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АКЦЕНТИ

9 липня у Брюсселі відбувся 

саміт Україна-ЄС, який став уже 

двадцятою зустріччю лідерів 

України та Євросоюзу. 

На зустрічі високого рівня 

українську делегацію представ-

ляв Президент України Петро 

Порошенко, а від Євросоюзу – 

президент Європейської ради До-

нальд Туск і голова Єврокомісії 

Жан-Клод Юнкер. Сторони під-

били підсумки року, обговорили 

пріоритети розвитку і загальні по-

літичні та економічні дії, а також 

найбільш актуальні питання, а 

саме подальші кроки щодо реалі-

зації Угоди про асоціацію Україна-

ЄС і зони вільної торгівлі, прогрес 

у здійсненні програми реформ в 

Україні і підтримку цього процесу 

з боку ЄС, питання енергетичної 

безпеки, питання регіональної і 

зовнішньої політики тощо.

– Ми домовились про бачення 

подальшого поглиблення відно-

син з ЄС на основі галузевої інте-

грації, повністю використовуючи 

потенціал Угоди про асоціацію, –

сказав Петро Порошенко.

За його словами, Україна прагне 

активізувати зусилля з наближен-

ня свого законодавства до законо-

давства ЄС у галузях енергетики, 

цифрового ринку та шенгенського 

законодавства, а також поглиблю-

вати митне співробітництво.

Голова Єврокомісії Жан-Клод 

Юнкер заявив про те, що задо-

волений прогресом у проведенні 

реформ в Україні. Він зазначив, 

що це заслуга українського на-

роду, який розуміє важливість 

вирішення своєї долі власноруч. 

Також він зазначив, що поліпшен-

ня торговельних відносин з Євро-

союзом залежить від реформ в 

Україні.

Також Юнкер повідомив про те, 

що Єврокомісія запропонує Украї-

ні нову фінансову підтримку в 

розмірі 1 млрд євро.

– Ми прагнемо прискорити 

процес укладання відповідного 

ЄС РІШУЧЕ ЗАСУДЖУЄ 
АГРЕСІЮ РОСІЇ

УХВАЛЮВАТИ ПРАВИЛЬНІ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ
На розширеному засіданні ко-

легії Міністерства оборони роз-

глянули актуальні питання, від 

вирішення яких залежить успіш-

ність виконання завдань Зброй-

ними Силами України.

– Винесені на порядок денний 

питання на сьогодні є критичними. 

При цьому вирішення цих питань 

залежить не тільки від наявності 

грошей, а в першу чергу від управ-

лінських рішень, своєчасної під-

готовки, організації, виконання і 

контролю, – підкреслив Міністр 

оборони генерал армії України 

Степан Полторак.

Керівник вітчизняного оборон-

ного відомства звернув увагу на 

неприпустимість «пустих розмов» 

на колегії, адже важлива не «суха 

статистика», а аналіз та розумін-

ня причин виникнення проблем 

і шляхів їх розв’язання. Зокрема, 

Міністр оборони України звернув 

увагу на наявність значної кіль-

кості серйозних викликів у сфері 

внутрішнього контролю в органах 

військового управління, військах 

(силах).

– Інколи, як виправдання, до-

водиться чути про складність 

виконання тих чи інших завдань в 

умовах реформування і виконан-

ня бойових завдань. Але невико-

нання навіть елементарних вимог 

призводить до мільйонних збит-

ків, невиправданих і незрозумілих 

для мене, – зауважив генерал ар-

мії України Степан Полторак.

Також він зазначив, що нещо-

давно ухвалений Закон України 

«Про національну безпеку Украї-

ни» робить незворотними рефор-

ми, які розпочалися в секторі без-

пеки і оборони. 

Як підкреслив керівник обо-

ронного відомства, цей Закон не 

лише врегульовує основи та прин-

ципи державної політики у сфері 

національної безпеки і оборони, з 

урахуванням набуття членства в 

ЄС та НАТО, механізми вдоскона-

лення демократичного цивільного 

контролю над сектором безпеки і 
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КАНАДСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ 
ВІДВІДАЛА УКРАЇНУ

У липні район проведення 

операції Об’єднаних сил відвіда-

ла Міністр міжнародного розви-

тку Канади Марі-Клод Бібо.  

Командувач Об’єднаних сил 

генерал-лейтенант Сергій Наєв 

ознайомив представників канад-

ської делегації із ситуацією, яка 

склалася на сьогодні на Донеч-

чині та докладно проаналізував 

військові, економічні і політичні 

аспекти, необхідні для ефектив-

ного врегулювання безпекової 

ситуації в регіоні, ґрунтовно та 

відверто відповів на всі запитан-

ня канадської сторони. Також ко-

мандувач відзначив внесок уря-

ду Канади у питаннях розбудови 

сучасних Збройних Сил України 

та висловив слова вдячності за 

підтримку та солідарність з на-

родом України у боротьбі з ро-

сійським агресором. Після об-

говорення безпекової ситуації 

в районі проведення операції 

Об’єднаних сил, канадській де-

легації показали відеозаписи з 

камер спостереження, які зафік-

сували порушення режиму при-

пинення вогню з боку російських 

окупаційних військ. 

– Ми переконані, що Україна і 

Канада і в подальшому, на підтвер-

дження двосторонніх відносин 

особливого партнерства, безумов-

но та неухильно будуть викону-

вати взяті на себе зобов’язання й 

поглиблювати їх в економічній, по-

літичній, гуманітарній, культурній 

та безпековій сферах, – наголосив 

командувач Об’єднаних сил гене-

рал-лейтенант Сергій Наєв.

Меморандуму про взаєморозумін-

ня у вересні для отримання пер-

шого траншу вже цієї осені. У по-

єднанні з допомогою МВФ, а також 

новими можливостями зовнішньо-

го інвестиційного плану ЄС та по-

тенційного європейського плану 

для України ми створимо міцну 

основу для швидкого економічного 

зростання, – наголосив Президент 

Петро Порошенко.

Також на саміті було підписано 

декілька угод про допомогу Украї-

ні з боку ЄС. Зокрема, Фінансова 

угода з ЄІБ для підвищення без-

пеки дорожнього руху в Україні на 

суму 75 млн євро та три додаткові 

угоди з ЄІБ для поглиблення на-

шого співробітництва у підтрим-

ці малого та середнього бізнесу, 

розвитку аграрної сфери, муніци-

пальної інфраструктури. Прези-

дент Європейської Ради Дональд 

Туск підкреслив, що Європейський 

Союз визнає той серйозний по-

ступ, який Україна здійснила у 

впровадженні реформ. 

– Минулого року українська 

влада ініціювала низку реформ, 

зокрема реформу пенсійної сфе-

ри та охорони здоров’я, які будуть 

складними у короткостроковій 

перспективі, але в довгостроко-

вій перспективі зроблять Україну 

сильнішою, – висловив думку пан 

Туск . 

Особливу увагу під час саміту 

лідери приділили координації дій 

для протидії російській агресії, 

підвищення ефективності санк-

цій проти Росії, посилення між-

народного тиску на Кремль для 

повного виконання Мінських до-

мовленостей та відновлення те-

риторіальної цілісності України, 

включно з окупованим Кримом та 

Севастополем.

Ще одна з головних тем самі-

ту – негайне звільнення україн-

ських заручників та політичних 

в’язнів, яких незаконно утриму-

ють у Росії. 

Вперше на такій зустрічі євро-

пейські лідери погодилися зафік-

сувати у підсумковій декларації 

вимогу ЄС звільнити українських 

політв’язнів, з переліком кон-

кретних прізвищ.

оборони, а також визначає порядок 

планування у сфері безпеки і обо-

рони, основні документи довго-

строкового планування.

Генерал армії України Степан 

Полторак звернув увагу на те, що 

згідно із Законом Міністерство 

оборони стане цивільним.

– Щодо завдання створення 

цивільного Міністерства оборо-

ни, я підписав директиву, згід-

но з якою всі посадові особи, за 

винятком 18 відсотків, стають ци-

вільними і виконуватимуть за-

вдання, які визначені Законом 

України «Про національну безпеку 

України» та Положенням про Мі-

ністерство оборони України. Серед 

основних завдань – перехід на 

нову форму управління і керівни-

цтва структурними підрозділами, – 

зауважив Міністр оборони.
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АКЦЕНТИ

У Національному військово-

медичному клінічному центрі 

«Головний військовий клінічний 

госпіталь» відбувся І-й з’їзд пси-

хологів госпітальної військової 

ланки та офіцерів-психологів 

структури морально-психологіч-

ного забезпечення.

У зборах психологів з питань 

реабілітації військовослужбовців 

закладів охорони здоров’я Міно-

борони та практичних психологів 

військових частин, брали участь 

госпітальні психологи з усіх регіо-

нів, благодійних громадських фон-

дів, організацій та спілок, які пере-

ймаються питаннями реабілітації 

та соціальної адаптації учасників 

бойових дій та інвалідів війни.

У рамках цього заходу від-

бувся круглий стіл з обговорення 

проблемних питань виробничої 

діяльності військових психологів, 

відпрацьовані шляхи її удоско-

налення, зокрема, акцентовано 

увагу на необхідності взаємодії 

між військовими та практичними 

психологами. Учасники також ви-

значили шляхи подальшої співп-

раці та оптимізації діяльності 

психологів для підвищення якості 

психологічної та медико-психоло-

гічної реабілітації та соціальної 

адаптації військовослужбовців, 

учасників бойових дій.

Учасників з’їзду ознайомили 

і з програмою психологічної де-

компресії військовослужбовців, 

учасників бойових дій, а також 

провели практичний семінар з 

психологами та надали методич-

ну допомогу щодо психологічної 

реабілітації особового складу.

На Тернопільщині розпочинає-

ться наймасштабніше в історії 

держави будівництво житлових 

комплексів для контрактників – 

проектом передбачено зведення 

в області 7 казарм покращеного 

планування для близько 900 вій-

ськовослужбовців: 2 казарми у 

Тернополі, 3 – у Теребовлі та ще 

2 – у Чорткові. Реалізація про-

екту будівництва здійснюється 

в рамках виконання доручення 

Президента України щодо будівни-

цтва гуртожитків для Збройних Сил 

України. В середньому будівниц-

тво однієї казарми покращеного 

планування в області обійдеться 

державному бюджету у майже 

15 млн грн, а загалом на будівни-

цтво на Тернопільщині 7 житлових 

приміщень буде виділено 104,9 млн 

гривень. Вже проведено тендери 

через електронну систему закупі-

вель ProZorro. Згідно з укладеними 

Формування професійного кор-

пусу сержантів і старшин розгля-

дається як ключовий елемент ре-

форми Збройних Сил України, тому 

створенню якісно нової генерації 

цієї категорії військовослужбовців 

приділяється першочергова увага.

За словами Головного старши-

ни Збройних Сил України – на-

чальника Управління по роботі з 

сержантським складом Генераль-

ного штабу Збройних Сил Украї-

ни старшого 

прапорщика 

Олександра 

Косинського,  

в системі під-

готовки сер-

жантів і стар-

шин йдеться 

не лише про 

с т в о р е н н я 

для них вер-

тикалі кадро-

вого зростан-

ня або гідних 

соціальних умов. Також мова йде 

про створення нової генерації 

сержантського і старшинського 

складу. 

– Ці люди, мотивовані й про-

фесійні, будуть думати і діяти вже 

по-новому. Досягти цього можна 

лише шляхом їхньої освіти і все-

бічної підготовки, – зауважив Го-

ловний старшина Збройних Сил 

України.

За його словами, під час 

комплектування сержантських 

посад ключовим залишається 

питання якісного відбору канди-

датів. Курси лідерства, засновані в 

БУДІВНИЦТВО З РОЗМАХОМ

НОВА ГЕНЕРАЦІЯ СЕРЖАНТІВПСИХОЛОГІЧНА 
РЕАБІЛІТАЦІЯ

навчальних центрах Збройних 

Сил, є своєрідним фільтром, який 

дозволяє поповнювати сержант-

ський корпус тільки кращими 

військовослужбовцями.

Підготовка українських сержан-

тів здійснюється за допомогою та 

участю фа-

хівців НАТО, 

за кращими 

методиками 

та інструк-

ціями, які є 

в збройних 

силах кра-

їн Альянсу. 

В і д п о в і д -

ні курси з 

підготовки 

с е р ж а н т і в 

на території 

України організовуються за учас-

тю інструкторів із Латвії, Литви, 

Великої Британії, США і Канади. 

