
поки що не було. Йшлося лише 
про поранених. Але вона передчу-
вала недобре.

Натхнення подвигом
29 жовтня 2014 року... Того ран-

ку капітан Руслан Григор, старший 
лейтенант Сергій Тріщило разом 
із трьома бійцями висунулися ви-
ставляти спостережний пункт у 
районі селища Петрівське побли-
зу Волновахи. На присутність про-
тивника нічого не вказувало, але 
йшли обережно, дослухаючись 
навіть до власного подиху. Рап-
том – постріли. Перші кулі полеті-
ли в бік одного з бійців. Кілька се-
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кунд – і повітря пронизували вже 
десятки автоматних і кулеметних 
черг. Відразу стало зрозуміло, що 
диверсійно-розвідувальна група 
противника переважає в кількос-
ті та вигідно розташувалася для 
атаки. 

Руслан кинувся допомогти 
підлеглому, який опинився під 
шквальним вогнем терористів. На 
жаль, сили були нерівними. Цей 
бій став для офіцера останнім. 
Разом з ним загинули солдати 
Андрій Авраменко та Олександр 
Калиновський. Бійців з поля бою 
забрали відразу. Тіло офіцера роз-

відка шукала близько трьох діб. 
На місці сутички його не знайшли. 
Пізніше з’ясувалося, що бойовики 
перетягнули його на свої позиції. 
Напевне, хотіли отримати когось 
зі своїх на обмін. Потім просто за-
лишили серед поля.

Ірина важко переживала горе. 
За чотири місяці до загибелі чо-
ловіка вона поховала батька. Іван 
Андрійович ставився до Руслана, 
як до власного сина. Понад усе пи-
шався тим, що має зятя-захисника 
і дуже жалів, що сам за віком та 
станом здоров’я не може допо-
могти виганяти ворога з Донбасу.

Заступник комбата залишив по 
собі не лише світлі спогади в рід-
них та добру пам’ять в побрати-
мів. Головне – виховав достойну 
заміну. Дмитру – сину офіцера – 
на початок війни виповнилося 13 
років. Він саме навчався у військо-
во-гімназійному класі Білоцерків-
ської гімназії № 2. Заклад обрав за 
порадою батька. Окрім шкільних 
дисциплін, спеціальна програма 

передбачала заняття в секціях 
плавання, фехтування, стрільби 
та боротьби. Хлопці займалися 
ігровими видами спорту, музи-
кою, танцями. Офіцери-виховате-
лі – колишні військовослужбовці 
гарнізону – проводили з учнями 
заняття зі статутів Збройних Сил 
України, стройової, фізичної під-
готовок, організовували їм виїзди 
на полігон тощо.

Юнаку надзвичайно подобав-
ся такий спосіб життя. Батько не 
лише заохочував вибір сина, а й 
всіляко допомагав керівництву 
гімназії організовувати польові 
виходи, знайомство зі зброєю та 
технікою, побутовими умовами 
воїнів тощо.

Вже тоді жодної альтернативи 
армії Дмитро не розглядав. А після 
загибелі батька лише впевнився 
у своєму виборі. Після закінчення 
гімназії вступив до Київського вій-
ськового ліцею імені Івана Богуна. 
Раніше йому вже доводилося бу-

вати в цьому навчальному закла-
ді. Адже Руслан і сам закінчив його 
1995 року. Час від часу навідував-
ся сюди разом із сім’єю, аби при-
гадати романтику юнацьких років.

Григор-молодший схожий на 
батька. І не лише зовні, а й ха-
рактером та цілеспрямованістю. 
Хлопець визнає, що звикнути до 

строкатого хлопчачого колективу 
та дисципліни навіть після вій-
ськово-гімназійного класу було 
непросто. У кожного свій харак-
тер, вподобання… Але Дмитро за-
вжди згадує, яким наполегливим 
за життя був його батько, і намага-
ється не спасувати перед трудно-
щами. Нині юнак наближається до 
фінішної прямої чергового етапу 
своєї військової кар’єри та готу-
ється змінити погони ліцеїста на 
курсантські.

Цих хлопців єднає одне – ба-
жання стати схожими на лицарів 
сучасної України. Таких, як їхній 
начальник ліцею Герой України 
генерал-майор Ігор Гордійчук – 
легендарний «Сумрак», як заступ-
ник командира механізованого 
батальйону, кавалер ордена «За 
мужність» III ступеня та почесної 
відзнаки «Велике серце» майор 
Руслан Григор – батько Дмитра, 
занесений до «Книги пам’яті та по-
шани ліцею», та багато інших.

Для Ірини син Дмитро – весь 
сенс ї ї життя. Вона дуже хвилю-
ється за нього. Адже як ніхто знає 
ціну, яку платять люди в погонах 
за добробут наших співгромадян. 
А ще щиро вірить у те, що Григор-
молодший достойно продовжува-
тиме справу батька.

Сергій БАСАРАБ

Дмитро та Ірина Григори
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Галина Маслова несподівано прокинулась від поганого сну. 
– З чого б то така дурня наснилася? – запитала сама в себе.  
У тому сні вона вийшла з будинку на подвір’я і замість свого городу 
побачила поле з рівненьких смуг, повністю засаджене капустою. 
«Навіщо мені стільки тієї капусти? Ніколи стільки не бачила…» – 
дивувалася Галина Миколаївна. Поглянула в сонник, а там – 
«на вас чекає біль, сльози, неприємності»…
Того листопадового дня 2017 року розум жінки не хотів сприймати 
забобонів-сновидінь, проте серце підказувало: наближається 
якесь лихо…

ДЕЖАВЮ З ВІЙНОЮ:ДЕЖАВЮ З ВІЙНОЮ:

ІСТОРІЯ «БАЧІ»
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Щоб відволіктися від тривож-
них думок, Галина Миколаївна за-
ходилася робити хатні справи. 
Ближче до обіду на порозі домівки 
з’явилася сусідка Світлана, яка при-
йшла запитати, чи все гаразд. Гали-
на Миколаївна відповіла, що так, 
але не збагнула мети візиту, адже 
зазвичай сусідку не цікавили її 
справи. Тож запитала прямо:

– Скільки тебе знаю, тобі було 
байдуже до моїх справ, а тут за-
йшла, щось трапилося?

– Не хочу, щоб ця новина ви-
ходила з моїх уст, – відповіла су-
сідка.

Галину немов блискавка вра-
зила: тіло почало мліти, по шкірі 
побігли мурашки. Раптом запамо-
рочилося в голові. Тремтячим го-
лосом запитала: 

– Щось із моїм Вітьою? 
Світлана знітилася.
– Що з ним?! – ледь вимовила 

Галина, та у відповідь лише по-
бачила, як на очі сусідки набігли 
сльози.

Потім прийшов голова сільсь-
кої ради, військом, інші сусіди… 
Заспокійливі слова, співчуття. Усе 
відбувалося машинально, ніби в 
тумані. 

– Ввечері глянула у вікно, а 
там дві машини спускаються до 
подвір’я, на них – таблички з над-
писом «Вантаж-200». Привезли 
мого синочка, – не стримуючи 
сліз, згадує мати.

Все навколо нагадує їй про 
сина Віктора. Для неї він назавжди 
лишиться героєм. 

1986 року Віктор Маслов за по-
кликом серця пішов на чужу війну 
в Афганістані, 2016-го – добро-
вільно зголосився захищати Дон-
бас. 

Коли розпочалася антитеро-
ристична операція, син Галини 
Миколаївни не міг спокійно ди-
витися теленовини. На його об-
личчі читалися тривожні емоції 
і переживання. Наші хлопці на 
передовій гинули щодня. Бажан-

ня захистити країну від ворога у 
Віктора зростало щомиті. Погляд 
сина нагадав Галині Миколаївні 
той, що був і 30 років тому. Лише 
зморшки на чолі і посивілі скроні 
виказували минулі роки. В уяві ж 
матері виникли спогади, як вони 
з чоловіком приїздили до Віктора 
на присягу до Узбекистану, а потім 
перед самою його відправкою до 
Афганістану, аби міцно обійняти і 
сказати: «Нехай береже тебе Бо-
женька». Під впливом радянської 
пропаганди 18-річний юнак пові-
рив у те, що саме він покликаний 
визволяти народ тієї країни. Війна 
безжальна й жорстока. Батько 
солдата Олег Маслов розумів це. 

Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А може дощем на поріг упаду.

О. Максимишин-Корабель



36 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | лютий 2018 року

НАЙВАЖЧЕ ТИМ, ХТО НЕ ДОЧЕКАВСЯ

Взяв 200 рублів і пішов до коман-
дира просити за сина, аби його не 
забрали на війну. Дізнавшись про 
вчинок батька, розгніваний Віктор 
прибіг до нього зі сльозами, впав 
на коліна і при всіх почав голоси-
ти: «Що ж ти, батьку, робиш? Як 
же я не поїду? Усі хлопці будуть 
воювати, а я у казармі залишусь?» 
Юнакові не було соромно при 
всіх плакати, адже тоді набагато 
страшнішим було «відкосити» від 
військового обов’язку. Серце ма-
тері розривалося від хвилювання 
за рідну кровинку. Весь радян-
ський простір знав, що там, серед 
високих холодних гір, справжня 
м’ясорубка. Схожі переживання 
переповнюватимуть серце Гали-
ни Миколаївни і в наші дні, коли 
патріоти їхатимуть визволяти 
рідну землю від російських за-
гарбників. Вдруге відпускати сина 
на війну для неї було справжньою 
мукою. 

А того далекого сонячного лис-
топадового дня Вітя повернувся 
з Чернігова, де офіцери з різних 
військових частин відбирали но-
вобранців для комплектування 
своїх підрозділів, які невдовзі по-
їдуть воювати з моджахедами і 
душманами.

Радість переповнювала його. 
Не стримуючи себе, вигукнув на 
всю хату: «Я в десанті!» Очі хлоп-
ця палали гордістю, що носитиме 
блакитний берет. 

– Вітюшо, а як ти потрапив до 
того десанту? – запитала мати.

– А я, мамо, підійшов до такого 
високого, здоровенного офіцера 
у гарній формі та запитав, в яких 
військах він служить. Той відповів, 
що в повітрянодесантних. Я вигук-
нув: «Теж хочу!» І запитав: «А мене 
візьмете?» На що здоровенний 
офіцер сказав: «Візьмемо!»

Молодий солдат на війні звався 
«Бача». Місцеві називали так ді-
тей, зокрема хлопчиків. Як згадує 
бойовий друг Віктора Олександр 
Марченко, коли наші військо-
ві роздавали афганським дітям 
їжу, ті вигукували на знак подяки: 
«Бача! Бача!». Це слово дуже спо-
добалося Віктору. Проте вчинки 
«Бачі» доводили, що він – дав-
но не дитина. Разом із Олексан-
дром вирушали на бойові виходи. 
«Бача» – снайпер-розвідник, а 
Олександр – командир взводу ар-
тилеристів. В операціях часто пра-
цювали разом, тому що без вогне-
вої   підтримки спецпризначенцям 
не обійтись.

– Ніколи не забуду, як Вітя вря-
тував життя мені та моїм бійцям. 
Якось під час бойового виходу по-
трапили в засідку: потрібно від-
ходити, «духи» почали насідати, 
а наша самохідка назад здати 
не може, заклинило фрикціони. 
Спецпризначенці рушили, замика-
ли відхід дві БМП. Вітя з хлопцями 
під вибухи ворожих снарядів під-
штовхнули нашу самохідку, важе-
лі розклинило, і ми змогли поїхати 
далі. А перед цим вже подумки 
прощалися із життям. Навіть не 
уявляєте, якою пекельною була та 
«зеленка», – ділиться спогадами 
бойовий побратим Віктора.