У цій роботі беруть участь 

викладачі школи НАТО в Обе-

раммергау (ФРН), а також пред-

ставники ООН, які читають укра-

їнським сержантам лекції з 

різних аспектів гендерної полі-

тики та міжнародного гуманітар-

ного права.
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БЕЗПЕКА АРСЕНАЛІВУ Міжнародному центрі ми-

ротворчості та безпеки Наці-

ональної академії сухопутних 

військ розпочався черговий етап 

підготовки підрозділів Збройних 

Сил за програмою «Об’єднаної 

багатонаціональної тренуваль-

ної групи — Україна» (JMTG-U), до 

якої входять військові інструкто-

ри з країн НАТО.

Тренування під керівництвом 

іноземних інструкторів розпоча-

ла батальйонна тактична група 

окремої механізованої бригади. 

На українських військовослуж-

бовців чекає насичена та цікава 

програма кількамісячних трену-

вань, після завершення яких, ко-

жен з бійців зможе керувати вог-

нем артилерії, наводити авіацію, 

проводити маскувальні та розвіду-

вальні дії тощо.

Перед початком навчання ко-

мандування батальйонної так-

тичної групи провело зустріч з 

керівництвом тренувань, під час 

якої сторони обговорили деталі 

занять та процес навчання. Слід 

наголосити, що іноземні колеги 

взяли до уваги побажання укра-

їнських військових та значно змі-

нили курс тренувань, якщо порів-

нювати з попереднім етапом.

– Ці тренування не спря-

мовані на імітацію дій ООС. Нав-

чання відтворюють традиційні 

бойові дії з противником, з яким 

ТРЕНУВАННЯ ЗА НАТІВСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ

ви можете зіткнутись незабаром. 

Підготовка відбувається з по-

чаткової ланки – індивідуальної. 

Далі будуть тренуватись відді-

лення, взводи, роти і так далі. У 

такий спосіб досягається висока 

ефективність бойової готовності 

кожного підрозділу. Вся підготов-

ка українських військовослуж-

бовців проходить відповідно до 

стандартів НАТО, – підкреслив ко-

мандир батальйону збройних сил 

США підполковник Уїльям Мьорф.

договорами, будівельні роботи 

проходитимуть у декілька етапів, 

де чітко вказано який обсяг будів-

ництва на конкретну дату має бути 

виконаним.

– Термін будівництва казарми 

покращеного планування, згідно 

з тендерною документацією, не 

буде перевищувати 210 днів, – 

зазначив заступник начальника 

управління – головний інженер 

Західного територіального квар-

тирно-експлуатаційного управлін-

ня полковник Василь Стеців.

За його словами, одна будівля 

передбачає 2 поверхи на 125 вій-

ськових, загальна площа казарми 

становитиме 1055 квадратних ме-

трів. На кожному поверсі розміщу-

ватиметься 6 житлових блок-секцій 

та кухня. На першому поверсі бу-

дівлі передбачена пральня з су-

шарнею. Кожна блок-секція розра-

хована на 10 осіб. У ній дві житлові 

кімнати, душова кімната та туалет.

У казармі покращеного плану-

вання житимуть контрактники без 

сімей.

У Збройних Силах України 

триває послідовна робота щодо 

підвищення безпеки важливих 

військових об’єктів у рамках ре-

алізації урядової «Програми за-

безпечення живучості арсеналів, 

баз і складів озброєння ракет і 

боєприпасів».

Продовжується процес бу-

дівництва та розвитку інфра-

структури важливих військових 

об’єктів, їх обладнання сучас-

ними засобами охорони, сигна-

лізації та відеоспостереження. 

Системні зусилля докладаються 

до інженерного обладнання пе-

риметрів важливих військових 

об’єктів, обладнання позицій для 

їхнього захисту, зокрема – від 

імовірних атак з повітря. 

Тривають роботи із вдоскона-

лення існуючих та будівництва 

нових сховищ, зведення додат-

кових захисних споруд, які мають 

убезпечити бази, склади і арсе-

нали від диверсій ворога або від 

руйнівних стихійних явищ.

У військові частини надійшла 

та продовжує планово надходити 

інженерна та спеціальна техні-

ка для здійснення вантажних та 

складських робіт, сучасне проти-

пожежне обладнання тощо. На 

переважній більшості військових 

об’єктів створено спеціалізовані 

підрозділи, які здатні професійно 

використовувати таку техніку з до-

триманням всіх норм технологіч-

ної та пожежної безпеки.
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«СІ БРИЗ2018»

ВІТЕР, 
ЩО СТРИМУЄ БУРЮ
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Чорне море мало не кипить від 

великої кількості бойових кораблів 

та суден. У небі кружляють 

гелікоптери морської авіації, 

шукаючи ворожі субмарини. 

Над «Широким Ланом» заходять 

на віражі та знищують наземні 

цілі винищувачі МіГ-29. Штурмовики 

Су-25 завдають удару по техніці 

бойовиків, які намагаються захопити 

приморське містечко. Морські 

піхотинці, висадившись 

на невеличкий клаптик узбережжя, 

забезпечують підхід десантного 

корабля… Ці та інші навчально-бойові 

епізоди відпрацьовувалися під час 

українсько-американського навчання 

«Сі Бриз-2018». Близько трьох тисяч 

військовослужбовців з 19 країн 

вчилися разом протидіяти ворогу, 

якщо той наважиться кинути 

виклик на морі
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«СІ БРИЗ2018»

До маневрів, які проводяться 

вже понад два десятиліття, залуча-

ли близько трьох десятків кораблів, 

катерів і суден, підводний човен та 

25 літальних апаратів. Вони відбу-

валися на території Одеської, Ми-

колаївської та Херсонської облас-

тей, а також на морських полігонах 

північно-західної частини Чорного 

моря. У часі «Сі Бриз-2018» збіглися 

з важливими геополітичними по-

діями – самітом Україна-НАТО, який 

відбувся в Брюсселі, зустріччю ліде-

рів США та Росії в Гельсінкі та чемпіо-

натом світу з футболу в Росії. Прямо 

чи опосередковано вони стосували-

ся й України, оскільки підтвердили 

бажання вступити в Євросоюз та 

НАТО, а також продемонстрували 

гострий спротив Росії, яка й надалі 

веде агресивну політику проти на-

шої держави.

– «Сі Бриз-2018» – це наша 

спільна відповідь ідеологам, орга-

нізаторам і спонсорам «гібридних 

воєн», за якими криються загрози 

людству, державний тероризм і 

збройна агресія, – прокоментував 

важливість навчань командувач 

ВМС ЗС України віце-адмірал Ігор 

Воронченко. – Від минулорічних 

ці маневри відрізнялися функ-

ціонуванням багатонаціонально-

го штабу, який керував силами 

морського, повітряного та назем-

ного компонентів безпосередньо з 

борту штабного корабля ВМС США 

Mount Whitney. До його складу увій-

шли представники країн-партнерів, 

а також оперативного морського 

командування ВМС ЗС України, ство-

реного цьогоріч.

Напередодні, пройшовши про-

ливи Чорного моря, до Одеси 

прибув американський ракетний 

есмінець Porter. На його борту – 

90 вертикальних пускових устано-

вок для ракет різних типів. Завдя-

ки їм корабель здатен завдавати 

ракетні удари по цілях на відстані 

2 тис. кілометрів, а також знешкод-

жувати ядерні боєголовки навіть у 

космосі. Він відомий участю у вій-

ні в Іраку, а також тим, що 2007-го 

атакував і потопив два піратські 

човни під Сомалі.

Торік з його борту були випуще-

ні ракети «Томагавк» по аеродрому 

Шайрат у Сирії. Це, як відомо, стало 

відповіддю за смерть понад вось-

ми десятків мирних жителів під 

час хімічної атаки в Хан-Шейхун. 

Саме з цього об’єкта сирійський ре-

жим здійснив злочин проти мирних 

жителів. За виконання завдання 

президент США особисто подяку-

вав командиру крейсера капітану 

2 рангу Андрію Слау. В мережі Інтер-

нет тоді з іронією писали, що красу-

ня з казки образила двох гномів. Ця 

тендітна жінка закінчила Військово-

морську академію США, отримавши 

ступінь бакалавра наук в галузі оке-

анічної інженерії. Протягом кількох 

років проходила службу на посаді 

офіцера управління вогнем (Fire 

Control Officer). У 2013-му брала 

участь в операції в Іраку. Крім того, 

в одеському аеропорту приземли-

лися літаки важкої транспортної 

авіації. Зокрема американські «Гер-

кулеси», які доставили в Україну 

морських піхотинців, бойових плав-

ців та обладнання для проведення 

навчань. Літаки належать допоміж-

ній ескадрильї американських Вій-

ськово-морських сил VR-64 Condors. 

Вони здійснюють патрулювання і 

доставляють військове споряджен-

ня по всьому світу. Раніше неодно-

разово виконували завдання в різ-

них країнах під егідою ООН, а також 

були задіяні для підтримки підроз-

ділів по боротьбі з наркотиками.

Родзинкою «Сі Бризу-2018» став 
флагман 6-го флоту ВМС США 
Mount Whitney. До порту Одеси 
він зайшов вперше за всю історію 
навчань. На його борту перебува-
ли 88 офіцерів ВМС ЗС України. 
Вперше в історії маневрів україн-
ські військові моряки разом із 
партнерами з країн НАТО сфор-
мували міжнародний штаб, який 
здійснював управління силами 
морського, повітряного і наземно-
го компонентів

USS Mount Whitney — другий командний корабель типу «Блю Рідж»
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Відпрацьовувалася протикорабельна та про-

типовітряна оборона, висадка морського де-

санту на необладнане узбережжя, рейдові дії, 

тактичне маневрування в морі тощо. Учасни-

ки маневрів вчилися планувати та проводити 

багатонаціональні морські операції у кризових 

регіонах.

Активна фаза традиційно розпочалася з водо-

лазної підготовки. Військові дайвери ВМС Великої 

Британії та Канади допомагали українським водо-

лазам нейтралізувати підводні міни, знайомили із 

сучасною технікою та обладнанням.

– Наші стандарти безпеки – найвищі у сві-

ті, – прокоментував цей етап командир групи 

В навчаннях «Сі Бриз–2018» брали участь представники 
Болгарії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Індії, 
Італії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, ОАЕ, Польщі, 
Румунії, США, Туреччини, України та Швеції

“
«Сі Бриз-2018» – це наша 

спільна відповідь ідео-
логам, організаторам і 

спонсорам «гібридних воєн», 
за якими криються загрози 

людству, державний тероризм і 
збройна агресія, – прокоментував 
важливість навчань командувач 

ВМС ЗС України віце-адмірал 
Ігор Воронченко
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водолазів ВМС Канади Ендрю Ма-

клауд. – Тому ми прагнемо, аби 

їм відповідали й наші українські 

колеги.

Авіаційну складову «Сі Бриз-

2018» відпрацьовували на аеро-

дромі «Кульбакіне», що на Мико-

лаївщині. Польоти демонстрували 

багатоцільовий винищувач МіГ-29 

(кодове ім’я НАТО Fulcrum), мор-

ський багатоцільовий гелікоп-

тер берегового базування Мі-14 

(Haze) та військово-транспортний 

літак Ан-26 (Curl). Десантування 

особового складу здійснювалося з 

біплана Ан-2 (Colt). А Мі 14-ПС ви-

конав рятувальний політ.

Нагоду спільно попрацювати 

отримали морські піхотинці Украї-

ни та військовослужбовці Молдови. 

Вони провели десантування з гелі-

коптерів, закріпилися на позиціях 

та забезпечили висадку морського 

десанту з середнього десантного 

корабля «Юрій Олефіренко».

Сухопутний етап «Сі Бриз-2018» 

тривав на полігоні «Широкий Лан». 

Учасники відпрацьовували зла-

годження та взаємодію за різни-

ми сценаріями, зокрема під час 

бойових дій у місті. За легендою, 

населений пункт захопила група 

терористів. На допомогу нашим під-

розділам вислали гелікоптер з де-

сантом. Насамперед новоприбулий 

штурмовий загін захопив ватажка 

бандугруповання. Згодом провів за-

чистку від решти бойовиків. 

Події насправді дуже схожі на 

ті, що відбувалися кілька років 

тому на Донбасі. Аби втримати 

контроль над населеними пункта-

ми, важливою була чітка взаємодія 

різних силових відомств. Тому до 

цього етапу навчань залучили вій-

ськовослужбовців морської піхоти, 

Національної гвардії, Державної 

прикордонної служби України, а 

також їхніх колег зі Сполучених 

Штатів Америки, Грузії та Молдови.

– Кожен бій має свою специфіку, 

і ми як морські піхотинці намагає-

мося якомога більше дізнатися про 

сучасні бойові операції, – зазначив 

командир взводу морської піхоти 

США Джеф Райлі. – Оскільки Украї-

на має досвід їхнього проведення, 

участь у спільних маневрах є дуже 

потрібною та пізнавальною.

На цьому етапі застосовува-

лися штурмовики Су-25, гелікоп-

тери Мі-8 та броньована техніка. 

Під керівництвом інструкторів зі 

Сполучених Штатів Америки та 

України військовослужбовці між-

національного підрозділу викона-

ли патрулювання, десантування з 

гелікоптера та евакуацію безпо-

садковим способом, встановили 

мобільний блокпост, а також про-

вели тактичні навчання з бойовою 

стрільбою.

– Ми на власні очі побачили 

високий рівень злагодження і ко-

ординації дій між різними бага-

тонаціональними підрозділами, 

– прокоментував черговий етап 

маневрів керівник навчань від аме-

риканської сторони Метью Ліман. – 

Зокрема під час застосування авіа-

ції та евакуації поранених з поля 

бою дуже фахово діяли українські 

та американські морські піхотинці.

Хід багатонаціональних навчань 

«Сі Бриз-2018» інспектував Прези-

дент – Верховний Головнокоман-

дувач Збройних Сил України Петро 

Порошенко. Він акцентував увагу на 

їхній особливій доречності в період 

зростання воєнно-політичної на-

пруги в Чорноморському регіоні та в 

Азовському морі.

– Після незаконної анексії Кри-

му Росія різко збільшила своє вій-

ськове угруповання на окупованій 

території, – сказав Петро Поро-

шенко. – Вперше там розміщена 

ударна авіація, новітні ракетні та 

зенітні комплекси. Чорноморський 

флот посилений підводними чов-

Загалом у ході навчання корабель-
ні екіпажі пройшли морем 
близько 2,5 тис. миль, авіатори 
здійснили понад 200 польотів 
із загальним нальотом близько 
105 годин, морські піхотинці 
виконали більш як 400 стрибків 
із парашутом, половина з яких – 
уночі, а 60 – на воду, дайвери 
провели під водою понад 70 годин
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нами та новими військовими кора-

блями, озброєний далекобійними 

ракетами морського базування. 

Значно посилено корабельне угру-

повання країни-агресора в Азов-

ському морі. Росія незаконно зупи-

няє та здійснює догляд українських 

та іноземних суден, які прямують 

в українські порти на Азовському 

морі. Це робиться для того, щоб 

заблокувати Україну, посилити ес-

калацію напруги, можливо, навіть 

провести атаку на Маріуполь, де 

здійснюється експорт продукції 

чорної металургії України, та інші 

порти Азовського моря.

У зв’язку з цим українські ВМС 

мають бути боєготові і навчені ді-

яти сумісно з партнерами з кра-

їн – членів НАТО та союзниками по 

безпеці в Чорноморському регіоні. 

І не лише тому, що йдеться про за-

хист української території, а й тому, 

що Україна перебуває на східному 

фланзі НАТО, захищаючи Європу 

від зазіхань зі сходу. Аби особисто 

пересвідчитися у фаховості україн-

ських військових моряків, Петро По-

рошенко вийшов у відкрите море 

на флагмані Військово-Морських 

Сил ЗС України фрегаті «Гетьман 

Сагайдачний». Там він спостерігав 

за ходом перших навчань тактичної 

групи з шести малих броньованих 

артилерійських катерів. Їхні екіпа-

жі продемонстрували розгортання 

та атаку умовного корабля против-

ника у взаємодії з авіацією. Всі дії 

відпрацьовували на загальному 

тлі проведення багатонаціональ-

ної морської операції з безпеки у 

кризовому регіоні за стандартами 

НАТО.

– Сьогодні мав честь разом 

із Президентом України – Вер-

ховним Головнокомандувачем 

Збройних Сил України привітати 

учасників багатонаціональних 

міжнародних навчань «Сі Бриз-

2018» та українських воїнів, які 

разом із військовослужбовцями 

з країн – членів НАТО і партне-

рів, на морі й під водою, на сухо-

долі й у повітрі ефективно від-

працьовують морську операцію 

з безпеки в Чорноморському 

регіоні, – прокоментував подію 

Міністр оборони України генерал 

армії України Степан Полторак. 

– Ці маневри сприяють досягнен-

ню нашими Військово-Морськими 

Силами сумісності із флотами дер-

жав – членів НАТО та відродженню 

військово-морського потенціалу 

держави.

Загалом до цьогорічних нав-

чань «Сі Бриз» була прикута не-

абияка увага світової спільноти. 

Вони проводилися в посиленому 

режимі. Про це свідчить рекордна 

кількість техніки, кораблів та осо-

бового складу. Як і варто було очі-

кувати, російській владі дуже не 

сподобалася активність у Чорному 

морі американських, турецьких та 

українських кораблів. Російські 

ньюз-мейкери назвали маневри 

провокацією, а деякі посадовці на-

віть пригрозили негативними на-

слідками для України. Зокрема у 

відповідь вирішили провести на-

вчання протикорабельних ракетних 

комплексів в окупованому Криму. 

Але давайте дивитися правді в очі: 

в морі й надалі відбувається «по-

взка» анексія української еконо-

мічної зони. Так, лише за один день 

9 липня росіяни без жодних при-

чин затримали в Азовському морі 

близько десятка іноземних кора-

блів, демонструючи у такий спосіб 

абсолютне ігнорування міжнарод-

ного морського права. Отже, ці на-

вчання вкрай потрібні нашій країні. 

Наступного разу, можливо, навіть у 

територіальних водах Азова.

Сергій БАСАРАБ,

Наталія ЗАДВЕРНЯК,

Віталій ПАНЧИШИН

Ситуація, яка склалася в Азово-
Чорноморському регіоні, дуже 
напружена. РФ постійно нехтує 
усіма нормами та принципами 
міжнародного морського права, 
намагається здійснити «повзку» 
анексію української морської 
економічної зони, неправомірно 
застосовує сили та засоби 
Чорноморського флоту 
в Азовському морі
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Головним підсумком саміту НАТО, який 

відбувся у Брюсселі 11-12 липня, для України 

стало визнання Альянсом того, що одного дня 

наша держава стане повноправним членом 

Організації Північноатлантичного договору 

ПЕРСПЕКТИВИ ЧЛЕНСТВА
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Вперше про можливість при-

єднання України до НАТО було 

офіційно заявлено під час Буха-

рестського саміту Альянсу, який 

відбувся ще  2008 року. І з того 

часу на всіх наступних зустрічах на 

вищому рівні Брюссель наголошу-

вав на політиці «відкритих дверей» 

щодо членства України в НАТО. 

Український порядок 

денний саміту
Як було зазначено цього разу, 

Альянс дотримується своїх по-

передніх рішень та продовжує 

працювати з Києвом, який є ба-

гаторічним партнером Брюсселя, 

на основі принципів та цінностей, 

закріплених у Хартії про особли-

ве партнерство між Україною та 

НАТО.

За словами Президента Украї-

ни Петра Порошенка, таке рішення 

з боку НАТО є чітким визнанням 

прогресу України на шляху ре-

форм і наближення до стандартів 

Організації Північноатлантичного 

договору.

– Лідери держав – членів 

Альянсу говорили про те, що під-

тримка України має полягати у 

пришвидшенні перспективи член-

ства в НАТО, – зазначив Петро По-

рошенко, коментуючи підсумки 

саміту.

А глави держав і урядів дер-

жав – членів НАТО підтвердили 

спільну відданість подальшому 

розвитку особливого партнер-

ства між Україною і НАТО та його 

внеску в забезпечення мирної, 

стабільної й неподільної Європи. 

У цьому контексті детально об-

говорювався конфлікт на сході 

України, яка понад чотири роки 

захищає свою територію від ро-

сійської агресії. Держави – чле-

ни Альянсу висловили непохитну 

підтримку суверенітету і тери-

торіальної цілісності України. Як 

було зазначено, НАТО продовжує 

закликати Росію відмовитися від 

незаконної і нелегітимної анексії 

Кримського півострова, яку не ви-

знає та ніколи не визнаватиме у 

майбутньому. 

Також Альянс продовжить на-

давати допомогу Україні щодо ре-

формування національних струк-

тур безпеки і оборони, зокрема 

в межах Комплексної програми 

допомоги (КПД).
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ПЕРСПЕКТИВИ ЧЛЕНСТВА

Запровадження цієї програми 

протягом останніх двох років ві-

діграло значну роль у вдоскона-

ленні оборонних спроможностей 

України та сприяло розбудові опе-

ративної сумісності. 

– НАТО та союзники продовжу-

ватимуть підтримувати процес 

реформування в Україні, надаю-

чи консультації, тренінги, осна-

щення, – зазначив Генеральний 

секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

У цьому контексті НАТО вітає 

досягнутий істотний прогрес у 

просуванні реформ, насамперед 

завдяки ухваленню Україною за-

конів про Вищий антикорупцій-

ний суд і національну безпеку. Як 

вважають у Брюсселі, ухвалення 

останнього є очікуваним і ваго-

мим кроком уперед, який набли-

жає структури безпеки і оборо-

ни України до євроатлантичних 

стандартів і методів роботи. Дер-

жави – члени Альянсу закликали 

Україну втілити в життя його по-

ложення для зміцнення в Україні 

цивільного контролю і демокра-

тичного нагляду над структурами 

безпеки і оборони, подальшого 

вдосконалення командування й 

управління, процесів плануван-

ня і укладання бюджетів, системи 

військової освіти, а також гаранту-

вання своєчасного реформування 

служб безпеки.

За словами заступника Гене-

рального секретаря НАТО Роуз Гет-

темюллер, Україна вже нині має 

чудовий набір програм та ініціа-

тив у співпраці з НАТО. 

–  Ми працюємо над реформу-

ванням українського сектору без-

пеки, вашої армії – робимо все, 

що потрібно зробити. І у вас є все 

необхідне для того, щоби просу-

ватися дорогою євроатлантичної 

інтеграції, – зазначила пані Гетте-

мюллер.

У декларації саміту приділе-

но значну увагу агресивним діям 

Росії щодо дестабілізації ситуа-

ції в Україні. В НАТО закликали 

Росію вивести війська і припини-

ти надавати будь-яку політичну, 

фінансову і військову підтрим-

ку проросійським бойовикам на 

Донбасі. Серед першочергових 

заходів щодо мирного врегулю-

вання та деескалації конфлікту 

Підтримка України

має полягати 

у пришвидшенні 

перспективи членства 

в НАТО
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є припинення вогню, виведення 

важкої військової техніки та здій-

снення ефективного моніторингу 

з боку Спеціальної моніторинго-

вої місії ОБСЄ. Як наголошують у 

НАТО, для цього ї ї представники 

повинні мати повний, безпечний 

і безперешкодний доступ на всій 

території України, зокрема на ро-

сійсько-українському державно-

му кордоні. Також на саміті окре-

мо обговорювалися питання щодо 

запровадження миротворчої місії 

ООН на Донбасі. Миротворці ма-

ють посприяти цілковитій імпле-

ментації Мінських угод, а мандат 

місії повинен поширюватися на 

територію в усій зоні конфлікту 

аж до російсько-українського кор-

дону.

Окремо у підсумковій декла-

рації наголошено на істотному 

внеску України в операції під про-

водом Альянсу та активній участі 

у військових навчаннях НАТО. А рі-

шення Києва збільшити внесок до 

місії Альянсу «Рішуча підтримка» в 

Афганістані і до складу Сил реагу-

вання НАТО свідчить про неухильну 

відданість України гарантуванню 

євроатлантичної безпеки і сприян-

ня підвищенню рівня оперативної 

сумісності національних збройних 

сил із військами НАТО. 

– Понад 20 років відмінно-

го партнерства між Україною та 

НАТО зробили вагомий внесок 

в євроатлантичну безпеку. Тож 

хочу подякувати за поглиблення 

зв’язків між Альянсом та Украї-

ною, – зазначив Генеральний се-

кретар НАТО Єнс Столтенберг під 

час спільного брифінгу з Прези-

дентом Петром Порошенком.

Ще на Уельському саміті 2014 

року керівництво Альянсу висунуло 

ініціативи, спрямовані на поглиб-

лення співпраці в галузі безпеки 

між НАТО і партнерами. Стосовно 

України йдеться про Ініціативу 

партнерства в галузі оперативної 

сумісності, яка має на меті під-

тримати на поточному рівні та 

вдосконалити здатність партне-

рів діяти пліч-о-пліч зі збройними 

силами Альянсу. Тож лідери НАТО 

визнали зацікавленість України 

розвивати можливості поглибле-

ного співробітництва в межах цієї 

ініціативи, адже сьогодні з огляду 

на складність сучасних операцій з 

підтримання миру, а також сучас-

них викликів безпеці вкрай потрі-

бен комплексний підхід із ефек-

тивним поєднанням політичних і 

військових інструментів.

Але, на жаль, Україна не отри-

мала запрошення до програми 

НАТО особливих можливостей. 