Хлопці виявилися земляками, 
хоч серед бійців з Радянського 
Союзу знайти своїх, з України, а 
тим паче – з одного міста, було 
удачею. Коли дізналися, що обоє 
з Прилук, розчулилися ледь не до 
сліз. 

Серед високих холодних гір 
свій – це частинка рідної домівки, 
– говорить Олександр Марченко. 
– Відтоді ми й товаришували.

У 2016-му Олександр радив    
Вікторові добре подумати, чи йти 
знову на війну. У відповідь почув: 
«Я добре подумав, Сашко, я піду. 
Ну не можу я залишатися вдома 
біля телевізора переживати, коли 
свого часу мій дід дві війни прой-
шов – Фінську і Другу світову». 
Побратим зрозумів: як і тридцять 
років тому перед ним стояв сміли-
вець «Бача» – твердий, впевнений, 
рішучий. 

Коли вчетверте з надією в очах, 
що тепер точно не відмовлять, чо-
ловік переступив поріг Прилуцько-
го військкомату, до якого близько 
30 хвилин їзди від села Даньківка, 
де останні 10 років жили вони з 
мамою, військовий комісар наре-
шті «здався»: «Ну добре, настирли-
вий, візьму тебе, будеш служити». 

Віктор дуже хвилювався, в яких 
же військах служитиме. Та скла-
лось усе просто. Його направили 
до Житомира, де в командуванні 
ВДВ, він узяв відношення, за яким 
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мав служити у 25-й повітряно-де-
сантній бригаді. Віктор, як колись, 
відчув радість, адже знову носи-
тиме блакитний берет. Хоча до-
бре розумів, що на війні зовсім 
не радісно. Та захист рідної землі 
вважав своїм обов’язком. Після 
навчального центру потрапив під 
Горлівку. Галина Миколаївна зна-
ла з новин, як там гатять бойовики 
по наших. Безсонні ночі зміню-
вали тривожні дні і навпаки. За-
мість «Доброго ранку» односельці 
бажали їй: «Тримайтеся, Галино 
Миколаївно». Жінка знала, що по-
телефону всі подробиці дізнатися 
не зможе. Але за нагоди розпиту-
вала сина, чи дуже стріляють, чи 
не голодні, чи не холодно. У відпо-
відь чула, що не стріляють, тепло 
вдягнений і добре нагодований. 

У довгоочікувану відпустку 
Віктор приїхав у червні. Але від-
починок довелося перервати. За-
телефонували з бригади і попро-
сили прибути раніше, аби пройти 
навчання в Житомирі та їхати до 
Авдіївки. 

– Якщо треба, то буду, – сказав 
у слухавку Віктор.

Мати підійшла до сина, який 
саме докошував у садочку траву, 
щоб покликати на обід. Помітила, 
що його обличчя стало похмурим, 
перехопила сумний погляд. 

– Про що думаєш, Вітю-
шо? – запитала Галина Ми-
колаївна.

– Поїду в Авдіївку, там 
справжнє пек... ло, – сха-
менувшись на останньому 
слові, сказав якомога тихі-
ше, щоб не почула мати.

За кілька днів по тому 
Віктор зателефонував з 
Житомира й повідомив, що 
стрибнув із парашутом.

– Вітю, ти вже старий, 
нехай молодь стрибає, – 
зауважила йому Галина 
Миколаївна.

– Мамо, я такий радий. 
Аж ребра болять! – розсмі-
шив жінку 50-річний син. 
З того дня, як провела Вік-
тора на війну, мати кожну 

хвилину згадувала ці його слова і 
мріяла зустріти сина так, як колись 
зустрічала з Афганістану.

– Повернувся Вітюша тоді в 
робочий день, всі працювали, за-
ходжу я до будинку, бачу Вітя мій 
спить, а бабця від радості, що по-
вернувся живий, взула «черевики-
румунки» на підборах, які були в 
той час у великому дефіциті, си-
дить, дивиться на нього і плаче. 
У хлопця через «воєнну засмагу» 
обличчя, шия і руки від ліктів до 
пальців були чорні, решта тіла – 

біла, бо його прикривала від сон-
ця форма. І сміх, і сльози, – згадує 
мати.

На жаль, з цієї війни Галина Ми-
колаївна зустріла лише машину зі 
своїм загиблим героєм…

Все, що вдалося дізнатися про 
той чорний день матері, це те, що 
28 листопада близько 4-ї години 
дня куля ворожого снайпера влу-
чила у Віктора Маслова, й в грудях 
українського бійця перестало би-
тися серце…

– У блакитному береті служив, 
в разі чого в ньому й поховаєте! – 
казав знайомим Віктор. Так і ста-
лося… 

1 грудня 2017 року на Алеї Ге-
роїв у Прилуках зібралося мало не 
все село, прилучани, рідні і близь-
кі, друзі і побратими героя.

– Того дня та ще два наступні 
дуже дощило… Вірю, що це небо 
плакало за моїм синочком, – гово-
рить мати.

…Час мине, але рідні, друзі, по-
братими завжди згадуватимуть 
Віктора Маслова як патріота, без-
страшного та сміливого воїна, що 
поклав своє життя за квітучу і єди-
ну Україну. Його буде пам’ятати 
весь народ.

Дарія МАРКЕВИЧ
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На адресу Уповноваженого 
Верховної Ради України та 
начальника Генерального штабу 
Збройних Сил України надходять 
десятки звернень від адвокатів та 
самих військовослужбовців щодо 
невідповідності вироку цивільного 
судді з того чи іншого питання. 
А в Управлінні правового забезпечення 
кількість таких клопотань зростає 
в геометричній прогресії. Просять 
розібратися в абсурдній ситуації: 
бійців судять цивільні, які часто 
не обізнані в елементарних 
армійських питаннях. Часто 
за однакову провину присуджують 
кардинально різні покарання: 
від штрафу до 10 років ув’язнення. 
Єдине, що може докорінно все 
змінити – ухвалення нового Закону, 
який врівноважить шальки терезів 
богині правосуддя Феміди



Наразі вже розроблений про-
ект змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», яким 
передбачено відновлення статусу 
військових судів у складі судової 
влади України. Документ є резуль-
татом спільних зусиль фахівців 
Управління правового забезпе-
чення ГШ ЗС України та Інституту 
держави і права імені В.М. Корець-
кого НАН України. У ньому про-
писано, що військові суди будуть 
судами загальної юрисдикції. У 
місцях дислокації оперативних 
командувань, командувань видів 
і родів військ Збройних Сил Укра-
їни запрацює 12-14 гарнізонних 
військових судів. Зокрема у Києві, 
Рівному, Одесі, Івано-Франківську, 
Чернігові, Вінниці, Житомирі та ін-
ших населених пунктах, де є най-
більше скупчення військових під-
розділів і військових формувань. 
У столиці передбачено діяльність 
військового апеляційного суду та 
військової палати у складі Каса-
ційного кримінального суду Вер-
ховного Суду. 
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Ті, хто за режиму Януковича 
завзято руйнував вітчизняну сис-
тему військових судів, посилаю-
чись на вимоги Конвенції про за-
хист прав людини і натякаючи на 
антиконституційність таких, що 
просто заважають судовій систе-
мі стати прозорою та незаангажо-
ваною, 2010 року зробили свою 
брудну справу. Дієвий механізм 
був анульований. А натомість при-
йшла плутанина, неправомірні 
вироки, затягування судових про-
цесів, необ’єктивність цивільних 
суддів через банальне незнання 
ними специфіки військової служ-
би. А про питання, пов’язані із бо-
йовими чергуваннями, веденням 
бойових дій – годі й говорити. 

Яскравим прикладом стала 
справа прикордонника Колмого-
рова, яка нещодавно набула роз-
голосу. На вимогу зупинити авто-
мобіль у районі ведення бойових 
дій водій проігнорував наказ, 
що призвело до важких наслід-
ків – загибелі людини. На думку 
цивільного маріупольського суд-
ді, вирок якого підтримали судді 
апеляційного суду Донецької об-
ласті, військовослужбовець Кол-
могоров є злочинцем, який заслу-
говував щонайменше на 12 років 
позбавлення волі. І лише попере-
дній склад Верховного Суду Украї-
ни – колегія суддів палати з роз-
гляду цивільних і кримінальних 

справ скасувала незаконний ви-
рок і повернула справу на новий 
судовий розгляд до суду першої 
інстанції.

– Там відразу закрадається 
сумнів щодо кваліфікації зло-
чину та необґрунтованості по-
карання. На мою думку, його дії 
потрібно було кваліфікувати за 
відповідними статтями Кримі-
нального Кодексу України, якими 
передбачена відповідальність за 
вчинення військових злочинів, а 
це 19 глава Кодексу. Адже його 
дії підпадають під ненавмис-
не вбивство, по-друге, це було в 
зоні бойових дій і, по-третє, він 
стріляв у машину за вказівкою 
свого начальника. Мета була зу-
пинити транспортний засіб, який 
рухався трасою і проривався до 
військовослужбовців, а не вбити 
людину, тобто злого умислу вби-
ти в нього аж ніяк не було. Водій 
практично спровокував трагедію. 
І на даний час останній чомусь 
перебуває на території РФ, – по-
яснює полковник Юрій Бобров.

У даному випадку навіть гро-
мадськість обурилася неправо-
мірними рішеннями щодо бійця. 
Люди стали на бік правди. І, незва-
жаючи на закиди та «виправдан-
ня» деяких прокурорів на штиб: 
«Колмогоров винний. Тільки уя-
віть страх водія, на якого націлені 
дула автоматів…», Феміда пере-
могла. Адже війна вносить свої 
корективи, і здравомислячі гро-
мадяни мають це брати до уваги. 
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Емоціям і настроям місця немає. 
Показовим є той факт, що ніхто не 
насмілився навіть засумніватися 
в правильному вироку військо-
вих суддів по скнилівській траге-
дії на початку 2000-х років. Винні 
були покарані, невинні виправда-

ні. Проте нині, за відсутності вій-
ськових судів, підстав сумніватися 
більше ніж достатньо. 

– Приміром, досі не постав-
лена крапка в питанні щодо вій-
ськовослужбовців колишньої 51-ї 
окремої механізованої бригади, 
яку розформували наприкінці 
2014 року. Досі відкрита справа 
стосовно того, що вони нібито 
вчинили дезертирство та пере-
тнули кордон з РФ. Нині місцевий 
суд доходить до абсурду: не зна-
ють, за якими нормами якого за-
конодавчого акту притягнути до 
кримінальної відповідальності. 
Вже дійшло до того, що плану-
ють висунути їм звинувачення 
за Бойовим статутом Сухопутних 
військ, – говорить військовий 
юрист.

Та реально пред’явити норму 
закону, яку порушили військо-
вослужбовці, немає можливос-
ті – вона відсутня. Бо діяли бійці 
вимушено, під впливом обставин. 
Щоб розібратися із плутаниною, 
суддя зробив запит на Команду-
вання Сухопутних військ, щоби 
йому в електронному варіанті 
надіслали Бойовий статут Сухо-
путних військ, частину третю. Він 
хотів подати це як порушення 
норм Бойового статуту, який не є 

нормою права. Тож «шити кримі-
нал» за нормами дій солдатів та 
командира в різних видах бою, 
м’яко кажучи, нісенітниця. 