– На сьогодні ця програма є 

таким форматом, що дозволяє 

об’єднати навколо НАТО клуб най-

ближчих партнерів, які з різних 

причин не є союзниками, але гото-

ві тісно взаємодіяти, часто в тех-

нічних питаннях, під час спільних 

операцій та навчань, щоб довес-

ти рівень бойової та оперативної 

сумісності до вимог збройних сил 

Альянсу, – пояснює глава Місії 

України при НАТО Вадим Пристай-

ко. – Черговий трирічний огляд 

ефективності цієї програми за-

вершився півроку тому, і Україна 

продовжує переговори щодо при-

єднання, але НАТО наразі поки що 

не готове запросити нас долучити-

ся до цієї ініціативи.

Однак, за словами Президента 

Петра Порошенка, Україна й так 

Альянс продовжить надавати допомогу Україні 
щодо реформування національних 

структур безпеки і оборони
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має стратегічну мету набути стан-

дартів НАТО та повну сумісність із 

силами Альянсу до 2020 року. 

До консенсусу через

дискусії
Цей саміт став для НАТО своє-

рідним випробуванням на єд-

ність та міцність, адже Гене-

ральний секретар напередодні 

визнавав, що в Альянсі є розбіж-

ності та дискусії навколо різних 

питань, зокрема щодо витрат 

кожного члена на оборону. Аме-

риканський президент Дональд 

Трамп неодноразово висловлю-

вав невдоволення, що більшість 

членів Альянсу не витрачають 

на оборону навіть обов’язкові 

два відсотки від ВВП. Тому на 

Брюссельському саміті госпо-

дар Овального кабінету в Білому 

домі висловлювався за збіль-

шення витрат країн НАТО до 4% 

від ВВП, аргументуючи це тим, 

що США є основним фінансовим 

донором Альянсу. Але його про-

позиція не була підтримана, і лі-

дери НАТО зійшлися на думці, що 

спочатку треба виконати рані-

ше взяті на себе обіцянки щодо 

обов’язкових витрат на оборону. 

– Є відмінності, є дискусії, є 

розбіжності, але НАТО ухвалило 

таке рішення, і ми досягаємо ре-

зультатів, – так прокоментував цю 

ситуацію Генеральний секретар 

Альянсу.

Однією з головних тем саміту 

стало ухвалення рішення про за-

прошення Македонії до членства 

в НАТО. Однак перед цим країна 

відповідно до угоди з Грецією має 

змінити назву на Республіка Пів-

нічна Македонія.

Повістка саміту також перед-

бачала дискусії навколо інших ак-

туальних тем щодо стримування 

і посилення оборони, боротьби з 

терором і зміцнення стабільності, 

модернізації НАТО та розширення 

взаємовигідного співробітництва 

з Європейським Союзом. 

До речі, якраз напередодні 

Брюссельського саміту було під-

писано Декларацію про співпра-

цю між ЄС і НАТО, яка передба-

чає посилення співробітництва 

у сферах військової мобільності, 

кібербезпеки та гібридних атак, 

а також у боротьбі з тероризмом 

та нелегальною міграцією у Се-

редземному морі з метою захис-

ту громадян країн – членів Євро-

союзу.

Не оминули увагою лідери 

НАТО й таке актуальне питання, 

як протидія кіберзагрозам, а та-

кож гібридним викликам. Для 

боротьби з ними НАТО створює 

спеціальний Центр операцій у кі-

берпросторі,  який займатиметься 

моніторингом ситуації в Інтернеті. 

Також Альянс готовий надавати 

допомогу країнам, які піддавати-

муться гібридним загрозам та кі-

бератакам.

Зважаючи на те, що наступного 

року НАТО відзначатиме70-річчя 

з дня заснування, країни – члени 

Альянсу погодилися провести чер-

говий саміт не через два роки, як 

зазвичай, а саме 2019 року.

Анна МАНЗЯ

Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював 
невдоволення, що більшість членів Альянсу не витрачають на оборону 
навіть обов'язкові 2% від ВВП
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21 червня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила 

248 голосами внесений Президентом Закон «Про національну безпеку 

України», який  визначає основи та принципи нацбезпеки та оборони, 

цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству 

і кожному громадянину захист від загроз

Цей документ не лише окрес-

лює напрямки реформування сек-

тору безпеки держави, а має на-

близити його до стандартів НАТО. 

Тому не дивно, що під час розробки 

та внесення поправок у текст цього 

документа українські парламен-

тарії співпрацювали з партнерами 

України, зокрема з держав Альян-

су та Європейського Союзу. Закон 

охоплює не лише суто питання ре-

формування українського війська, 

а й впроваджує стандарти провід-

них країн світу в діяльність вітчиз-

няних спецслужб і правоохорон-

них органів, зміцнює український 

воєнний та оборонний потенціал, 

посилює цивільний контроль за ар-

мією, прозорість оборонного бю-

джету. 

Президент Петро Порошенко 

підписав цей закон 5 липня. Відни-

ні замість трьох законів, які без-

посередньо стосувалися питань 

оборонного сектору держави, – 

«Про основи національної безпе-

ки України», «Про демократичний 

цивільний контроль над Воєнною 

організацією і правоохоронними 

органами держави» та «Про орга-

нізацію оборонного планування» 

Україна отримала законодавче 

СТАНДАРТИ НАТО
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підґрунтя для здійснення рефор-

мування національної безпеки та 

оборони у фарватері найкращого 

досвіду країн НАТО.

Як зазначив Верховний Голов-

нокомандувач, закон про нац-

безпеку є  важливою віхою для 

реформування всієї країни, на-

самперед – сектору оборони та 

безпеки.

–  Головне – цим законом ми 

твердо підкреслюємо курс Украї-

ни на європейську і євроатлантич-

ну інтеграцію. Ми підтверджуємо, 

що наша держава, український 

народ чітко визначився зі своїм 

майбутнім – це майбутнє в родині 

народів вільного світу, – зазначив 

Петро Порошенко.

За його словами, силові струк-

тури згідно з новим законом 

мають насамперед захищати 

державний суверенітет і терито-

ріальну цілісність, незалежність 

нашої держави, демократичний 

конституційний лад і не допуска-

ти втручання у внутрішні справи 

України. 

– У секторі оборони і безпеки 

України відбуваються революцій-

ні зміни. Законом визначено фун-

даментальні національні інтере-

си України – те, що Збройні Сили 

України, інші силові підрозділи 

мають захищати, – наголосив 

Верховний Головнокомандувач.

Тому в законі чітко прописані 

повноваження кожного із суб’єктів 

системи національної безпеки та 

оборони – Президента, Міністер-

ства оборони та МВС, Збройних 

Сил, Генерального штабу, Служби 

безпеки, Держприкордонслуж-

би, Держспецтрансслужби, Держ-

служби спецзв’язку та захисту ін-

формації  тощо. А демократичний 

контроль за  армією та іншими 

військовими формуваннями бу-

дуть здійснювати не лише орга-

ни цивільної влади – Президент, 

уряд і парламент, а й громадський 

сектор суспільства.

Громадяни можуть здійсню-

вати цей контроль через громад-

ські об’єднання, членами яких 

вони є, через депутатів чи осо-

бисто звернутися до Уповнова-

женого Верховної Ради України з 

прав людини або до державних 

органів виконавчої влади. Гро-

мадський контроль можуть обме-

жити лише з міркувань державної 

таємниці. У межах здійснення де-

мократичного цивільного контро-

лю громадськість має право на 

вивчення стану правопорядку в 

секторі безпеки і оборони, його 

укомплектованості та оснаще-

ності озброєнням і військовою 

технікою, забезпеченості запаса-

ми матеріальних засобів і готов-

ності військових формувань до 

виконання завдань у мирний час 

та в особливий період. Контролю 

також підлягає ефективність ви-

користання бюджетних коштів.

У законі задеклароване повне 

розкриття фінансової інформа-

ції щодо функціонування сектору 

безпеки та оборони, а бюджетні 

витрати передбачені в розмірі 5% 

від ВВП щороку, з яких не менше 

ніж 3% йде на фінансування сил 

оборони.

Закон про нацбезпеку перед-

бачає нові принципи формування 

керівництва оборонного сектору 

Президент України 

Петро Порошенко: 

«Головним результатом 

імплементації 

нового закону «Про 

національну безпеку 

України» стане те, 

що Збройні Сили й 

увесь сектор безпеки 

повною мірою будуть 

відповідати критеріям 

членства України 

в НАТО»
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країни. Тепер на посади міністра 

оборони України та його заступ-

ників призначатимуть лише ци-

вільних. Ця норма закону набере 

чинності з 1 січня 2019 року. Та-

кож віднині в ієрархії Збройних 

Сил України замість однієї посади 

начальника Генерального штабу 

– Головнокомандувача Зброй-

них Сил України з’являються дві 

окремі. В обов’язки Головноко-

мандувача ЗСУ входить безпосе-

реднє військове керівництво та 

управління армією, а також пе-

реданих в його підпорядкування 

сил і засобів інших складових сил 

оборони та відповідальність за 

їхню боєготовність. Його повно-

важення затверджує Президент 

України. Він підпорядковується 

Президенту як Верховному Голов-

нокомандувачу, а також міністру 

оборони, за поданням якого і при-

значається на посаду. Головноко-

мандувачу підпорядковуються 

командувачі видів, окремих родів 

військ та сил Збройних Сил. Окрім 

цього, із введенням воєнного ста-

ну Нацгвардія України і Держав-

на спеціальна служба транспор-

ту підпорядковуватимуться не 

Міністерству оборони, а напряму 

Головнокомандувачу ЗСУ. З ура-

хуванням того, що і Президент, 

і міністр оборони є цивільними 

особами, посада Головнокоман-

дувача Збройних Сил України стає 

найвищою військовою посадою в 

державі.  

Начальник Генерального штабу 

Збройних Сил України стає керів-

ником головного органу військо-

вого управління з планування 

оборони держави, стратегічного 

планування застосування армії 

та визначених сил і засобів інших 

складових сил оборони. В особ-

ливий період Генштаб виконує 

функції стратегічного керівни-

цтва Збройними Силами, іншими 

складовими сил оборони України. 

В компетенцію начальника Ген-

штабу входить визначення вимог 

до спроможностей сил оборони, 

потреб у ресурсах, необхідних для 

належного виконання завдань ар-

мією та іншими складовими сил 

оборони, стратегічне планування 

застосування та розвитку Зброй-

них Сил, їхня підготовка і технічне 

оснащення та всебічне забезпе-

чення.

Його також призначає на по-

саду Президент за поданням міні-

стра оборони.

Розподіл посади начальника 

Генерального штабу — Головноко-

мандувача Збройних Сил України 

між двома керівниками зроблено 

за західними принципами щодо 

будівництва та функціонування 

сектору нацбезпеки та оборони. 

Адже у провідних країнах світу 

вважається, що одній людині важ-

ко фізично ефективно керувати 

збройними силами та іншими 

складовими сектору оборони та 

водночас вирішувати адміністра-

тивні питання армії. 

Декілька слів про керівни-

цтво Об’єднаних сил. Їх очолює 

командувач, який підпорядкову-

ватиметься Головнокомандувачу 

Збройних Сил України, але має 

право доповідати про ситуацію в 

Об'єднаних силах, підготовку та 

проведення їхніх операцій безпо-

середньо Президенту, адже без-

посередньо він і затверджує зами-

сел застосування Об’єднаних сил.  

Командувач керує всіма силами, 

які передані у його підпорядку-

вання, через Об'єднаний опера-
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тивний штаб. Боєздатні сили і за-

соби командувачу Об’єднаних сил 

надають командувачі видів, окре-

мих родів військ, а вже він конт-

ролює їхню бойову підготовку та 

використовує в бойових та інших 

операціях. 

Отже, віднині головна верти-

каль керівництва в секторі націо-

нальної безпеки та оборони Украї-

ни має такий вигляд. Перша особа 

– це Президент, який як Верхов-

ний Головнокомандувач приймає 

ключові рішення щодо нацбез-

пеки, наприклад, на застосування 

армії, оголошення мобілізації чи 

введення воєнного стану. Міністр 

оборони є головною фігурою в 

політичних та адміністративних 

питаннях стосовно керівництва 

Збройними Силами України, а та-

кож щодо оборонного планування 

та розподілу ресурсів у війську. 

За боєготовність армії та інших 

сил оборони відповідає Головно-

командувач ЗСУ, він же здійснює 

безпосереднє керівництво армі-

єю. А начальник Генштабу визна-

чає, які ресурси потрібні для вико-

нання поставлених перед армією 

завдань, проводить стратегічне 

планування застосування та за-

безпечення армії, відповідає за ї ї 

технічне оснащення.