– Це свідчить про те, що суддя 
не служив в армії і не має жодного 
поняття ані про те, як ставляться 
завдання, ані про те, як їх викону-
ють військовослужбовці, ані про 
те, як повинні діяти командири в 
умовах фактичного бою, – каже 
Юрій Бобров.

Справу такої категорії тодіш-
ні військові суди розглядали за 
два-три засідання. А це – до двох 
місяців. Тобто цю роботу компе-
тентні фахівці в погонах вико-
нували набагато швидше, за ци-
вільних колег. Останнім не лише 
бракує знань, розуміння специфі-
ки та досвіду, а й дається взнаки 
завантаженість, через яку вони 
просто не в змозі виїжджати у 
військові частини чи в місця дис-
локації підрозділів для проведен-
ня всіх відповідних процедур. Цей 
пункт просто відсутній у їхньому 
функціоналі. Та даремно. Варто 
лише згадати, який страх на по-
рушників закону навіювало слово 
«трибунал». А проведення виїз-
них судових засідань, де показо-
во при всьому особовому складі 
гарнізону виголошувався вирок,  

Юрій Бобров, суддя Івано-Франківського окружного адміністративного 
суду, помічник начальника Головного управління підготовки ЗС України 
з правової роботи, полковник юстиції.
1996–2001 рр. – слідчий, прокурор-криміналіст військової прокуратури 
Івано-Франківського гарнізону Західного регіону України.
2001–2003 рр. – заступник військового прокурора Ужгородського гарні-
зону Західного регіону України.
2003–2004 рр. – військовий прокурор Дрогобицького гарнізону 
Західного регіону України.
2004–2008 рр. – військовий прокурор Чернівецького гарнізону 
Західного регіону України.
2008–2010 рр. – робота в апараті військових прокуратур Західного і 
Центрального регіонів України на посадах прокурора відділу, старшого 
прокурора відділу та старшого помічника військового прокурора 
Центрального регіону України.
Указом Президента України від 18.06.2010 № 713 призначений 
на посаду судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду 
строком на 5 років.
Указом Президента України від 28.09.2017 № 297 призначений 
на посаду судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду 
безстроково.           
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Чернігівської області притягали 
військовослужбовців до відпові-
дальності за вживання спиртних 
напоїв, а другі – звільняли від 
неї. Здавалося б, нонсенс. Та стан, 
коли немає єдиного злагоджено-
го механізму правосуддя щодо 
військовослужбовців, триває вже 
восьмий рік. Особливо гостро це 
відчувається в часи інформа-
ційного протистояння, коли, ска-
жімо, вироки кардинально від-
різняються залежно від місця 
проведення судового засідання. 
Якщо провести моніторинг єди-
ного державного реєстру судових 
рішень, то відразу впадає в око 
факт, що військовослужбовці на 
Західній Україні несуть менше 
покарання за однакове правопо-
рушення, ніж бійці, яких судили 
в східних областях. Приміром, за 
дезертирство чи самовільне за-
лишення військової частини одні 
відбуваються штрафом, другі по-
трапляють за грати до 10 років. 
Що робити в такому випадку? 
Коли людина відчуває тотальну 
несправедливість, Юрій Бобров 

як зазначали командири, давало 
неабиякий ефект: на довгий час у 
солдатів пропадала тяга до неста-
тутних взаємовідносин.

Не секрет, що здебільшого такі 
не надто «резонансні» справи, як 
бійка у військовому колективі, 
розглядають судді, які навіть не 
знають, що таке нестатутні взає-
мовідносини. Тож присуджують 
покарання яке не відповідає нор-
мам кримінального права. Раніше 
за рукоприкладство солдатові за-
грожував щонайменше штраф-
ний батальйон із жорстким режи-
мом перебування від декількох 
місяців до трьох років, а тепер – 
штраф у сотні гривень?!

– Цивільні судді не розуміють, 
що нестатутні взаємовідносини 
порушують встановлені Статута-
ми правила військової служби. 
Таке ставлення до проблеми під-
риває принцип єдиноначальності 
в армійських колективах та зо-
всім не сприяє викоріненню цьо-
го ганебного явища. За те, за що 
військові судді раніше притяга-
ли до кримінальної відповідаль-
ності, нині їхні цивільні колеги 
застосовують більш легкі статті 
Кримінального кодексу України, 
– зазначає військовий юрист пол-
ковник Юрій Бобров. 

А ще існує проблема: за одну 
й ту саму провину, навіть за вчи-
нення адміністративного право-
порушення, виносять різні ви-
роки, накладають різні штрафи і 
взагалі кваліфікують за різними 
статтями. Приміром, за однако-
вих обставин, абсолютно іден-
тичної доказової бази одні судді 

У випадку Сергія Колмогорова навіть громадськість обурилася 
неправомірними рішеннями щодо бійця. Люди стали на бік правди. 
Феміда перемогла

А ще існує проблема:
й ту саму провину, навіт
нення адміністративного
порушення, виносять р
роки, накладають різні ш

за а і а іфі ю за

У випадку Сергія Колмогор
неправомірними рішенням
Феміда перемогла
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тирства, порушення військової 
субординації, невиконання на-
казів командира – це лише вер-
хівка айсберга. А далі ланцюжок: 
участь в інформаційних акціях на 
підтримку РФ, зрадники України, 
терористи та бойовики. Полков-
ник Юрій Бобров, повернувшись 
із зони АТО, промоніторив стан 
розглядів відповідних справ і 
дійшов висновку, що багато які з 
його цивільних колег не беруться 
за ці справи, бо вони для них не-
зрозумілі. Тож ті, хто колись стояв 
на захисті військових судів, під-
давалися критиці, їхні звернення 
ігнорували та просто не поміча-
ли. Навіть не брали до уваги, що 
в 40 країнах світу, серед яких і 
23 країни – члени ЄС, є військові 
суди. І від такої практики ніхто не 
збирається відмовлятися, зокре-
ма Польща чи Велика Британія. 
За міжнародними даними, кожна 
п’ята держава світу має військо-
ві суди. Вони діють або як само-
стійні державні структури, або 
ж функціонують при загальних 
судах у вигляді спеціалізованих 
військових структур, палат, відді-
лів. У загальносвітовій практиці в 
таких країнах, як Австрія, Німеч-
чина, Португалія, Данія, Чехія, вій-
ськові суди розгортаються лише у 
воєнний час. 

Події ж на Сході України потяг-
нули за собою істотне збільшення 
військових злочинів у 2014-2015 
роках. Адже дехто свідомо йшов 
на правопорушення, а дехто знав: 
за доволі важку провину отримає 
не надто суворе покарання. Тільки 
за перший рік протистояння вій-
ськова прокуратура розслідувала 
та відкрила понад 16,5 тис. кримі-
нальних проваджень. Переважно 
це ухиляння від проходження вій-
ськової служби. Цивільні інстан-
ції просто фізично не могли дати 
раду такій кількості, не поступаю-
чись якістю. І виходить, що ніхто не 
чекав – а раптом війна! 

Галина ЖОЛТІКОВА

радить звертати-
ся в апеляційні 
суди та касаційні 

інстанції. 
Чи не є для нас втра-

ченими військові юристи, які з 
2010 року змушені були переква-
ліфіковуватися або шукати себе 
в іншій сфері? Фахівці переко-
нані, що ті, хто колись працював 
у військових судах, здебільшого 
перейшли на аналогічну цивіль-
ну службу. Їх можна повернути. 
Юрій Бобров упевнений, що бага-
то офіцерів захочуть взяти участь 
у конкурсі на відповідні посади. 
Головна вимога – вік 30 років і 
мінімальний стаж для суддів за-
гальної інстанції – три роки, для 
апеляційної інстанції – п’ять, для 
Касаційного суду – 10 років. А ще 
повинно бути звання офіцера або 
офіцера запасу, який за станом 
здоров’я придатний до військової 
служби. 

На думку військового юриста, 

розгляд справ про військові зло-
чини часто ведеться на недостат-
ньо компетентному рівні. Справи 
безпідставно затягують. Відіграє 
певну роль і те, що більшість суд-
дів судів першої інстанції ніколи 
не служили в армії. Хоча раніше 
це була вимога до кожного, хто 
обіймав дану посаду. На сьогодні 
вона відсутня, тож багато тих, хто 
вершить людські долі, не мають 
елементарного поняття про ЗС. А 
для того, щоб професійно розгля-
нути кримінальне провадження 
та ухвалити об’єктивне рішення, 
особливо щодо дій та рішень ко-
мандирів в умовах бойової об-
становки, потрібні хоча б елемен-
тарні поняття про Збройні Сили, 
взаємовідносини в армійських 
колективах, військові традиції 
тощо. 

 Особливо гостро відчувається 
питання відсутності військового 
судочинства в час, коли у краї-
ні триває війна. Питання дезер-
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РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ

СВОЯ ХАТАСВОЯ ХАТА
ДЛЯ ОФІЦЕРА І СОЛДАТА!ДЛЯ ОФІЦЕРА І СОЛДАТА!

У Міністерстві оборони України триває робота над 
законопроектом, який покликаний докорінно посприяти 
вирішенню житлової проблеми в Українському війську. 
Деякі деталі майбутніх нововведень вдалося довідатися 
нашому кореспонденту
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Впродовж кількох останніх ро-
ків Збройні Сили України досягли 
чималого прогресу на шляху до 
стандартів НАТО. Серйозні зміни 
відбулися в системі логістики, ме-
дичного забезпечення, харчуван-
ня. На озброєння продовжують 
надходити нові та модернізовані 
зразки ОВТ. Змінено форму, амуні-
цію, спорядження… Все це, помно-
жене на бойовий досвід, набутий 
бійцями в зоні проведення анти-
терористичної операції, безумов-
но наближає Збройні Сили України 
до вступу в Північноатлантичний 
Альянс. Але існує й чимало 
нерозв’язаних проблем, 
над якими ще належить 
працювати. Серед них – за-
безпечення житлом.

Ця проблема залиша-
ється гострою впродовж 
усієї новітньої історії Укра-
їнського війська. Після роз-
паду Радянського Союзу в 
Україну почали масово по-
вертатися наші співвітчиз-
ники з найвіддаленіших 
його куточків. Усіх потріб-
но було розмістити, надати 
посади і, по можливості, 
житло. Черга зросла в рази. 
Але системних кроків щодо 
ї ї зменшення тоді так і не 
було зроблено.

Нині у квартирній черзі 
військового відомства пе-
ребувають понад 47 тис. 
військовослужбовців. Це 
понад 35 тис. сімей, 7,9 тис. 
контрактників та 11,5 тис. звільне-
них у запас чи відставку. Цифра 
зросла з початком російської агре-
сії на Донбасі. Адже якщо до 2014-
го у війську служило понад 100 тис. 
осіб, то зараз їхня кількість збіль-
шилася майже втричі. Лише за 
останні два роки контракт із Мініс-
терством оборони підписали 130 
тис. громадян. Тому фінансового 
ресурсу, який нині виділяється на 
придбання та будівництво квартир, 
фактично ледь вистачає для того, 
аби черга принаймні не збільшува-

лася. Для того ж, аби її скоротити, 
будувати необхідно значно більше. 
Або впроваджувати інші новітні рі-
шення, які б забезпечили реаліза-
цію цієї соціальної гарантії.

Найбільш гостро проблема сто-
їть в 11 гарнізонах: Київському 
(8,6 тис. сімей), Одеському (3,6), 
Вінницькому (2,6), Миколаївсько-
му (2,4), Львівському (2,4), Харків-
ському (2), Житомирському (1,4), 
Хмельницькому (1,2), Васильків-
ському (1,2), Чернігівському (1) та 
Рівненському (1). Така ситуація 
обумовлена тим, що в цих містах 

зосереджена чимала кількість ар-
мійських підрозділів та установ.

Вперше (!) за останні п’ять років 
95 квартир закупили в найбільш 
проблемному за кількістю без-
квартирних гарнізоні, Київському. 
Це при тому, що в попередні роки 
військові отримували житло ви-
ключно у приміських містах та се-
лищах. А ось вінничани цього року 
також мають надію. Міністерство 
оборони уклало із підрядною ор-
ганізацією договір назведення81-
квартирного будинку.

Є, звичайно, і невеликі гарні-
зони, де кількість безквартирних 
незначна. Наприклад, як у Моги-
леві-Подільському. Цей населе-
ний пункт знаходиться на березі 
Дністра. У квартирній черзі там 
лише 12 осіб. Але не варто відра-
зу радіти за цих людей. Адже про-
тягом останніх 15 років квартир 
тут взагалі не розподіляли. Фак-
тично гарнізон становить лише 
військовий комісаріат. Тому в та-
ких містечках житлова проблема 
має вирішуватися іншими спо-
собами: закупівля, будівництво 

в іншому населеному 
пункті, грошова ком-
пенсація тощо.

До речі, започатко-
ваний у 2015 році аль-
тернативний механізм 
забезпечення житлом 
– шляхом виплати гро-
шової компенсації за не-
отримане житло – про-
демонстрував неабияку 
зацікавленість військо-
вослужбовців. З 2015 по 
2017 роки ї ї отримали 
697 сімей на суму 284,5 
млн грн.

У липні 2016 року 
альтернативні шляхи ви-
рішення житлової про-
блеми почали шукати 
фахівці Проектного офі-
су реформ Міністерства 
оборони України. Будемо 
відверті: деякі реформа-
торські кроки у війську 

не були реалізовані. І не через не-
бажання запровадити щось нове, 
а через їхню високу вартість. На-
приклад, серед пропонованих но-
вовведень – впровадження прак-
тики проектного менеджменту на 
будівництві, коли зведення будин-
ку контролює спеціально визначе-
на особа.

– Звичайно, ми б дуже хотіли за-
початкувати таке ноу-хау, – пояс-
нює начальник Головного квартир-
но-експлуатаційного управління 
Збройних Сил України полковник 

За даними Головного квартирно-
експлуатаційного управління 

Збройних Сил України, у період 
з 2014 по 2017 роки 

військовослужбовці отримали 
понад 3,5 тис. квартир. 

Кошти на будівництво і придбання 
житла розподілялися таким чином: 

2014 р. – 516 млн грн (423 квартири), 
2015 р. – 870 млн грн (549 кв.), 
2016 р. – 715млн грн (652 кв.), 
2017 р. – 691млн грн (531 кв.). 

Частина коштів спрямовувалася 
на виплату грошової компенсації 

за неотримане житло. 
З 2015 по 2017 роки ї ї отримали 
697 сімей на суму 284,5 млн грн
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Олег Галушко. – Але це призвело б 
до суттєвого збільшення штатного 
персоналу. Ми не знайшли мож-
ливості його утримувати. Якщо, 
приміром, до одного об’єкта, що 
нині зводиться у Миколаєві за про-
грамою NAVY, приставити чотири 
цивільні фахівці із бажаною заро-
бітною платою у 30-40 тис. грн, то 
це призведе до значних додатко-
вих витрат. Зверніть увагу: йдеть-
ся лише про чотирьох. В той же 
час у підпорядкованому нам Пів-
денному управлінні капітального 
будівництва, яке відповідає за всі 
об’єкти в регіоні, трудиться лише 
трохи більше десятка працівників. 
Одна людина спроможна контр-
олювати зведення 10-15 об’єктів.

Як бачимо, копіювати закор-
донний досвід не завжди дореч-
но. Але деякі ідеї, схоже,стануть 
нам корисні. Стандарти НАТО, 
приміром, передбачають, що 
кожна база для розміщення під-
розділів має враховувати три 
основні складові життєдіяльності 
військовослужбовця: гідне жит-
тя й побут, продуктивна праця і 
тренування. Отже, протягом 2018 
року у війська з’являться 184 ка-
зарми поліпшеного планування 
для контрактників, загалом на 23 
тисячі ліжко-місць. Це найбіль-

ший за часи незалежності Укра-
їни проект з будівництва житла 
для цієї категорії. Його вартість 
становить близько 2,6 млрд грн. 
Більшу частину цієї суми Мінобо-
рони отримає з державного бю-
джету, а 1 мільярд – від реаліза-
ції конфіскованого майна.

– Це будуть 184 однотипні 
двоповерхові будівлі, – уточнив 
начальник Головного квартир-
но-експлуатаційного управління 
Збройних Сил України полковник 
Олег Галушко. – Їхня площа стано-
витиме понад тисячу квадратних 

метрів, проживати там зможуть 
125 осіб. На кожному поверсі – 6 
житлових блок-секцій з туалетом, 
ванною і двома кімнатами на 10 
ліжко-місць. Тобто в одному при-
міщенні житимуть 5 осіб. Також 
на кожному поверсі є кухня, а на 
першому ще є пральня й сушарня.

Військовослужбовець матиме 
у своєму розпорядженні метало-
каркасне ліжко, напівм’який сті-
лець, шафу з полицями та шафу 
для одягу. Помешкання розра-
ховані для неодружених контр-
актників. Гуртожитки з’являться 
на території майже всіх областей 
України, окрім Херсонської, Луган-
ської та Черкаської. Будівництво 
новітнього житла для контрак-
тників у цих регіонах можна буде 
планувати лише тоді, коли Мінобо-
рони отримає необхідні фонди та 
майнові комплекси від місцевих 
органів влади.

Серед інших нововведень 
– створення фонду штатно-по-
садового службового житла для 
офіцерів. Помешкання, які роз-
міщуватимуться на території вій-
ськової частини або поза ї ї межа-
ми, закріплять за відповідними 
посадами і заборонять переда-
вати в комунальну чи приватну 
власність. Наразі робота над за-
конопроектом ще триває. Запус-
тити його в дію планують з 1 січня 
2020-го. Від цього часу військо-
вослужбовців уже не ставитимуть 
на квартирний облік. Натомість 
після 20 років служби вони мати-
муть право на одноразову грошо-
ву допомогу для закупівлі житла. 
Законопроект також передбачає 
компенсацію кредиту на житло і 
відсотків за ним залежно від часу 
перебування на військовій службі.

– Я вважаю, що за грошовою 
компенсацією – велике майбут-
нє, – пояснює начальник Голов-
ного квартирно-експлуатаційного 
управління Збройних Сил України 
полковник Олег Галушко. – Адже 
чинна нині система дуже не до-
сконала. Про наявну проблему 

Бюджетом 2018 
року на будівництво 

(придбання) житла для 
військовослужбовців 

передбачено 
857 млн грн, за рахунок 

яких у 2018 році 
заплановано отримати 

1461 квартиру та 
виплатити грошову 

компенсацію 361 сім’ї 
військовослужбовців 
Збройних Сил України
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добре знають навіть в Адміністра-
ції Президента. Зараз методика 
розрахунку належних до виплати 
коштів залежить від місця прохо-
дження служби. Але це обмежує 
права тих, хто служить у невели-
ких населених пунктах, де середня 
вартість квадратного метра житла 
є значно нижчою, ніж, приміром, у 
столиці чи обласному центрі. Тоб-
то в цьому випадку сума компен-
сації не заохочує, а навпаки. Утім 
в арміях багатьох країн, також 
членів НАТО, більш престижною 
є служба саме в бойових підроз-
ділах, а не у штабах. Компенсація 
залежить від посади, а не місця 
проходження служби. На майбут-
нє модель має бути така: на пері-

од служби військовослужбовець 
має отримувати службове житло, 
а при звільненні – компенсацію, 
яка становитиме опосередковану 
вартість спорудження житла.

Зрозуміло, що згадані вище 
ініціативи не почнуть діяти скрізь 
і відразу. Нові стандарти поширю-
ватимуться поступово. Життя тим 
часом триває, і, можливо, комусь 
житло потрібне вже сьогодні. Офі-
церам і курсантам у такому разі з 
2015 року передбачена компенса-
ція за його винаймання. Соціально 
незахищеними в цьому сенсі до 
останнього часу залишалися рядо-

ві, сержанти та старшини служби 
за контрактом.

У лютому 2018 року Верховна 
Рада ухвалила закон, який до-
зволив отримувати грошову ком-
пенсацію за піднайом житла і цій 
категорії військовослужбовців. 
Скористатися таким правом вони 
зможуть лише за відсутності спе-
ціально пристосованих казарм та 
сімейних гуртожитків. Для того, 
аби привести виплату контрак-
тникам компенсації за піднайом 
житла у відповідність до решти 
нормативно-правових актів, необ-
хідно внести певні зміни в деякі 
документи. На це законодавці від-
вели три місяці.

Нагадаємо, всі реформи у вій-

ську, також і житлова, відбува-
ються на тлі російської агресії 
на Сході України. Це неодмінно 
позначається на ї ї темпах. Адже 
доводиться виконувати чимало 
завдань, яких у мирний час про-
сто не існувало. Приміром, досі 
вкрай актуальним залишається 
належне розміщення тих частин, 
які вийшли з окупованого Криму, а 
також бригад, сформованих в осо-
бливий період. Не секрет, що після 
повернення із зони проведення 
антитерористичної операції деякі 
підрозділи не мають своїх казарм, 
люди вимушені жити в наметах.

Аби вирішити цю проблему, в 
багатьох гарнізонах тривають ро-
боти щодо переобладнання при-
міщень. У такий спосіб з’явилася 
спеціально пристосована казарма 
для контрактників на 110 ліжко-
місць у Рівному. На новосілля очі-
кують також контрактники Хмель-
ницького, Очакова та Старичів. 
Особлива увага до Одеси – регіо-
ну, куди вийшли кримські частини. 
Відремонтована та обладнана за 
євростандартами казарма зможе 
прийняти майже три з половиною 
сотні контрактників Військово-
Морських Сил.

Загалом з 2014-го по 2017 рік 
у такий спосіб помешканнями за-
безпечено майже сім сотень вій-
ськовослужбовців цієї категорії. 
Цьогоріч планується продовжити 
переобладнання ще 9 об’єктів на 
майже півтори тисячі ліжко-місць 
в Одесі, Хмельницькому, Очакові, 
Василькові, Болграді, Полтаві та 
Десні, а до кінця року отримати 
більше 400 ліжко-місць.

Сергій БАСАРАБ
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Українці, впродовж століть не маючи власної держави, 
як ніхто інший знають, що таке мовна дискримінація. 