Також треба відзначити, що 

задля наближення до стандартів 

НАТО вже на законодавчому рів-

ні ліквідовано вичерпний перелік 

загроз національній безпеці (як це 

було прописано у старому законі, 

і певною мірою уповільнювало 

реакцію на нові загрози), запро-

ваджено ефективне планування 

на різних рівнях і чіткий розпо-

діл функцій та завдань між усіма 

силами  оборони. До того ж вста-

новлюються строки і  порядок під-

готовки стратегічних документів, 

згідно з якими мають розвиватися 

армія, поліція та спецслужби. 

У новому законі є положення 

про принципи цивільного захисту 

України, стратегію якого має роз-

робити МВС, а також розбудови 

оборонпрому з використанням 

механізмів державно-приватного 

партнерства із залученням між-

народної консультативної, фінан-

сової, матеріально-технічної до-

помоги. 

Також важливо, що окремо 

прописано питання кіберзахисту 

держави і критичної інфраструк-

тури, яка буде здійснюватися в 

рамках Стратегії кібербезпеки.

Серед пріоритетних національ-

них інтересів держави називають 

інтеграцію України в європей-

ський політичний, економічний, 

безпековий, правовий простір 

та набуття членства в Європей-

ському Союзі та НАТО. А фунда-

ментальним принципом безпеки 

повинен стати сталий розвиток на-

ціональної економіки, громадян-

ського суспільства і держави для 

забезпечення зростання рівня та 

якості життя населення.

– Головним результатом імп-

лементації нового Закону «Про на-

ціональну безпеку України» стане 

те, що Збройні Сили й увесь сек-

тор безпеки повною мірою будуть 

відповідати критеріям членства 

України в НАТО, – наголосив Пре-

зидент України Петро Порошенко.

Євгеній СИДОРОВ

У новому законі 

окремо прописано 

питання кіберзахисту 

держави і критичної 

інфраструктури, що 

буде здійснюватися 

в рамках Стратегії 

кібербезпеки
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Одним з флагманів із підготовки фахівців для українського війська є 

300-й навчальний танковий полк. Командування спромоглося 

зберегти необхідну матеріально-технічну базу, персонал, а також 

впровадити у програму навчання чимало новітніх ідей, які неабияк 

допомагають воювати нашим бійцям на Донбасі

Одним з флагманів із підготовки фахівців для українського війська є

300-й навчальний танковий полк Командування спромоглося

Що для пересічних людей набір слів, 

те для танкістів – основа фаху

«ШТАНИ», «ШТАНИ», 
«КАРУСЕЛІ»,«КАРУСЕЛІ»,
«РИКОШЕТ»…«РИКОШЕТ»…

АДРЕСИ ДОСВІДУ
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Наприкінці 2013 року звичне 

бурхливе життя 169-го навчально-

го центру, дислокованого в селищі 

Десна на Чернігівщині, змінилося 

затишшям. На зачинених дверях 

порожніх казарм виднілися печат-

ки, людей у формі можна було по-

бачити лише де-не-де. Військову 

частину скорочували. Але ситу-

ацію докорінно змінили події у 

Криму та на Донбасі. 

Нині важко навіть уявити, що 

п’ять років тому механізований, 

зенітний навчальні полки, ремонт-

ний батальйон були скороче ні до 

рот, а менші підрозділи взага лі 

зникли. Залишився лише 300-й на-

вчальний танковий полк, на базі 

якого мали сформувати новий вій-

ськовий «організм». Набір курсантів 

тоді припинили. Охорону об’єктів 

навчально-матеріальної бази, ка-

зармених та побутових приміщень 

забезпечував постійний склад, 

кот рий теж можна було порахува-

ти на пальцях.

Наслідки таких «реформ» ста-

ли відчутними вже в перші місяці 

вій ни. Вкрай не вистачало викла-

дачів та інструкторів, а в той час на 

навчання до Десни почали масово 

надходити перші партії мобілізо-

ваних. Їх потрібно було розмістити, 

одягти, нагодувати і, звичайно, на-

вчити воювати. Тому серед інших 

важливих завдань командування 

вирішувало, перш за все, кадрову 

проблему. Офіцерів, прапорщиків 

та сержантів, які раніше навчали 

курсантів, повертали з інших час-

тин. Тих, хто вимушено звільнився, 

запрошували на службу або про-

понували цивільні посади.

Від початку російської агресії 

300-й навчальний танковий полк 

випустив загалом понад 10 тис. 

фахівців. Цифра, погодьтеся, при-

стойна. Відтоді суттєво змінилася 

навчальна програма, було поліп-

шено матеріально-технічну базу, 

підвищено рівень підготовки 

випускників.

Нині основу вишколу курсан-

тів становлять базова загально-

військова та фахова підготовка. 

Перша передбачає вивчення ста-

тутів, заходів безпеки, стройової, 

фізичної, інженерної підготовки та 

інших предметів. Нещодавно про-

вели експеримент щодо збільшен-

ня кількості годин базового курсу.  

Окрім іншого, курсантів навча-

ють протидіяти інформаційному 

впливу противника, долати смугу 

перешкод із елементами БАрС, ви-

живати, маскуватися та безшумно 

пересуватися незнайомою тери-

торією, а також правильно діяти 

в екстремальних ситуаціях. Це ті 

знання, які вкрай потрібні в умо-

вах ведення бойових дій.

Більш насиченим став також 

курс фахової підготовки. До пе-

реліку практичних вправ було до-

дано стрільбу зі зміною вогневої 

позиції, ведення вогню з правого 

та лівого бортів, «каруселі» та ба-

гато іншого. Зокрема практику-

ється стрільба на великі відстані 

та рикошетом. У зоні проведення 
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операції Об’єднаних сил останній 

спосіб застосовують для знищен-

ня піхоти противника в опорних 

пунктах. Вогонь ведуть осколково-

фугасним снарядом з таким розра-

хунком, аби він рикошетив від зем-

лі та вибухав над окопами. Бойові 

дії на Донбасі продемонстрували, 

що в умовах гібридної війни такі 

навички танкістам вкрай необхід-

ні. Проте ці вправи у програмі фа-

хової підготовки тривалий час були 

відсутні. Так само, як і стрільба з 

автомата з люків, яка допомагає 

екіпажу безпечно евакуюватися і 

вижити в разі виходу бойової ма-

шини з ладу.

Водіння танка з навішеними 

мінними тралами, з повністю за-

критими триплексами за допомо-

гою голосових підказок командира 

– це теж нові вправи у програмі фа-

хової підготовки. Їхню доцільність 

також підказала війна. Траплялися 

випадки, коли механікам-водіям 

доводилося фактично наосліп ви-

водити пошкоджені бойові маши-

ни в безпечне місце. Нині під час 

таких занять екіпаж не лише на-

буває навичок точного керування, 

а й учиться розуміти один одного з 

півслова.

На початку нинішнього року 

300-й навчальний танковий полк 

очолив новий командир – полков-

ник Олег Миколайчук. Він – пред-

ставник військової династії, тож 

ще з дитинства добре знайомий 

з армійським життям. Попередня 

служба на командних посадах у 

1-й окремій танковій бригаді та за-

ступником командира 58-ї окремої 

мотопіхотної бригади стала осно-

вою для подальшої командирської 

кар’єри. Тому офіцер понад усе 

прагне, аби його нове «господар-

ство» тримало високу марку серед 

аналогічних частин.

Виводити полк на якісно новий 

рівень командир розпочав з від-

новлення парку бойових ма шин. 

Контрольно-технічний пункт, бок-

си із технікою, класи для підготов-

ки механіків-водіїв, операторів-

навідників, командирів танків… 

З’явився також спеціальний клас, 

де представлені всі зразки вій-

ськової техніки, яка на озброєнні 

Збройних Сил України.

Нарешті справа дійшла до… 

басейну. Свого часу він відігра-

вав важливу роль у підготовці 

операції Об’єднаних сил останній 

спосіб застосовують для знищен-

ня піхоти противника в опорних

екіпажу безпечно евакуюватися і 

вижити в разі виходу бойової ма-

шини з ладу

таки

бува

а й у

Полковник Олег Миколайчук (в центрі) у зоні проведення АТО – ООС

АДРЕСИ ДОСВІДУ
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танкістів. Його розміри (глибина 

4,5 м, ширина 20 м, довжина 150 

м) якнайкраще підходять на здо-

буття належних практичних нави-

чок. Та оскільки ним не займалися 

з десяток років, для проведення 

занять він став непридатним. На 

відновлення басейну знадобило-

ся близько місяця. Його почис-

тили, встановили поручні, інше 

необхідне приладдя, напов нили 

водою.

Апробацію нового об’єкта нав-

чально-матеріальної бази здій-

снили безпосередньо полковник 

Миколайчук, його заступники та 

командири батальйонів, прові-

вши заняття з легководолазної 

підготовки. Вони по черзі одягали 

ізолюючий протигаз ІП-5, в яко-

му можна перебувати під водою 

близько 30 хвилин, та спускалися в 

басейн. Згодом цю вправу, а також 

подолання броду на танку прове-

ли танкісти 1-ї окремої танкової 

бригади.

– Мені самому неодноразо-

во доводилося бувати під водою, 

тому я знаю, що найскладніше на 

таких заняттях – подолати власний 

страх, – пояснює Олег Іванович. – 

Для того, аби решта військово-

службовців почувалася впевнено 

та безпечно, до проведення цих 

занять ми залучили водолазів з 

12-го окремого полку оперативно-

го забезпечення.

У найближчих планах коман-

дира будівництво ще одного ба-

сейну, який дуже швидко напо-

внюватиметься водою. Всередині 

Візитна картка співрозмовника:
На службі у Збройних Силах Укра-
їни – 25 років. Брав участь у бойо-
вих діях у луганському аеропорту, 
поблизу населених пунктів Лог-
винове, Луганське, Ми ро нівське, 
Авдіївка, Трьох із  бенка, Кримське 
та інших. Нагороджений орденом 
Богдана Хмельниць ко го III ступеня, 
відзнаками Міністерства оборони 
України «Доблесть і честь», «Знак 
пошани», іменними годинниками 
від Президента України, Міні-
стра оборони, іншими відзнаками 
Міністерства оборони та Генераль-
ного штабу. Одружений, має двох 
доньок. 

25

Найцінніший до-
свід – з передової

Візитна картка співрозмовника:
На службі у Збройних Силах Укра-

Полковник Олег Миколайчук

Брав участь у бойових діях по-
близу Логвинового, Лугансько-
го, Миронівського, Авдіївки, 
Трьохізбенки, Кримського
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нього встановлять макет танка. 

Мета – зімітувати затоплення бо-

йової машини. Схожих навчальних 

об’єктів у Збройних Силах України 

лише два.

Крім цього, у полку відновили 

стрілецький тир. У навчальні класи 

закупили тренажери танків Т-64 та 

Т-72. На тактичному полі з’явилося 

кілька нових смуг, зокрема психо-

логічна, яка імітує поле бою, для 

роботи «двійками», «трійками» 

тощо.

Наприкінці червня почала ді-

яти спеціальна смуга, призначе-

на для відпрацювання вправ, які 

танкісти виконують на змаганнях 

з танкового біатлону. З огляду на 

те, що в українському війську їх 

проводять традиційно, а в турні-

рі країн-членів та партнерів НАТО 

Strong Europe Tank Challenge наша 

команда брала участь другий рік 

поспіль, ї ї облаштування є дуже 

доречним. Смуга передбачає по-

долання мінних загороджень, 

евакуацію пораненого, встанов-

лення акумуляторів, перенесен-

ня боєприпасів, подолання стіни 

тощо. Додали чимало елементів 

для силової підготовки, адже 

танкісти мають бути не лише фахо-

во підготовленими, а й сильними. 

На часі також облаштування класу 

для проведення занять із тактич-

ної підготовки з командирами тан-

ків, навідниками-операторами та 

механіками-водіями.

Ще одне ноу-хау стосується 

складання іспитів. Раніше в ролі 

командира танка поруч із курсан-

тами завжди був інструктор, який 

оцінював їхні дії і в разі потре-

би давав поради. Віднедавна всі 

контрольні вправи вони виконують 

абсолютно самостійно. Механіки-

водії проводять контрольний 

огляд машини, запускають піді-

грівач, двигун і лише потім розпо-

чинають виконувати вправу відпо-

відно до завдань у білеті. Так само 

й навідники-оператори. Перш ніж 

складати нормативи, перевіряють 

та приводять до нормального бою 

наявне озброєння. Інструктори 

лише спостерігають. До такого 

прийому вдалися для того, аби всі 

елементи контрольних вправ кур-

санти відпрацьовували самостій-

но, а в разі потреби допомагали 

один одному.

Підвищити якість занять вда-

лося також завдяки мобільному 

метеорологічному посту, який 

для частини придбали волонтери. 