М’яка та сильна, ритмічна і плавна, пристрасна і мелодійна, 
аристократична і добра, спроможна зцілювати та 

закохувати –  так характеризують українську мову у світі. 
Мова, яка може бути і по-чоловічому войовничою, 

і по-жіночому ніжною, сьогодні бореться разом з нами 
за право жити на своїй, Богом даній землі.  Калинова, 

колискова, барвінкова, солов’їна – наш оберіг, наша душа 
і наше майбутнє. Не знищив ворог ї ї, не зламає і нас

ПОКИ ЖИВЕ МОВА – 

«Якщо людина не знає мови народу, на землі якого проживає, 
то вона є або гостем, або окупантом, або не має розуму», – 

писав Ш. Бернар

ЖИТИМЕ НАРОД
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Талановита українська поетеса 
Олена Теліга, безстрашна патрі-
отка, яку німці розстріляли в Ба-
биному Яру, народилася і зросла 
в Підмосков’ї, у російськомовній 
сім’ї, хоча батьки були етнічними 
українцями. Потім жила в Петер-
бурзі, виховуючись у російсько-
імперському дусі. В еміграції у 
Празі, коли дівчині не виповнило-
ся ще й 20 років, з нею трапився 
випадок, про який вона згадувала 
так: 

«Я була тоді в товаристві блис-
кучих кавалерів, ми сиділи при 
столику і пили вино.. Невідомо хто 
і невідомо з якого приводу почав 
говорити зневажливо про україн-
ську мову, називаючи ї ї собачою. 
Всі з того реготали. А я враз почу-
ла  в собі гострий протест. У мені 
дуже швидко наростало обурення. 
Я сама не знала чому. І я не витри-
мала цього напруження, миттю 
встала, вдарила кулаком по столу 
і обурено крикнула:

– Ви хами! Та собача мова – 
моя мова! Мова мого батька і моєї 
матері! І я вас більше не хочу зна-
ти.

З того часу я почала говорити 
лише українською». 

Коли б вона продовжувала 
спілкуватися російською, про-
мовчала тоді, то чи розкрився б 
ї ї неординарний талант у тих тво-
рах, що вийшли з-під пера Олени? 
Чи поклала б вона своє життя за 

Україну, розстріляна гестапівцями 
у Бабиному Яру? Хтозна…

Українською захоплювалися 
в усіх куточках планети. Цьому 
факту є чимало неспростовних 
підтверджень. Наприклад, німець-
кий поет Боденштедт, побувавши 
в Україні, писав, що наша мова є 
«найгармонійнішою серед усіх 
слов’янських мов, вирізняється 
великою музичною гнучкістю». А 
відомий письменник і мандрів-
ник часів Османської імперії Ев-
лія Челебі, який обійшов весь світ, 
вважав нашу мову «багатшою і 
всеосяжнішою, ніж персидська, 
китайська, монгольська та багато 
інших, разом узятих».

А ось у  Російській імперії до-
тримувались іншого погляду: за 
час ї ї існування видано близько 
200 наказів і розпоряджень, спря-
мованих на обмеження вживання 
українцями   рідної мови. 

Після жовтневого заколоту 1917 
року компартійний режим теж не 
вирізнявся особливими симпа-
тіями до мови Тараса Шевченка 
та Івана Франка. Якщо, скажімо, 

до середини 30-х років в Украї-
ні  друкувалися 259 українських 
письменників, то  після сталінських 
«чисток» 1937-1938 рр. – лише 36. 
Гоніння на українську мову продо-
вжувалися й після смерті тирана. 
Наприклад, реформа освіти, про-
ведена 1958 року, закріпила панів-
не становище російської у школі.

Поменшало україномовних книг. 
На російську перейшла навіть 
більшість  видань наукової періо-
дики.  Проте бажаних результатів 
це не дало: на черговому засідан-
ні Президії ЦК КПРС зазначало-
ся, що «в Україні ще дуже багато 
осіб розмовляють українською 
мовою». Керівництво КДБ ці слова 
зрозуміло як неофіційний наказ 
вжити «відповідних заходів». І не-
забаром у відділах україністики, 
розташованих у бібліотеках Ака-
демії наук Української РСР, музею 
«Софія Київська», книгосховищі 
Видубицького монастиря, медич-
ного інституту в Тернополі, Успен-
ської церкви та Музею україн-
ського мистецтва у Львові сталася 
серія загадкових пожеж. 

На початку 70-х відбувся суд 
над авторами «Листа творчої мо-
лоді Дніпропетровська», які висту-
пали проти штучного зросійщення 
української культури. Водночас 
Міносвіти СРСР ухвалило рішення 

Олена Теліга – жінка, 
яка не потребує 

визнання та слави, 
бо ї ї ім'я вже давно 

вшановане  в новітній 
історії України
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про  написання і захист дисертацій 
лише російською мовою. Навіть  
дисертації з питань української 
мови та літератури потрібно було 
захищати російською!..

Компартійні вожді Радянського 
Союзу звільнили з посади Першо-
го секретаря ЦК КПУ Петра Ше-
леста: їм здалося, що у своїй книзі 
«Україна наша радянська» він над-
мірно «захопився українізацією 
українського козацтва», а також 
недостатньо боровся з «україн-
ським націоналізмом». Тоді ж було  
звільнено з Вищої партійної шко-
ли при ЦК КПУ 34 викладачі, забо-
ронено книги майже сотні авторів, 
звільнено чверть секретарів з іде-
ологічних питань на всіх партій-
них рівнях, піддано чисткам низку 
наукових установ, а також Київ-
ський та Львівський університети. 
У Харкові зруйнували хату, де жив 
видатний український філософ і 
просвітник Г. Сковорода, і почали 
знищення цвинтаря, де було по-
ховано багато визначних діячів 
української науки та культури.

У доповіді на пленумі ЦК КП 
України, що відбувся 17 квітня 

1973 року, новопризначений кер-
манич українських комуністів Во-
лодимир Щербицький зазначав:

«Деякі літератори у своїй твор-
чості відходять від актуальних 
тем сучасності, проявляють націо-
нальну обмеженість, засмічують 
українську мову архаїчними сло-
вами та штучними зворотами».

До боротьби за чистоту мови 
закликав письменників і головний 

партійний ідеолог Валентин Ма-
ланчук:

«У творах деяких письменників 
спостерігається нездорова тен-
денція до засмічення мови заста-
рілими словами і діалектизмами, 
цілком надуманими зворотами. 
Справедливі нарікання читачів ви-
кликає і мовний рівень художніх 
перекладів. Нехтуючи усталеними 
нормами, деякі перекладачі ши-
роко відкрили двері різного роду 
архаїзмам, полонізмам, галициз-
мам». Відтак з української мови 
викинули чимало, натомість за-
лишили слова, які більше схожі на 
російські.

1979 року в Ташкенті  від-
булася конференція «Російська 
мова – мова дружби і співпраці 
народів СРСР». Промовці рекомен-
дували ширше впроваджувати ро-
сійську мову в дошкільних закла-
дах, проводити нею позакласну 
й позашкільну роботу, «сприяти» 
тому, щоб  реферати,  курсові та 
дипломні роботи студенти писали 
«мовою великого Пушкіна».  Для 
контролю за виконанням цієї «ре-
комендації» Міністерство вищої та 
середньої спеціальної освіти УРСР 
запровадило навіть спеціальну 
форму звітності, що зобов’язувала 
ректорів регулярно подавати «пе-
релік спеціальних дисциплін, які 

Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти УРСР запровадило 
спеціальну форму звітності, що зобов’язувала ректорів регулярно подавати 
«перелік спеціальних дисциплін, які викладаються російською мовою»
про  написання і захист дисертацій
лише російською мовою. Навіть
дисертації з питань української 
мови та літератури потрібно було
захищати російською!..

Компартійні вожді Радянського
Союзу звільнили з посади Першо-

1973 року, новопризначений кер-
манич українських комуністів Во-
лодимир Щербицький зазначав:

«Деякі літератори у своїй твор-
чості відходять від актуальних 
тем сучасності, проявляють націо-
нальну обмеженість, засмічують 

Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти УРСР запровадило
спеціальну форму звітності, що зобов’язувала ректорів регулярно подавати 
«перелік спеціальних дисциплін, які викладаються російською мовою»
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викладаються російською мо-
вою». Ось красномовний приклад 
такого зросійщення: У Конотопі – 
місті козацької слави і звитяги, 13 
із 14 шкіл перевели на російську 
мову викладання й лише одну – по-
чаткову – залишили з українською. 
І так було по всій Україні. Частіше, 
російськими школи ставали в міс-
тах. Проте в селах  залишали україн-
ське викладання, і тут комуністичні 
ідеологи приховали диявольський 
підтекст. До людини, яка приїжджа-
ла із села в місто та розмовляла 
українською, зросійщені містяни 
ставилися зневажливо, презирливо 
називали «когутом», вважали недо-
освіченим селюком тощо.

Перелік фактів, які свідчать про 
зневажливе ставлення до україн-
ської мови російських царів і гене-
ральних секретарів КПРС можна 
продовжувати. Край цьому було 
покладено 1991 року з проголо-
шенням Україною незалежності. 

Хоча й повільно, але українська 
мова нині все міцніше спинається 
на ноги. За соціологічними дослі-
дженнями, сьогодні більшість жи-
телів міст  Західної і Центральної 
України  спілкуються переважно 
рідною мовою. Наприклад, у Льво-
ві цей показник становить  93 від-
сотки,  Вінниці – 79, Черкасах – 77,  
Полтаві – близько 80.

21 лютого ми святкуємо Між-
народний день рідної мови. Цю 
дату визначено на 30-й сесії Ге-
неральної конференції ЮНЕСКО в 
жовтні 1999 року, де було наго-
лошено на важливій ролі мови в 
розвитку освіти, культури, для 
консолідації суспільства, форму-
вання нації і зміцнення держави. 

Цитуючи слова видатного 
українського мовознавця Івана 
Огієнка: «Мова – то серце на-
роду: гине мова – гине народ», 
хочеться нагадати: якою мовою 
розмовлятимемо, такою буде і 
держава. 

Говорімо українською!  

Сергій ВАСИЛЬЧУК

1627 р. – цар Михайло наказав спалити 
всі примірники надрукованого в
Україні «Учительного євангелія».
1720 р. – Петро І заборонив книгодру-
кування українською мовою, наказав-
ши ще й вилучити українські тексти 
з церковних книг. За його розпоря-
дженням всі державні документи були 
перекладені російською.
1731 р. – вимога імператриці Анни 
Іванівни вилучити книги старого україн-
ського друку, а «науки запроваджувати 
власною російською мовою». Згодом на-
казала всіляко перешкоджати українцям 
одружуватись з поляками та білорусами, 
«а побуждать их  исскусным образом 
приводить в свойство с великоросами».
1763 р. – указ Катерини ІІ про заборо-
ну викладати українською мовою 
в Києво-Могилянській академії.
1775 р. – зруйнування Запорізької Січі 
і закриття українських шкіл при полко-
вих козацьких канцеляріях.
1804 р.– за спеціальним указом закри-
ваються всі україномовні школи.
1847 р. – розгром Кирило-Мефодіїв-
ського братства й посилення жорсто-
кого переслідування української мови 
і культури, заборона багатьох творів 
Шевченка, Куліша, Костомарова.
1863 р. – Валуєвський циркуляр про 
заборону давати цензурний дозвіл на 
друкування україномовної духовної і 
популярної освітньої літератури.
1864 р. – ухвалення Статуту про по-
чаткову школу, за яким навчання має 
проводитися лише російською мовою.
1870 р. – роз’яснення міністра освіти 
Російської імперії Д. Толстого про те, 
що «кінцевою метою освіти всіх іно-
родців повинно бути обрусіння».
1876 р.– Емський указ Олександра II 
про заборону друкування та ввезення 
з-за кордону будь-якої україномовної 
літератури, а  також про заборону 
українських сценічних вистав і друку-
вання українських текстів під нотами, 
тобто ненародних пісень.
1892 р. – заборона перекладати 
книжки з російської мови українською.

1910 р. – закриття за наказом уряду 
Столипіна всіх українських культур-
них товариств, видавництв,  заборона 
читання лекцій українською мовою.
1911 р. – постанова VII дворянського 
з’їзду про виключно російськомовну 
освіту і недопущення вживання інших 
мов у школах Російської імперії.
1914 р. – заборона відзначати 
100-річчя Тараса Шевченка.
1938 р. – постанова РНК СРСР і ЦК 
ВКП (б) «Про обов’язкове вивчення 
російської мови в школах національ-
них республік і областей».
1970 р. – наказ про захист дисертацій 
виключно російською мовою.
1972 р. – заборона партійними орга-
нами відзначати ювілей музею Івана 
Котляревського в Полтаві.
1974 р. – постанова ЦК КПРС «Про 
підготовку до 50-річчя створення 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік», де вперше проголошується 
створення «нової історичної спільно-
ти – радянського народу», офіційний 
курс на денаціоналізацію.
1978 р. – постанова ЦК КПРС «Про 
заходи щодо подальшого вдосконален-
ня вивчення і викладення російської 
мови в союзних республіках».
1983 р. – постанова ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про додаткові заходи 
з поліпшення вивчення російської 
мови в загальноосвітніх школах та 
інших навчальних закладах союзних 
республік». Згідно з цим документом 
було введено 16  відсотків надбавки 
до зарплати вчителів російської мови 
й літератури.
1984 р. – наказ Міністерства культури 
СРСР про переведення діловодства 
в усіх музеях Радянського Союзу на 
російську мову.
1989 р. – постанова ЦК КПРС про 
«законодавче закріплення російської 
мови як загальнодержавної».
1990 р. –  Верховна Рада СРСР ухва-
лила закон про мови народів СРСР, 
за яким російській мові надавався 
статус офіційної.
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ЯК  ЦАРІ І ГЕНЕРАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ НИЩИЛИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ      
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ПРАВДИВЕ СЛОВО  НАША ЗБРОЯ!

ВІРШІ, ПРИСВЯЧЕНІ
Минатимуть і дні, й роки,

Забудеться руїна,
Але в історію ввійдуть

Герої України.
Напишуть їхні імена
На обелісках слави.

Пишатись буде нація
Героями держави.

Стояли ж твердо, до кінця,
Боролись за свободу,
Віддали молоді життя
За честь свого народу.
І плаче мати не одна —
Вже не побачить сина.
І батько плаче, і дитя,

і вірная дружина.
Та пам’ять житиме в віках,

Не вмре і не загине.
Слава героям, слава їм

І слава Україні!

Юлія Волощакевич

***

Як неспокій у серце прийде,
я до себе в душу загляну
і побачу життя молоде,

що огорнуте духом Майдану.
Я побачу ї ї та його

і на захист без сумніву стану
щастя й волі, свого і твого

у тривожні години Майдану.
Нам негоже йти звідсіля,

поки інші тут поруч не стануть.
Оживає прадавня земля

від цілющої сили Майдану.

                                         Василь Дерій

***

Майдан ридав, а сотня в небо йшла,
Один за одним – наче янголята.
Тут, на землі, прощались матері,
А в небі зустрічала Божа Мати.

Майдан стогнав, а сотня в небо йшла,
Земля змішалась з кров’ю і сльозами.

Ридали всі: і рідні, і чужі,
І кров текла із серця, наче з рани.
Летіли тихо, хоч земля тряслась,
Хоч небо поливало їх сльозами.
Лиш ангел колискову їм співав

На тій дорозі, що веде до мами.
Летіли тихо, хоч Майдан ридав,

Як ті пташки летіли в небо раннє.
Востаннє хтось дитину цілував,

І сам не вірив, що це все востаннє.
Боліли рани та вже не болять,

Стяг синьо-жовтий покривав їх тіло.
Один за одним шикувались в ряд,

Героїв сотня в небо полетіла.

                                           Марія Сковронська

***

МАЙДАНУ
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Небесна Сотня з висоти
За кожним з нас спостерігає,

Немов божественна рука
Своїх синів оберігає.

І наш обов’язок тепер
Зробити так, щоб в Україні

Свободи слова дух не вмер,
І квіти зацвіли в руїні.
Дочку і сина у любові

Ми зобов’язані зростити,
І через хмари пурпурові
Своїх героїв похвалити.
Згадати ці криваві дні,

Те, як стояли всі сміливо,
Майдан згадати у вогні,

І як лилася кров жахливо.
Як молилися всі Богу,

І як найкращі помирали,
На вічну стаючи дорогу...
О ні, таке не забувають!

                                    Вікторія Плюта

***

Ми за соборну Україну
Будем боротись до загину,
В мороз і стужу, день і ніч
Будем стояти пліч-о-пліч.

Йдем на Майдани не за гроші.
Всі наші наміри хороші.
Ми захищаєм Україну,

Бо в нас вона – одна-єдина.
Ми стоїмо за честь народу,
За його гідність і свободу,

За небо мирне і погоже
І віримо — ми переможем.

Мета в нас чиста і священна.

В нас ще живуть козацькі гени,
В нас досить мудрості і волі

І ми відродимось поволі.
Щоб врятувати Україну,

Згуртуємось в одну родину,
З’єднаєм мирно Захід й Схід

І понесем добро у світ.
Твердими стануть наші кроки,

І заніміють лжепророки.
В шаленім вирії тривог –

Ні! Ми не станем на коліна,
Бо з нами правда, з нами Бог!

                                           Марія Куйбіда

***
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ТЕПЕР УЖЕ ТОЧНО 
«ЇХ ТАМ НЄТ»

Деякі історики подейку-
ють, начебто Адольф Алоїзович 
Шикльгрубер (прізвисько – «Гіт-
лер») дуже образився, коли у 
лютому 1945 року його не запро-
сили на Ялтинську конференцію 
союзних держав, де лідери СРСР, 
США і Великої Британії вирішува-
ли, кому який шматок післявоєн-
ної Європи дістанеться. Так об-
разився, що навіть їсти нічого не 
міг, крім ціанистого калію.

– Вас іст дас, доннерветер?!! – 
ридав фюрер, витираючи сльози 

партійним штандартом, від чого 
фарба на свастиці розмазалася і 
символ «справжнього арійства» 
став схожим на якогось двохго-
лового півня з серпом і молотком 
у кігтистих лапах. – Та якби не я, 
чорта лисого в них була б причи-
на зустрічатися! Якби я не почав 
ту Європу збирати у Третій Рейх, 
що б вони зараз ділили? І ось тобі – 
дяка... Навіть вітальної листівки 
не прислали... Це – неповага до 
Німеччини і антинімецька змова!

Дізнавшись про невтішне горе 

колись демократично обраного 
«Гітлера-визволителя», союзники 
таки вирішили надіслати йому за-
прошення. Щоправда, зважаючи 
на слабке здоров’я Алоїзовича, 
підірване у боротьбі зі світови-
ми «унтерменшами», не в далеку 
Ялту, а ближче – у Нюрнберг, де 
свого часу тисячі представників і 
представниць «нордичної раси», 
побачивши миршавого вождя  
живцем, екзальтовано билися 
в падучій, мріючи народити від 
нього. Та не судилося – ображе-
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ний фюрер на той момент уже 
переїв ціаніду і з двору рейх-
сканцелярії чорним димом пішов 
у небо.

Не минуло й 73 роки, як ін-
ший «демократично» обраний 
«освободітєль» – Володимир Во-
лодимирович Путін (відомий, як 
... ла,ла,ла) образився, що його 
не запросили в Париж на зустріч 
«Міжнародне партнерство з бо-
ротьби з безкарним застосуван-
ням хімічної зброї». От не запро-
сили – й усе! Представники 24 
держав з’їхалися, аби поговори-
ти про іприт-зарин, а від Росії – 
жодного спеціаліста! Просто тобі 
Олімпійські ігри якісь...

– Злісні випади на адресу Ро-
сії, що пролунали в ході паризької 
зустрічі, вийшли за рамки профе-
сійної етики і елементарної при-
стойності, – ображено заявив з 
цього приводу заступник глави 
тамтешнього МЗС Сергій Рябков, 
явно нанюхавшись чогось міцнішо-
го за колумбійський «кокс». – Тон 
задала американська сторона, 
яка відкрито звинуватила Росію в 
безперервному використанні на 
сирійській території токсичних 
хімікатів і повноцінних бойових 
отруйних речовин.

– А що я такого нового ска-
зав? – здивувався у відповідь 
держсекретар США Рекс Тіллер-
сон, котрий і «задавав тон» у Па-
рижі. – Тільки те, що «хто б не 
проводив атаки, передусім Росія 
несе відповідальність за жертви 
у Східній Гуті і незліченні смерті 
інших сирійців від хімічної зброї, 
які почалися відтоді, як Росія 
прийшла в Сирію».  

– Вас іст дас, доннерветер?!! – 
ридав тим часом Володимирович, 
сховавшись про всяк випадок під 
царським троном у Грановитій 
палаті Кремля і витираючи сльо-
зи президентським штандартом, 
від чого фарба на двоголово-
му півні розмазалася і символ 
«скрепного великороства» став 
схожий на свастику. – Та якби не 

я, чорта лисого в них була б при-
чина зустрічатися! Якби я тричі 
не збрехав, що вся хімічна зброя 
із Сирії нами вивезена, то хто б їх 
усіх згуртував? І ось тобі – дяка... 
Навіть вітальної листівки не при-
слали... Це – неповага до Росії і 
антиросійська змова!

І, не вилазячи з-під трону, пре-
зидент Великої Росії видав розпо-
рядження, аби всі підприємства, 
які ще мали запас дров для нор-
мальної роботи парових котлів, 
були готові перейти на випуск 

воєнної продукції. Водночас осе-
редки партії «Єдиная Росія» отри-
мали секретний наказ готувати 
партизанські загони для спроти-
ву в тилу ворога. Втім вже за пів-
години той наказ ГШ ЗС РФ скасу-
вав, бо з’ясувалося, що ворожим 
тилом у разі чого вже за тиждень 
стане, з одного боку, територія 
від Сахаліну до Уралу, а з друго-
го – від Калінінградської області 
до того ж таки Уралу. Ясно, що ге-
роїчну і непереможну російську 
армію без проблем можна було б 

– Росія несе відповідальність за жертви у Східній Гуті і незліченні смерті 
сирійців від хімічної зброї, які почалися відтоді, як Росія прийшла в Сирію – 
«задав тон» у Парижі держсекретар США Рекс Тіллерсон
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загнати на Уральський хребет, як 
видатний полководець Суворов 
колись ї ї заганяв у Альпи. А там, 
вдаючи берізки, вона б спокійно 
відбивалася балалайками  і пере-
магала ворога з усіх боків, поки 
не надійде допомога від косміч-
них «зоряних русів».  Але де ж на-
брати стільки охочих палити зем-
лю під ногами ворога в такому 
здоровезному тилу? Тим паче, що 
найбойовитіші захисники Вітчиз-
ни здебільшого воліють захища-
ти ї ї лише в телевізорі.  

– США – країна боязка і слаб-
ка! – лягав грудьми на теле-
візійну амбразуру в передачі 
«Недільний вечір» від 4 лютого 
ліберальний демократ Володи-
мир Юристович Жириновський. 
– Воювати вони не вміють! Якщо 
війна почнеться – їм кінець! Час 
цю країну закривати! Треба піді-
рвати ядерні бомби – одну під 
Нью-Йорком, другу – під Сан-
Франциско. Їх усіх змиє!