Раніше це було громіздке, заста-

ріле й, будемо відверті, не зовсім 

точне обладнання. Нині цей прилад 

має розміри звичайного телефону 

та дозволяє в режимі онлайн вести 

спостереження за вітром, темпе-

ратурою повітря, тиском тощо.

АДРЕСИ ДОСВІДУ
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Також віднедавна в режимі 

онлайн можна спостерігати за 

всіма заняттями, які проводяться 

на танкодромі. Кожен етап прак-

тичних вправ фіксують спеціаль-

ні відеокамери, що обертаються. 

Відтак зникла необхідність в облі-

ковцях, які фіксували дії екіпажів 

на папері, бо все демонструється 

на моніторах. Проконтролювати 

перебіг занять безпосередньо на 

своїх робочих місцях у будь-яку 

мить можуть начальник Ге не раль-

ного штабу, начальник 169-го на-

вчального центру та командир 300-

го навчального танкового полку.

Наразі на танкодромі обладну-

ють смуги, які імітуватимуть зава-

ли, зруйновані будівлі тощо. Досвід 

щодо подолання таких перешкод 

більшість деснянських інструкто-

рів уже мають, адже неоднора-

зово виїздили в зону проведення 

операції Об’єднаних сил. Ось і те-

пер кілька десятків представників 

«трьохсотки» в ролі командирів 

танків, навідників-операторів та 

механіків-водіїв допомагають опа-

новувати техніку колегам із 28-ї 

окремої механізованої бригади. 

Натомість і самі набувають бойо-

вого досвіду, який знадобиться під 

час проведення занять.

Крім того, спеціальна коман-

да 300-го навчального танкового 

полку відбула на Донбас навчати 

своїх колег стрільбі на великі від-

стані – від 6 до 9 кілометрів. Такий 

спосіб ведення вогню стає у при-

годі нашим військовослужбовцям 

за неможливості використовувати 

артилерію. При правильних розра-

хунках 2-3 танки можуть запросто 

накрити вогнемспостережний або 

взводний опорний пункт проти-

вника. Перевагою такої стрільби 

є, зокрема, те, що свисту танко-

вих снарядів, на відміну від арти-

лерійських, не чутно, тільки їхні 

розриви.

Загалом кількість охочих слу-

жити в Десні, у порівнянні з ми-

нулими роками, зросла. Хоча 

брак кадрів і досі відчувається. 

Некомплект інструкторів коман-

дир полку намагається поповнити 

за рахунок досвідчених військо-

вослужбовців – учасників бойо-

вих дій, які за станом здоров’я не 

можуть виконувати завдання на 

передовій. На показник укомп-

лектованості найбільше впливає 

питання забезпечення житлом. У 

гарнізоні кілька десятків років ні-

чого не будували. Житловий фонд 

займають переважно сім’ї звіль-

нених у запас військовослужбов-

ців, які підлягають відселенню. 

Поліпшити ситуацію командуван-

ня навчального центру сподіваєть-

ся завдяки зведенню  на території 

містечка п’яти будинків. До кінця 

року будівельники обіцяють здати 

житло в експлуатацію.

Сьогодні 300-й навчальний 

полк, як і навчальний центр зага-

лом, працює за звичним розкла-

дом. У навчальних класах та на по-

лігоні кипить повсякденна робота. 

У години дозвілля на вуличках міс-

течка чимало людей у одностро-

ях прямують на пошту, у магазин, 

до перукарні чи банкомата. Десна 

змінилася. І хоча складні часи став-

лять складні завдання, та деснянці 

готові виконувати їх так, як нале-

жить справжнім професіоналам 

і патріотам, – з повною віддачею 

фізичних та моральних сил.

Сергій БАСАРАБ

Постамент на території частини на честь загиблих військовослужбовців
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2016-й став переломним для бізнесу 

Павла Якімчука, який на той час встиг 

пройти війну на Донбасі і як кулеметник, 

і як розвідник. Він вирішив зробити 

свій бізнес соціальним – надавати 

роботу ветеранам АТО. Адже тим, хто 

зазнав численних поранень та контузій, 

знову знайти себе в цивільному житті 

вкрай важко. І хоча іноді виникали 

спірні питання з новачками, в команді 

залишалися лише надійні та справжні 

професіонали. Вирішальну роль 

відіграло їхнє бажання працювати якісно. 

Так, торік їм вдалося відремонтувати 

і довести до ладу 18 приміщень, 

серед яких і житловий фонд, і офіси. 

Вони не ганяються за грошима, адже 

знають: якщо заживуть добру репутацію 

тут, їхати за кордон на заробітки 

немає сенсу. Звичайно, були і скрутні 

часи й таке, що Павло був не в змозі 

вести справи. Тоді саме будівельники 

підбадьорювали та надихали на успіх. 

І як результат – минулого року компанія 

Павла Якімчука ТОВ «ВІП-Електрик»  

увійшла в топ-рейтинг 150 соціальних 

підприємств України

« »
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Павло лежав і дивився в стелю, а в голові 

роїлися думки: про нещодавній бойовий ви-

хід, про сім’ю – як рідні там без нього, про то-

варишів, яких завтра може вже не побачити. 

Щоб відволіктися,  він почав римувати:

В наш дім увірвалася війна.
Вона навчила нас життя любити!
І той, хто зброю не тримав раніш в руках,
Готовий став за Україну вбити...

Слова набували сенсу, рядок за рядком 

вибудовувалися у вірші про війну. Часу для 

цього в розвідника було достатньо, адже, ви-

конавши одне завдання, по кілька діб чекали 

наступного виходу.  

І щоразу сержант Павло Якімчук розгор-

тав військовий квиток, де лежав його обе-

ріг: маленький малюночок з написом «Слава 

Україні! Героям слава!» Проводжаючи Павла 

на війну, донька знайомої намалювала його 

саме для нього. Тим він і дорогий його серцю. 

Чоловік не розлучається з ним і досі, адже 

впевнений у його невидимій підтримці. А на 

сході України військові йшли в розвідку й не 

знали, чи повернуться. Були моменти, коли 

доводилося перевдягатись у форму сепара-

тистів, чіпляти шеврони фейкових утворень, 

щоб здобути цінну інформацію й перекрити 

потік контрабанди через населений пункт. 

Їм це так добре вдавалося, що місцеві меш-

канці Новолуганки, що в «сірій» зоні, вважа-

ли українських воїнів «своїми». Проте кожен 

такий вихід міг бути квитком в один кінець. 

Одного разу через витік інформації терорис-

ти все ж влаштували засідку. Спочатку наші 

розвідники вагалися, чи варто вступати в не-

рівний бій. Та вирішили стріляти на знищен-

ня, що врятувало їм життя. А коли вийшли, 

Павло пригадує, що руки так тремтіли, що 

ледь тримали автомат. 

Бойових виходів за два роки служби в чо-

ловіка стільки, що й не порахувати. Часто хо-

див по лезу бритви, ворожі кулі свистіли над 

головою, міг потрапити в полон, але завжди 

виходив і дякував за це передусім командиру. 

Коли він розповідає про капітана з позивним 

«Кагор», вже за самою інтонацією та тембром 

голосу можна зрозуміти, що той для підлеглих 

був беззаперечним авторитетом.

– Наш командир для мене став другим 

батьком. Він не давав конкретних завдань, він 

визначав мету. Лише казав: мені потрібно… А в 

який спосіб зробимо – це було наше рішення. 

Він навіть відчував певне задоволення від того, 

коли щось робили по-своєму, припускалися 
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помилок, на яких і вчилися. У роз-

відці на чужих помилках навичок не 

набудеш, – говорить Павло Якімчук.

Та коли траплялися складні зав-

дання, «Кагор» завжди був поряд. 

Він ніколи не  кидав своїх напри-

зволяще. І хоча офіцер був впевне-

ний у бійцях на всі сто відсотків, бо 

сам їх готував місяць у посиленому 

режимі на полігоні, проте на полі 

бою – інша реальність, інші нюан-

си і виклики. Доводилося і маскува-

тися, і лежати в засідці не поворух-

нувшись протягом доби. Коли бійці 

починали жалітися, командир на-

казував: «Лежати!» 

– Він навчив бути самим со-

бою. До армії я був безвідпові-

дальним і безтурботним. І лише з 

ним зрозумів багато життєвих цін-

ностей. Ми його так поважали, що 

нічим не хотіли навіть засмутити. 

Думалось, краще руку собі відру-

бати, ніж його підвести. І якби я 

десь схибив, то відразу б написав 

рапорт на переведення в інший 

підрозділ. Соромно було б більше 

перед собою, ніж перед ним, – ді-

литься спогадами наш герой.

 Коли підрозділ розвідників, в 

якому служив Павло Якімчук, був 

закріплений за 26-ю окремою ар-

тилерійською бригадою, їхня лінія 

фронту 2015 року простягалася 

від Золотого і майже до Горлівки. 

Перед Павлом і його побратимами 

стояло завдання: відслідковувати 

та знати, які війська стоять по той 

бік лінії зіткнення, які ротації від-

буваються, чисельність ворожих 

сил тощо. Хизуватися під час робо-

ти в тилу противника розвідники не 

мали права. Взяти когось у полон – 

тим самим виявити себе і закрити 

канал доступу. Тож доводилося бути 

тінями, щоб зібрати дані. 

Невеличкий підрозділ – взвод 

із 16 осіб – робив неймовірні речі. 

Просто про них розвідник Павло 

не хоче говорити, бо це, принаймні 

нині, військова таємниця. А за досяг-

нення взвод розвідників 2015 року 

було визнано найкращим підрозді-

лом розвідки сектору С. Військовос-

лужбовців відзначено медалями. 

Та найбільшою несподіванкою для 

Павла стала нагорода від волонте-

рів. Вручили її на фронті. А в нього 

вдома навіть ніхто не здогадувався: 

– Моя мама до цього випадку 

навіть не знала, де я служу. Вона 

думала, що в Краматорську за-

правляю танки. Тільки після того, 

як їй зателефонувала подруга, яка 

побачила на сторінці в Facebook 

знайомого волонтера урочисті мо-

менти вручення, вона дізналася, 

що син вже два роки є розвідни-

ком, – з гордістю згадує Павло.

Перед тим була волонтерська 

діяльність, служба в доброволь-

чому батальйоні. Проте йому 

хотілося чогось серйознішого, 

чого прагнуть справжні чоловіки: 

ризику, самовіддачі і вдоскона-

лення. Хотів – і досяг. А ще жар-

тома додає: «Через те, що я був 

шустрий, саме такий позивний і 

отримав від товаришів».   

До війни на Донбасі Павло ні-

коли не тримав у руках зброї. У 

20 років почав шукати себе в біз-

несі. З початком буремних подій 

на Донбасі він всіма силами під-

тримував добробати та армійські 

підрозділи. Продав дорогу автівку, 

на ці гроші закупив бронежилети, 

тепловізори і форму. Долучав до 

цієї справи знайомих, а коли не 

вдавалося знаходити кошти, пози-

чав. Одного разу 2014 року, будучи 

волонтером, доправляв на Донбас 

трьох чоловіків, потім двох із них 

віз назад убитими. Саме тоді душу 

опекло: я ж також можу захищати 

країну! 
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Після всього пережитого в Пав-

ла й тепер залишається відчуття 

невиконаного до кінця обов’язку, 

яке обтяжує душу. Він каже, що 

його місія ще не завершена, бо 

Донбас і досі у вогні. І якщо зно-

ву будуть активні бойові дії, він 

обов’язково повернеться до ар-

мійських лав. Вдома стоїть напого-

тові сумка з усім необхідним, щоб 

протягом 24 годин прибути до 

пункту постійної дислокації части-

ни, за якою наразі закріплений. 

А 2016-го він повертався з війни 

вже не сам – з маленьким щеням 

ротвейлера. Біля Бахмута трапи-

лася пригода: машина з розмитої 

дощем  ґрунтової дороги  злетіла в 

соняшникове поле. Виїхати без сто-

ронньої допомоги було неможливо. 

Аж раптом нагодився господар і 

швидкою ходою почав наближати-

ся до позашляховика Павла. Літній 

чоловік привітно запитав: 

– Допомогти виїхати, синку?

– Звичайно, – пристав на про-

позицію Павло.

Чоловік своєю старенькою «Ни-

вою» відбуксував «потерпілого». А 

за кілька днів Павло повернувся до  

рятівника, щоб віддячити за добро-

ту. Його радо зустріли чоловік та 

його дружина. Так вони й потовари-

шували. У подружжя є  двоє синів, а 

Павло став третім. Гостинна родина 

навіть чути не хотіла, що він не при-

їде до них на Великдень. З собою 

понадавали і м’яса, і солодощів. 