Аудиторія у студії захоплено 
аплодувала.

– Для нас США – це ворог! – 
вициганив і собі порцію оплесків 
східнознавець Семен Багдасаров. 
– Треба оголосити весь постра-
дянський простір зоною наших 
інтересів! Треба зробити все, 
щоб Донбас, Новоросія, весь Пів-
день і Схід України відійшли нам! 
Американці зажралися і воюва-
ти не вміють! У Сирії ми маємо 
бути господарями! Не Туреччина, 
не Іран, а ми! Треба зробити так, 
щоб американці плакали, думаю-
чи про нас!

Ну як у воду дививсь! Амери-
канці таки подумали про росіян і 
справді заплакали. Від сміху.

Не секрет, що історія має тен-
денцію повторюватися. Напри-
клад, той же самий Алоїзович 
також мріяв щось таке підірва-
ти під Нью-Йорком, марячи вго-
лос про німецьку «чудо-зброю». 
Американці довго, можливо, й 
занадто довго, терпіли, зводячи 
свою участь у Другій світовій вій-

ні до ленд-лізу і надаючи допо-
могу Кремлю десятками тисяч 
одиниць техніки і сотнями тонн 
консервів. Радянська пропаган-
да іронічно називала їх «другим 
фронтом», забувши додати, що 
їли той «другий фронт» на «пер-
шому» із величезним задово-
ленням. Потім Вашингтону уся 
та берлінська маячня набридла, 
американська морська піхота 
висадилася в Європі і Алоїзович 
побіг до доктора Геббельса по ре-
цепт на ціаністий калій.

На початку 90-х років минулого 
століття в «незалежній» Росії також 
неабияк іронізували над гумані-
тарними «ніжками Буша», водно-
час наминаючи їх з таким же апе-
титом, як «дідивоювали» товкли 
«другий фронт». Та наївшись і від-
ригнувши, «великороси» з доброго 
дива чомусь вирішили, що тепер 
вони великі цабе. Особливо в це 
повірив Володимир Володимиро-
вич – видатний знавець німецької 
мови і книжки свого історичного 
попередника «Майн кампф», яку 

«Великороси» з доброго дива чомусь вирішили, 
що тепер вони великі цабе. Особливо в це 

повірив Володимир Володимирович
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він у своїх промовах цитував ці-
лими абзацами. Тривало це аж до 
7 лютого цього року, коли амери-
канцям знову урвався терпець...

Треба віддати належне Біло-
му дому – панькався він з Крем-
лем доволі довго. Так довго, що 
з цього почали кепкувати навіть 
усілякі петросяни, не кажучи вже 
про самого російського голо-ко-
мандувача із його міністром так 
званої оборони Росії. Сміялися, 
аж поки не нарвалися. 

Одне слово, керуючись дум-
кою телевізійного воїнства, що 
американці воювати не вміють, 
російські стратеги надумали від-
жати один із сирійських нафто-
носних районів за 80 кілометрів 
від міста Дейр-ез-Зора, що знахо-
дився під контролем сирійської 
демократичної опозиції та військ 
США.  Ну справді, що тут такого? 
Буде «Газпрому» подарунок, а 
американці знову, як максимум, 
висловлять «глибоке занепо-
коєння», бо ж «боязкі і слабкі». 
Дізнавшись про це, за словами 
представників Пентагону, амери-
канська сторона попередила ро-
сіян про неприпустимість таких 
дій. У відповідь «російські вій-
ськові запевнили представників 
коаліції в тому, що вони не бу-
дуть атакувати коаліційні сили». 
І за півгодини після цього сила-

ми однієї батальйонної тактич-
ної групи, в якої було близько 10 
танків і трьох десятків одиниць 
іншої бронетехніки, поперли впе-
ред під прикриттям артилерій-
ського вогню. Американці мудро 
вирішили з дурнями в прямий 
вогневий контакт не вступати і ві-
дійшли з передових позицій. Ото 
вже було радості в лавах наступа-
ючих! «Піндоси» тікають! Дійде-
мо до Берліна! Щоби легше було 
йти, в дію ввели ще одну резерв-
ну БТГ. І тут прилетіло те, чого аж 
ніяк не чекали...

Пентагон не має звички хизу-
ватися своїм озброєнням на вій-
ськових парадах. Він його замов-
ляє для діла. Тому сказати точно, 
чим саме американці смажили 
м’ясо під Дейр-ез-Зора, важко. 
За оцінками очевидців, спочатку 
була задіяна високомобільна ра-
кетно-артилерійська система опе-
ративно-тактичного призначення 
HIMARS. Це така штука, ракети якої 
можуть пролетіти 200 кілометрів 
і за п’ять хвилин одним залпом 
знищити до п’ятдесяти цілей. За 
допомогою цієї системи були зни-
щені російські артилерійські ба-
тареї прикриття і передові групи 
«освободітєлєй». Потім вдарили 
по тилах, відправивши до праотців 
другу БТГ на марші, а також опера-
тивний штаб, з якого командували 

наступом. Паралельно летіло і з 
неба. В результаті від усієї броне-
техніки залишилося тільки тонни 
обгорілого заліза, а кількість цин-
кових домовин, необхідних для 
відправки залишків «неперемож-
ної і легендарної» на тамбовські і 
рязанські кладовища, і досі підра-
хувати не можуть – від 217 до 640.

Російські ЗМІ, як завжди, делі-
катно замовчали чергову «пере-
могу над сирійськими терориста-
ми», відбувшись коментарями, що 
американці, мовляв, насмажили 
шніцелів не з кадрових військо-
вих, а з найманців із ПВК «Ваг-
нер», до яких Міністерство обо-
рони Росії і особисто Володимир 
Володимирович не мають ніякого 
стосунку. Якби Володимир Воло-
димирович свого часу особисто 
не нагороджував деяких «вагне-
рівців» державними нагородами, 
а Міністерство оборони Росії не 
надавало їм різноманітну зброю 
і амуніцію, то в це можна було б і 
повірити. А так – вже пізно.

– Росіяни нас запевнили, що їх 
там немає, – не без гумору про-
коментував цю історію міністр 
оборони США генерал Джеймс 
Меттіс. – Фактом є те, що хтось 
вирішив нас атакувати, а росіяни 
казали, що йдеться не про них. Не 
можна просити Росію попереди-
ти конфлікт, якщо вона щось не 
контролює.

Ну що ж, тепер їх там точно не-
має. Кремль утримався від комен-
тарів, і навіть Володимир Юрис-
тович Жириновський на деякий 
час роздумав підкладати ядерний 
боєзаряд під Сан-Франциско. А 
вже 12 лютого президент Росії не-
сподівано захворів, про що пові-
домив міністр закордонних справ 
Росії Сергій Лавров. Простудився, 
мовляв. Як такий морозостійкий 
мачо міг простудитися, тільки Богу 
відомо. Вочевидь, поки під троном 
лежав, змерз. Час виписувати ре-
цепт на ціаністий калій. Відразу 
полегшає. Причому – всім.

Олег ЯНОВСЬКИЙ

Пентагон не має звички хизуватися 
своїм  озброєнням на військових 

парадах. Він його замовляє для діла



60 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | лютий 2018 року

ПАРАДОКСИ ДОНБАСУ

СЄВЄРОДОНЕЦЬК:
Якщо Нью-Йорк – місто 

контрастів, то центр 
хімічної промисловості 
України Сєвєродонецьк 
можна сміливо назвати 

містом парадоксів. 
Засноване 1934 року 

як один із районів 
Лисичанська під типово 

радянською назвою 
Лисхімстрой, згодом воно 
переросло «метрополію» 

і за розмірами, і за обсягами 
промисловості, виділилося 
в окремий населений пункт 
і 1950 року Указом Президії 
Верховної Ради Української 

РСР було перейменовано 
на Сєвєродонецьк. 

Президія була начебто 
й українською, проте 
українською мовою 

явно не володіла, 
інакше б так місто 

не назвала
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Те, що його назва суперечить 
всім нормам української мови було 
зрозуміло всім, крім членів Прези-
дії. Адже навіть у енциклопедіях 
та довідниках радянських часів 
(«Радянська енциклопедія історії 
України» тощо) Сєвєродонецьк по-
значався як Сіверськодонецьк, що 
відповідає етимології (від річки Сі-
верський Донець). Проте тодішню 
політичну еліту думка мовознавців 
цікавила мало, і відтоді місто хто 
як хотів, так і йменував: Сєверодо-
нецьк, Северодонецьк, Сіверодо-
нецьк. 1995 року було затверджено 
герб міста, на якому написано все 
ж таки Сєвєродонецьк, але історія 
на тому не закінчилася: нещодавно 
на розгляд Верховної Ради України 
було винесено законопроект про 
повернення назви українського 
міста в русло української топонімі-
ки, проте депутати розглядати це 
питання чомусь відмовилися.

Деякий час нинішній форпост 
української влади на Донбасі, де 
від 2014 року розміщено Луган-
ську обласну військово-цивільну 
адміністрацію та інші державні 
установи, мав ще одну, неофіційну 
і не дуже привабливу, назву – Се-
пародонецьк. Сталося це через те, 
що саме тут, під час президент-
ських перегонів, 28 листопада 2004 
року відбувся фейковий Перший 
Всеукраїнський з’їзд народних де-
путатів та депутатів місцевих рад, 
організований Партією регіонів. Де-
легати, вочевидь мріючи про такі 
ж дивіденди, які колись принесло 
відокремлення самого Сєвєродо-
нецька від Лисичанська,  висунули 
ідею щодо відокремлення східних 
та південних регіонів України і 
сформування державного утво-
рення у відповідь на Помаранчеву 
революцію. Проект отримав на-
родну глузливо-зневажливу наз-
ву-абревіатуру «Південно-Східна 
Українська Автономна Республіка, 
або ПіСУАР». 

– Все почалося з того, що 2004 
року ніхто не поставив Януко-
вича на місце, – згадує місцева 

УКРАЇНСЬКЕ МІСТО 
З РОСІЙСЬКОЮ 

НАЗВОЮ
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жителька, комендант гуртожитку  
Сєвєродонецького вищого про-
фесійного училища № 92 Антоніна 
Ульянова. –  Для нього все минуло-
ся безкарно. Чесно скажу, тоді я 
була його прихильницею,  думала: 
він наш, він для нас усе зробить. 
Вірила йому, мовляв, Донбас, 
який всю Україну годує, не чують. 
Ми сподівалися, що наші області 
вийдуть на якийсь новий рівень за 
час його правління, обженуть інші 
області, стануть найкращими.. А 
насправді – ставало дедалі гірше. 
Ну а потім у мене почалося розча-
рування... Коли я поїхала в Західну 
Україну, то побачила там зовсім 
інше ставлення людей до своєї 
землі, одне до одного. Я вперше 
побачила пам’ятник Степану Бан-
дері. Я виросла в Дніпропетров-
ській області, нас усе життя лякали 
Бандерою. І раптом я зрозуміла, що 
нам брешуть. І регіонали брешуть, 
і росіяни. Я завжди думала, що ро-
сіяни – наші брати, що ми однієї 
крові. Тим більше, що мій чоловік 
теж росіянин. А потім почалося все 
оте... Мій чоловік працює водієм 
фури. Якось приїздить і каже: їхав 
трасою Москва – Ростов, почав об-
ганяти військову колону, а вона від 
останньої до першої машини – 100 
кілометрів завдовжки! І всі вони 

перлися сюди – у Донецьку та Лу-
ганську області. Якщо ви такі брати, 
що ж ви сюди війська женете, що ж 
ви нашу землю випалюєте? І я вам 
чесно кажу: помирати буду, але 
росіянам, всім, хто все оце влашту-
вав, не вибачу.

Якщо в нас щось сталося, ми 
самі розберемося. І якщо раніше 
нам говорили, а ми вірили, що аме-
риканці такі-сякі, то тепер я біль-
ше довіряю американцям. Якщо я 
була проти НАТО, то тепер за вступ 
до Альянсу. У мене світогляд по-
вністю змінився. І так у багатьох. Те, 
що ти раніше не цінував і не беріг, 
нині починаєш цінувати та берегти.

На початку травня 2014 року 
Сєвєродонецьк захопили бойови-
ки Олексія Мозгового. Кілька мі-
сяців місто перебувало в полоні 
терористів. Траплялося все, чим 
так славиться «рускій мір»: масові 
вбивства, побиття та викрадення 
людей, пограбування та розбійні 
напади. Люди боялися виходити 
на вулиці...

– Біля СБУ стояли спочатку 
лише два десятки бойовиків, – 
продовжує згадувати Антоніна 
Миколаївна. – Чому їх не можна 
було тоді оточити та підірвати ра-
зом із будівлею? Ми так говорили, 
місцеві. То були люди без певного 

Антоніна Ульянова

Захопивши місто, російські найманці 
вчинили справжнє свавілля
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фаху, котрі хотіли швидко розба-
гатіти. І думали, що їх заберуть, як 
Крим. А я казала: ні, шановні, вас 
просто використають, і тут буде 
Придністров’я. Так воно й сталося. 
Я це відчувала.

Я особисто бачила кадирівців – 
жінок і чоловіків – на мосту на Ру-
біжне. Стоять з автоматами. Хто ви 
такі? Навіщо сюди прийшли, роз-
вели свинарник?

Я  їздила  велосипедом по міс-
ту, спостерігала за їхнім штабом у 
приміщенні Державного інститу-
ту азотної промисловості, звідки 
вони вигнали всіх працівників. Три 
машини в них були – новенькі, як 
кажуть у народі, «круті тачки», які 
вони «віджали» у салонах, що були 
поруч. На них роз’їжджало началь-
ство.  А кадирівці з «козаками» на 
звичайних машинах, але без две-
рей, вулицями кружляли. Чесне 
слово, так хотілося гранату кину-
ти! Як я їх ненавиділа!

На штабі та біля ДК будівельників 
висіли їхні ганчірки. Для них – пра-
пори, а для мене – ганчірки.  Не-
подалік штабу була забігайлівка, 
де бойовики постійно пиячили. 
По магазинах вони поставили свої 
скриньки для збору грошей. Були 
такі, що й кидали – хто дві гривні, 
хто п’ять. Я обурювалася, звичай-
но, але один у полі не воїн. 

Насправді ж спротив терорис-
там, хоч і не масовий, але був. Коли 
бойовики обстріляли з мінометів 
район готелю «Мир», як завжди на-
магаючись звинуватити в цьому 
ЗСУ, а першими туди прибули «ко-
заки» і (хто б сумнівався!) журна-
лісти російського телебачення для 
«висвітлення ситуації», обурені жи-
телі погнали їх у три шиї, пообіцяв-
ши в разі ще хоча б одного обстрі-
лу винести «на вилах всю так звану 
«південно-східну армію» в чисте 
поле». Потім у місті з’явилися лис-
тівки: «Бойовики! Ополченці! Зали-
ште у спокої наш Сєвєродонецьк! 
Він є і буде українським!»

– Принесли мені цидулку від 
якось сепарського начальника, – 

розповідає далі Антоніна Ульяно-
ва. – Мовляв, я комендант такий-
то і такий-то, нам потрібні ліжка, 
матраци та подушки. Ви знаєте, 
кажу, все, що тут є, все це нале-
жить дітям, а не мені. Я не маю 
права цим розпоряджатися. Хоча 
й дурню було відомо, скільки на 
мені особисто всього числиться. 
Та вони навіть не дотумкали поди-
витися книгу обліку. Все ж таки до-
велося видати п’ять найбільш не-
годящих подушок, бильця і сітки, 
що не підходили одне до одного. 
Боялася, бо могли прийти і засе-
литися. Оце кажу, все, що змогли. 
Як вони потім на тому спали – не 
знаю. Сподіваюся, що погано.

Ще був випадок. Летить наш лі-
так. Я стою зі своїм велосипедом, 
а якесь мале, миршаве, п’яне чи 
обкурене починає по тому літаку 
стріляти з такої зеленої труби, не 
знаю, як вона називається. Бабуся 
поряд впала на землю, хрестить-
ся. Тут я вже не витримала, себе 
не тямила, розкричалася: що ж ти, 
сволото, робиш?! Якийсь чоловік 
затяг мене в магазин: жінко, не 
чіпайте їх! Та як же не чіпати? Їх 
душити треба! 

Та найстрашніше було, коли 
відключили всі українські теле- і 

радіоканали, відрізали від світу, 
від своєї країни. Нерви були на 
межі. Я приходила додому, почи-
нала плакати, щось шукала в ефі-
рі – і нічого не знаходила. Єдине, 
що в мене живий зв’язок був із се-
строю в Харкові. Вона мені могла 
розповісти, що там передають по 
телевізору. І коли вона сказала, що 
Слов’янськ звільнили, з’явилася 
надія, що і нас скоро звільнять.

22 липня 2014 року Сєвєродо-
нецьк було очищено від бойовиків 
та російських окупантів. Місто ви-
зволяли, зокрема, бійці батальйо-
ну «Чернігів» та Криворізької бри-
гади Національної гвардії України 
під командуванням генерал-ма-
йора Олександра Радієвського. 
Операцію українські військовики 
провели філігранно: жертв серед 
мирного населення не було, жод-
на з адміністративних будівель не 
постраждала, збереглася вся інф-
раструктура. А за кілька днів гене-
рал-майор Радієвський загинув у 
бою. Нині в Сєвєродонецьку йому 
встановлено пам’ятник... Ще один 
монумент споруджено поряд із 
пам’ятниками визволителям міс-
та від фашистських загарбників. 
Цього разу – від російсько-фа-
шистських.

22 липня 2014 року Сєвєродонецьк було 
очищено від бойовиків та російських окупантів
Жінки вручали українським визволителям квіти. 

Діти радісно бігли до військових



64 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | лютий 2018 року

ПАРАДОКСИ ДОНБАСАПАРАДОКСИ ДОНБАСУ

– Ми чекали наступу з боку 
Рубіжного, – ділиться спогадами 
Антоніна Миколаївна. – Я чула, як 
бойовики підірвали міст. Навіщо? 
Там така річка Борова, що танк її 
спокійно переплигне. Вони просто 
все нищили, плюндрували. А коли 
почалося все, то ми – з підвалу в 
підвал. Перед іконами на колінах 
стояла, Богові молилася, аби швид-
ше наші прийшли.

І ось сидить весь наш під’їзд у 
підвалі, а вранці вийшли – тиша 
така. Стоїть місто – мертве місто. 
Ні собака, ні кішка не пробіжить. 
Дев’ята година, десята, одинадця-
та...

Я вже не витримала. Взяла свій 
велосипед, поїхала в центр. Доїж-
джаю до ДК будівельників, дивлю-
ся – ганчірка сепарська валяється 
на землі! Повертаю до міськвикон-
кому і бачу – над ним майорить 
український прапор! Знаєте, це ні 
з чим не порівняти. Відчуття, якого 

ти до цього ніколи не випробував. 
Ти бачив цей прапор тисячі разів і 
не надавав йому значення, ти про-
сто жив, ні про що не думав, не ві-
рив, що у твій дім, на твою землю 
можуть прийти чужинці, нахаб-
но влаштувати тут свої порядки, 
нав’язати чужі тобі ідеї...  А тут я 
побачила рідний прапор – і запла-
кала... 

Люди почали збиратися. Най-
більше, що мене вразило: жінки 
вручали одному військовому квіти, 
а він ніяковів і роздавав їх знову 
жінкам. І дівчинка років п’яти – в 
українському віночку та вишиван-
ці. Як  радісно вона бігла до вій-
ськових! 

Я доїхала до міськвідділу міліції, 
там також наші бійці вже стояли. 
Питаю: хлопці, вже можна не хова-
тися? Так, кажуть, вже можете не 
ховатися. Вдома ввімкнула  телеві-
зор, послідовно один за одним по-
чали з’являтися українські канали. 
І в новинах – Сєвєродонецьк звіль-
нено! Потім у гуртожитку посели-
лися бійці Національної гвардії. 
От кому я була щиро рада! Нічого 
поганого не можу сказати про них, 
хлопці були невибагливі – ліжко, 
матрац, більше їм нічого не треба 
було. Я все боялася, що бандити по-
вернуться, а вони мене заспокою-
вали: мовляв, хіба такі орли, як ми, 
дозволять повторення окупації?

Сьогодні Сєвєродонецьк живе 
звичним життям, хоча лінія фронту 
пролягає за кілька десятків кіломе-
трів. Відновив свою роботу завод 
«Азот», ремонтують дороги, від-
будовано мости, налагоджено рух 
громадського транспорту. Проте 
шок від пережитого 2014 року ще 
відчувається. Вулиці малолюдні, 
багато хто виїхав в глиб України, 
люди неохоче говорять про по-
літику. Впадає в око майже повна 
відсутність вивісок державною мо-

вою, проте живу українську чути 
повсюдно.  І це  також можна на-
звати парадоксом. Ще у квітні 2015 
року фонд «Демократичні ініціати-
ви» і компанія Ukrainian sociology 
service провели в місті опитування, 
за результатами якого 60% жите-
лів Сєвєродонецька назвали себе 
етнічними росіянами. При цьому 
62,3% з них визнали Росію винною 
в розв’язуванні війни на Донбасі, 
а майже 60% висловили надію, що 
українська армія залишатиметься 
в місті постійно.

– Сєвєродонецьк – українське 
місто, – переконана Антоніна 
Ульянова. – Діти, які в нас навча-
ються, всі розмовляють україн-
ською. Всі, з ким я спілкуюся, на-
віть росіяни за національністю, 
виступають за Україну. Ніколи тут 
не було антиукраїнських настроїв, 
поки не з’явився Янукович. Зараз 
би мені попався – розірвала б на 
шматки! Ми його ненавиділи ще 
перед війною, коли він почав роз-
стрілювати людей на Майдані, мов 
на сафарі. Але, знаєте, можливо 
ми занадто розслабилися,  сприй-
нявши безкровну незалежність 
як щось, не варте уваги. Я згадую 
слова своєї бабусі, яка прожила 
102 роки, знала Нестора Махна, 
котрий із дружиною Катрею квар-
тирував у їхній хаті в селі Олексан-
дропіль Петропавлівського райо-
ну на Дніпропетровщині, ледь не 
потрапила на Соловки, пережила 
Голодомор. Так вона казала мамі: 
«Поки вони не поб’ються, не пере-
колють вилами одне одного, толку 
не буде». Так і сталося, на жаль. 
Принаймні втішає те, що тепер ми 
маємо справжню державу, справ-
жню армію і значно менше віри у 
шляхетність і безкорисливість усі-
ляких так званих братів.

Олег ШПАК

Тепер ми маємо справжню державу, справжню 
армію і значно менше віри у шляхетність і 

безкорисливість усіляких так званих братів