Вони завжди були раді бачити за-

хисника. Як кажуть: чим багаті, тим 

і раді. Їхнім заробітком було фер-

мерство, а паралельно вони трима-

ли пару ротвейлерів на розплід. На 

той момент у них залишалося одне 

дикувате щеня, яке ні до кого не 

йшло. Та коли двомісячна Чара по-

бачила Павла, вона підбігла, а потім 

лизнула його в обличчя. 

– Вона вибрала собі господаря. 

Тепер ти мусиш її забрати собі, – 

сказав мешканець Бахмута. 

Павло не відмовлявся, адже 

Чара також припала йому до серця. 

Він відразу відчув, що це його соба-

ка назавжди, і забрав її до Києва. 

Після демобілізації  продов-

жив справу, започатковану ще 

багато років тому – бізнес з ре-

монту приміщень. До війни Павлу 

вдалося добре налагодити роботу 

команди. Навіть пощастило ре-

монтувати київський «Президент-

готель» до Євро-2012. Павло каже, 

що можна досягати висот всюди, 

потрібно тільки щиро захотіти: 

– Може тільки той, хто хоче. Це 

стосується всього: і роботи, і вій-

ськової служби. В армії мене нав-

чили багатьох речей. Та найголов-

ніше – цінувати життя в усіх його 

проявах. 

Галина ЖОЛТІКОВА
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За час участі Збройних Сил 

України в міжнародних операці-

ях з підтримання миру і безпеки 

(далі – МОПМБ), починаючи з 1992 

року, більше 44 тисяч військово-

службовців Збройних Сил України 

було задіяно у понад 26 міжнарод-

них операціях з підтримання миру 

і безпеки в різних регіонах пла-

нети (українські миротворці ви-
конували бойові завдання в кра-
їнах колишньої Югославії (Боснія 
і Герцеговина, Східна Славонія, 
Македонія, Сербія і Чорногорія, 
Хор ватія), на Африканському кон-
тиненті (Ангола, Сьєрра-Леоне, 
Судан, Ліберія та Кот-д’Івуар) в 
країнах Близького і Середнього 
Сходу (Ліван, Таджикистан, Ку-
вейт, Ірак) та інших регіонах 
світу.

У межах застосування Зброй-

них Сил України у МОПМБ проведе-

но транспортування повітряним, 

морським і сухопутним транспор-

том близько 86 тисяч військо-

вослужбовців; у місіях виконано 

більше 54 тисяч вильотів літаків і 

вертольотів. 

На превеликий жаль, під час 

участі в цих операціях 54 військо-

вослужбовці ЗС України втратили 

життя. 

На цей час 338 військово-
служ бовців Збройних Сил України 

(штатна чисельність) беруть участь 

у восьми міжнародних операці-
ях з підтримання миру і безпеки 

під проводом ООН, НАТО та у скла-

ді спільних миротворчих сил.

У зазначених операціях беруть 

участь два національні континген-

ти та національний персонал. 

Район виконання завдань 
одного із зазначених національ-
них контингентів (інженерний 

підрозділ) з 2012 року – Косово 
(Республіка Сербія). 

Загальна чисельність кон-
тингенту – 40 осіб (офіцерів – 16 

осіб; старшинського, сержант-
ського та рядового складу – 24 

особи). 

Другий контингент (18 ок ре-

мий вертолітний загін) з берез-

ня 2012 року дислокується на 

Африканському континенті та вхо-

дить до складу Місії ООН зі стабілі-

зації в Демократичній Республіці 

Конго. 

Загальна чисельність контин-

генту – 250 осіб (офіцерів – 126 

осіб; старшинського, сержант-

ського та рядового складу – 124 

особи). 

Представники українсько-
го на   ці онального персоналу 

є в місіях ООН, НАТО та спіль-

них миротворчих силах, серед 

яких: Трену вально-дорадча мі-
сія НАТО «Рішу  ча підтримка» в 
Ісламській Республіці Афганістан 

(11 осіб), Місія ООН зі стабілізації 
в Демократичній Республіці Конго 

(13 осіб), Місія ООН у Косові (2 осо-

би), Місія ООН у Республіці Півден-
ний Судан (4 особи), Тимчасові 
сили ООН із забезпечення безпеки 
в Аб’єй (6 осіб), Сили ООН з підтри-
мання миру на Кіпрі (2 особи), а 

також Спільні миротворчі сили у 

УЧАСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ 
З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
МИРОТВОРЦІВ: 
• перевезення персоналу Місії та ви-
сокоповажних осіб; 
• перевезення вантажів, медичне тран-
спортування, евакуація поранених; 
• ведення повітряної розвідки та спо-
стереження; 
• проведення заходів стримування та, 
за необхідності, вогневої підтримки 
наземних сил ООН; 
• забезпечення дій військ Місії, зок-
рема пошуково-рятувальних операцій. 

МИРОТВОРЦІ УКРАЇНИ
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зоні безпеки Придністровського 
регіону Республіки Молдова (10 

військових спостерігачів). 

Участь ЗС України в МОПМБ 

має ключове значення для нашої 

держави, тому що вона розгляда-

ється як засіб зміцнення націо-

нальної безпеки через створення 

стабільного зовнішньополітично-

го середовища і водночас як вне-

сок України у зміцнення системи 

глобальної безпеки у світі. 

Якісне і бездоганне виконання 

завдань, відповідальність, муж-

ність і високий професіоналізм 

особового складу підрозділів та 

частин Збройних Сил України, які 

брали та беруть участь у МОПМБ, 

створили українським миротвор-

цям заслужено високий автори-

тет у керівництва ООН, НАТО і ін-

ших між народних організацій. Це 

стало основними підставами для 

постійного запрошення України 

до участі в новостворюваних та 

вже існуючих миротворчих місіях 

Україна довела всьому цивілізованому 
світові, що справді є миротворчою 
державою. По-перше, йдеться про 

престиж нашої країни у світі. По-
друге, українські «блакитні шоломи» 
заробили значні кошти для України. 

Це – мільйони доларів, бо літаємо ми 
там багато! Також маємо змогу готу-

вати висококваліфікованих і першо-
класних пілотів. Завдяки миротворчим 
місіям Україна має бойових льотчиків, 
здатних виконувати найскладніші за-

вдання.

26
місій

та розширення географії залучен-

ня Збройних Сил України в усьому 

світі. 

Продовження активної участі 

держави в міжнародній миро-

творчій діяльності позитивно 

впливатиме на зміцнення автори-

тету та поліпшення іміджу Украї ни 

на світовій арені як надійного, пе-

редбачуваного партнера і контри-

бутора міжнародної безпеки та 

стабільності, сприятиме подаль-

шому розвитку співробіт ництва з 

євроатлантичними та регіональ-

ними структурами безпеки.

Для України така діяльність 

є невід’ємною складовою євро-

інтеграційного курсу, оскільки 

доповнює процес внутрішньо-

державних перетворень щодо 

комплексної і всеохопної інтегра-

ції України в європейську та євро-

атлантичну спільноту. 

Також така участь дає вагомі 

позитивні як політичні, так і прак-

тичні результати, серед яких:

• зміцнення авторитету нашої 

держави на міжнародній арені;

• створення сприятливого клі-

мату для налагодження та активі-

зації двостороннього політичного 

та економічного співробітництва 

з відповідними країнами світу;

• удосконалення професій-

них навичок військово служ бов-

цями Збройних Сил України 

відповідно до найбільш прогре-

сивних стандартів;

• впровадження стандартів ЗС 

провідних країн світу, що дозво-

ляє досягнути необхідного рівня 

сумісності з арміями країн НАТО;

• додаткові надходження до 

Державного бюджету України.

Україна зарекомендувала себе 

як надійний та стабільний партнер 

міжнародних структур безпеки, а 

також як активний контрибутор 

в процес забезпечення світової 

безпеки, який завжди готовий на-

дати необхідну допомогу країнам 

та націям, що ї ї потребують.

44
військовослужбоців

тисячі
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АКУНА АКУНА 
МАТАТА!МАТАТА!

МИРОТВОРЦІ УКРАЇНИ
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КОНГОЛЕЗЬКІ МУКИ

Перша ротація українських мирот-

ворців до Демократичної Республіки 

Конго відбулася на початку 2012 року. 

Чисельність нашого загону становила 156 

осіб. Прибувши до міжнародного аеро-

порту Гома, що у провінції Північне Ківу, 

українці облаштували базовий табір, на-

лагодили службу і побутові умови, й при-

ступили до польотів. На той час ситуація 

в країні була спокійною. Наші військові й 

гадки не мали, що незабаром у напівци-

вілізованому місті Гома впродовж усієї 

їхньої ротації спалахуватимуть збройні 

сутички. Обстановка змінилася швид-

ко. Загони партизанів, яких називають 

«ребели» (від лат. Rebellis – бунтівник, 

нападник, повстанець. – Авт.), увійшли 

в протистояння з урядовими військами 

Конго. Конфлікт мав просте пояснення і 

виник уже давно: хто володів цим важ-

ливим містом, де відбуваються практич-

но всі політичні процеси, той мав змогу 

диктувати свої умови всій країні. 

– За розмірами Республіка Конго – це 

майже як чотири України, – розповідає 

Олександр Васильченко. –  У цій країні 

вже багато десятиліть люди не знають, 

що таке мир. Там можна втратити життя 

за жменю набоїв, каністру питної води, 

шматок м'яса. Або тому, що в тебе є річ, 

липень 2018 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ
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На його рахунку п’ять миротворчих 

місій на «чорному» континенті. Він 

побував у Сьєрра-Леоне, Демократичній 

Республіці Конго і тричі – в Ліберії. 

Був бортовим перекладачем, прес-

офіцером, помічником командира 

загону. Повернувшись в Україну, 

захищав рідну землю у складі сил 

АТО на Донбасі. Про свою службу 

полковник Олександр Васильченко 

може розповідати годинами – так, 

наче все це з ним відбувалося 

вчора. Його «екзотичні мандрівки» 

африканськими теренами були 

незабутніми і небезпечними. Офіцер 

рятував від злиднів голодних 

дітей, утихомирював конголезьких 

повстанців, які вели криваву війну 

проти народу своєї ж країни, куштував 

м'ясо удава і мангуста та милувався із 

гвинтокрила грацією океанських китів-

кашалотів. Побувавши в різноманітних 

екстремальних ситуаціях, Олександр 

на власному досвіді переконався, 

як нелегко і водночас почесно бути 

українським миротворцем. Там, на 

землі багатостраждальної Африки, наші 

хлопці повертали людям надію на мир 

та спокій...

Республіка Конго – це

України, – розповідає

ченко У цій країні

«Сер, гів мі чоп-чоп!» 
– голодні африкан-
ські діти просять їжу
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котра сподобалася озброєній лю-

дині. Там, у незайманих джунглях 

і на просторах саван, мародер-

ство, грабіж і вбивство – спосіб 

життя. Це країна, в якій першою, 

а часто й останньою іграшкою ди-

тини стають патрони та автомат 

Калашникова.

…У жовтні 2012 року, після ви-

сунутого мерії міста ультиматуму 

з вимогою перейти на їхній бік, не-

законні збройні формування здій-

снили перший штурм Гоми. Кільце 

навколо міста стискалося. Уряд ДР 

Конго, маючи нечисленну армію, не 

зміг протистояти озброєній навалі. 

Залишки силовиків перейшли на 

бік ворога. Почалася паніка серед 

мирного населення, поміж якого 

були вбиті та поранені… Уся надія 

на припинення бійні покладалася 

на миротворчі контингенти під егі-

дою ООН, які на конголезькій землі 

становили найчисленнішу місію на 

планеті. Ситуація загострювала-

ся з кожним наступним днем. Був 

випадок, коли повстанці, увірвав-

шись у місто, обстріляли два укра-

їнські гвинтокрили, що піднялися в 

небо з метою евакуації в безпечне 

місце, та поранили одного нашо-

го військовослужбовця. А вже 20 

листопада події в Гомі розгортали-

ся, немов у «крутому» бойовику… 

– 03.30… Ніч. Наш загін підня-

ли по тривозі. Повсюди лунали 

кулеметні черги. «Ребели» об-

стріляли миротворців з Уругваю, 

які дислокувалися поряд із нами. 

Кулі свистіли й над нашими голо-

вами. В українському базовому 

таборі залишилося близько сотні 

вояків, які й зайняли кругову обо-

рону. Тоді під «український дах» 

та опіку без вагань попросилися 

дипломатичні представники 

деяких країн, – згадує полков-

ник. – Бойовики наблизилися 

до нас майже на триста метрів. 

Піднявшись на спостережну вежу, 

я був шокований тим, що звідти 

побачив. Зграї тринадцятилітніх 

дітлахів розгулювали вулицями, 

«кошмарили» вогнем з автоматів 

домівки та вигукували різні гасла. 

Працювали парами: один стріляє, 

другий заряджає набоями «ріж-

ки». У деяких кулемети були біль-

ші за їхній зріст. Один із «малюків», 

побачивши нас на висоті, крикнув: 

«Юкрейн! Тут мої володіння!» і по-

казав на собі, як розпанахає мені 

ножем живота… 

МУДРІСТЬ 

СЕРГІЯ ШАПОВАЛОВА

Того осіннього дня конголезьку 

Гому атакували близько п’яти  ти-

сяч ополченців. Та навіть коли по-

стріли пролунали в український 

бік, наші миротворці не мали 

права застосовувати зброю, а тим 

більше – вести прицільний вогонь 

у відповідь. 

Обороною української бази ке-

рував начальник штабу континген-

ту полковник Сергій Шаповалов – 

учасник дев’яти миротворчих місій. 

истопада події в Гомі розгортали-

я, немов у «крутому» бойовику… 

03 30 Ніч Наш загін підня

МУД

СЕРГ

Тог

Гому а

Уругвай + Україна = мир у Конго

ень 2018 року

Легендарний Шаповалов. Сергій Іванович очолював КП армійської 
авіації, що в Чернігові

МИРОТВОРЦІ УКРАЇНИ
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На жаль, сьогодні Сергія Івановича 

вже немає серед нас, але пам'ять 

про легендарного українського 

миротворця житиме вічно…

Полковник Шаповалов що-

години доповідав про зміну об-

становки командирові загону 

Ігорю Єременку, який у службових 

обов’язках перебував за меж-

ами бази,  та командуванню місії 

ООН, що розміщувалося у столиці 

ДР Конго Кіншасі. Також підтри-

мував постійний зв’язок з україн-

ським Генштабом. Повстанці добре 

знали професіоналізм українських 

льотчиків і боялися наших удар-

них вертольотів, мов чорт ладану. 

Тому й висували вимоги до штабу 

місії: «Якщо застосуєте українські 

гелікоптери – мінометами знищи-

мо всіх!». 

– Сергій Іванович Шаповалов – 

бойовий офіцер і до екстриму 

звик. Пройшов не одне горнило 

війни. Він був чудовим психоло-

гом, проте ультиматумів не тер-

пів. Той, хто був на війні, знає, що 

це за відчуття. Ходиш, наче по 

лезу бритви, приймаєш миттєві 

рішення, від яких залежать долі 

людей, – згадує Васильченко. – 

Ворогам полковник твердо від-

повів: «Наші гвинтокрили не під-

німуться в небо! Гарантую! Але 

ви повинні припинити насилля, 

кров і вбивства мирних людей. 

Залиште місто…» Такого перебі-

гу подій «ребели» не очікували! 

ЯК АФРИКАНСЬКИЙ 

ПОВСТАНЕЦЬ СМАКУВАВ 

УКРАЇНСЬКИМИ 

«ПРИЛУКАМИ»

У ДР Конго Олександр Ва силь-

ченко служив на посаді помічни-

ка командира загону із зв’язків зі 

ЗМІ. Тому був «на вістрі» всіх по-

дій. Фотографував, знімав відео, 

Деякі заявили, що припиняють 

воювати, мабуть, збагнули: кра-

ще погодитися на мир, ніж бути 

знищеними. Зрозуміло, що про 

визволення Гоми за допомогою 

ракет з українських гвинтокри-

лів й мови не могло бути… Але 

«психологічна атака» полковника 

Шаповалова мала успіх – за кіль-

ка днів місто почало «приходити 

до тями». Залишивши лише не-

величкі групи поплічників, загони 

бойовиків поступово покидали 

Гому…

Рішення Сергія Ша повалова, 

яке він прийняв у далекому вже 

тепер 2012-му, було вірним! 

Завдяки українським миротвор-

цям Гома не перетворилася на 

пекло. Наші вояки бездоганно 

виконали всі вимоги міжнарод-

ного гуманітарного права, і керів-

ництво ООН високо оцінило їхній 

професіоналізм. 

передавав інформаційні пові-

домлення про службу миротвор-

ців  в Україну. Також, як і всі офі-

цери загону, ніс службу у таборі, 

ходив на чергування, брав участь 

у польотах, інших важливих за-

вданнях. Загалом Олександра, 

для якого та місія була п’ятою, 

вже важко було чимось здивува-

ти. Досвід і відповідну підготов-

ку мав, адже на той час служив у 

79-й окремій аеромобільній бри-

гаді в Миколаєві. До того ж у його 

активі  було близько 50 стрибків з 

парашутом…

Неодноразово в складі гру-

пи, до якої, крім українців, вхо-

дили миротворці з Уругваю, Індії 

та Південної Африки, офіцер за-

лучався до заходів авіанаведен-

ня в горах та джунглях. Такі акції 

миротворці проводили регуляр-

но з метою «вгамування» по-

встанців. Підіймали гелікоптери й 

Деякі заявили, що при

воювати, мабуть, збагну

ще погодитися на мир н

Місцеві дітлахи 
раді україн-
ським мирот-
ворцям
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демонстрували силу бандформу-

ванням, котрі проводили репресії 

проти жителів сіл та містечок у 

провінції Ківу. Бунтівники діяли з 

особливою жорстокістю: палили 

живцем, різали, вбивали. Якось 

бойова група, до складу якої вхо-

див Васильченко, поверталася на 

базу після патрулювання у визна-

ченому районі. Раптом пролуна-

ла автоматна черга. Миротворці 

зупинилися. Направивши зброю 

в бік «блакитних шоломів», із-за 

екзотичних африканських дерев 

почали один за одним вибігати де-

сятки повстанців. Група офіцерів, 

що налічувала до п'ятнадцяти осіб, 

опинилася в повному оточенні. Той 

випадок Олександр пам’ятатиме 

довго… 

– Чорні руки нападників міцно 

стискали автомати, а з-за поясів 

деяких «алі-бабів» звисали гра-

нати й підсумки. Вигукували щось 

своє, з’ясовували, хто ми такі. Наш 

командир, індуський полковник, 

наказав  опустити зброю, щоб не 

провокувати агресивну юрбу. Коли 

повстанці зрозуміли, з ким мають 

справу, відразу ж почали виправ-

довуватися: «Село спалили не ми! 

Ми до цього не причетні…» Однак 

«повішати локшину на вуха» наха-

бам не вдалося, адже ніхто не вірив 

словам головорізів, – знизує пле-

чима Олександр. – Раптом до мене 

підійшов один із бандюганів і по-

просив цигарку. У мене були наші 

«Прилуки». «Дам! – кажу. – Але ти 

маєш пообіцяти, що не будеш вби-

вати…» Він погодився на компро-

міс… Коли я демонстративно кру-

тив пачкою сигарет, у повстанця 

аж слина потекла по бороді. Потім 

він затягнувся – і аж затанцював 

від «щастя». Згадав футболіста 

Шевченка і братів Кличків. Він – 

нащадок колишніх рабів і уявити 

не міг, що зустріне на своїй землі 

білих людей, котрих люто нена-

виділи його предки. Поки тривала 

наша повчальна і чоловіча розмо-

ва з «ребелами», той партизан ви-

курив усе, що в мене було. Згодом, 

помітивши над джунглями наш 

вертоліт, вони дременули в зарос-

ті. Ми дізналися, що один з місце-

вих жителів працював у бойовиків 

інформатором. Побачивши нас 

в одному із сіл, миттю подався в 

гори й повідомив повстанцям.

малечі з дорослими, оскільки стар-

ші зайняті пошуками їжі та ресур-

сів. Африканські діти розвиваються 

самостійно, майже ніколи не пла-

чуть, тому що в цьому немає сенсу. 

Загалом Олександр Ва силь-

чен  ко відвідав багато сіл і місте-

чок «чорного» континенту. Скрізь 

було однаково: напіврозвалені 

хатинки-мазанки, голодні діти, 

котрі бігли за ними, випрошуючи 

бодай якусь їжу. Вони були раді й 

окрайцю хліба. Українські мирот-

ворці швидко заприятелювали з 

місцевими дітлахами, ділилися з 

малечею продуктами,  пригощали 

солодощами.

– «Гів мі чоп-чоп!», що в пере-

кладі «Дай мені щось поїсти!», я 

чув у Ліберії та Сьєрра-Леоне мало 

не щодня. Наприклад, повертаємо-

ся з продуктового ринку, а дітвора 

вже чекає поблизу місця нашого 

базування. Совість не дозволяла 

просто проїхати. Ділилися всім. 

Давали гроші. За три «зелених» 

малюк міг купити кілька плиток 

шоколаду. Пам’ятаю, як один під-

літок, впіймавши змію, що була в 

силу бандформу-

роводили репресії 

наша 

ва з «

курив

поміт

верто

Рейд джунглями

«ДЖАМБО ПА-ПА, 

АЛЕКС!»

Бідність і жорсткі рамки в 

Африці відчуваються повсюдно, 

причому переважно це стосуєть-

ся дітей. Там практично немає ігор 

два-три рази довша за його зріст, 

намотав ї ї на себе й запропонував 

мені ї ї купити за кілька доларів.  

Так склалося, що діти Африки вже 

з народження вчаться виживати в 

цьому світі, – каже Олександр. – 

Завдяки дітям знаю достатньо слів 

МИРОТВОРЦІ УКРАЇНИ
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конголезькою мовою. Наприклад, 

фразою «Джамбо па-па!» жите-

лі Конго вітаються з чоловіком, 

а «Джамбо ма-ма!» – з жінкою. 

«Акуна матата!» означає, що все 

буде гаразд…

ПОЛІГЛОТИ…

Звісно, за кожного українсько-

го миротворця вболівають його 

рідні. В цьому сенсі дружина 

Олександра Васильченка Оксана – 

справді героїчна жінка. Вона – на-

дійна, самовіддана! Завжди вмі-

ла чекати повернення чоловіка. 

Пишаються своїм батьком й улю-

блені доньки Олександра – Альона 

та Євгенія. Звичайно, хвилювали-

ся за сина й батьки. До речі, їхню 

сім’ю без вагань можна назвати 

поліглотами. Адже дружина і діти 

вже знають кілька іноземних мов. 

А між собою англійською мовою 

Олександр, Оксана, Альона та 

Женя спілкуються нарівні з укра-

їнською. Нині Олександр напо-

легливо вивчає ще й німецьку… 

Недарма ж один із миротворців 

про Васильченка сказав влучні 

слова: «Навіть будучи журналіс-

том загону, Саша продовжував 

перекладати за будь-яких обста-

вин і критичних ситуацій. Він – 

один з кращих перекладачів усіх 

африканських місій…» 

…Сьогодні, після звільнення з 

лав Збройних Сил України, офі-

цера чекають нові випробу-

вання. Знаючи професіоналізм 

Олександра, йому запропонували 

роботу,  також пов’язану з гумані-

тарною місією за кордоном.

«НАМ ПОТРІБНІ 

МИРОТВОРЦІ!»

Олександр Васильченко щасли-

вий, що став миротворцем. Справі 

миру на планеті він присвятив три 

з половиною роки! Завдяки місії 

зустрів справжніх друзів. Сергій 

Водоп’янов, Олександр Шевчук, 

Валентин Цигульський, Ігор Єре-

менко – колеги і командири – стали 

для Олександра близькими людь-

ми, з котрими з’їв  не один пуд солі. 

Африка поєднала їх на все життя! 

Разом вони мужньо виконували 

свою нелегку роботу. Миротворці 

і тепер дружать: постійно телефо-

нують один одному, допомагають, 

пліч-о-пліч захищають Україну від 

агресора на східному фронті… 

– Війна Путіна проти України 

чимось нагадує бойові дії в 

Республіці Конго. Донбас – це схід 

України. І провінція Ківу – регіон, 

де незаконні військові формуван-

ня підтримуються сусідніми кра-

їнами – також  схід тієї держави. 

В ДР Конго завдяки миротворцям 

ООН вже не гинуть масово мир-

ні громадяни і припинено бойові 

дії. Тому вірю, що на окупованому 

Донбасі будуть миротворці. Нині 

«блакитні шоломи» нам потрібні, 

як ковток свіжого повітря, – пере-

конаний офіцер.

…Хоробрі вчинки й неймовірні 

пригоди сотень українських ми-

ротворців у джунглях Африки, пус-

телях Азії та горах європейських 

Балкан – все це історія не лише 

Збройних Сил, а й нашої України. 

Не фальшива, не лакована, а – 

справжня! Історія, якою маємо 

право пишатися!

Олег СУШИНСЬКИЙ
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Все буде гаразд

лав Збройних Сил Укра

цера чекають нові 

З ф

Українсько-
індійські плани
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ЗДІЙСНЕННА
Долею та станом здоров’я поранених 

українських військовослужбовців 

опікуються не лише вітчизняні лікарі. 

Посильну допомогу нашим захисникам 

надають і медики інших країн,

які підтримують перемогу України 

над російським агресором. Яскравий 

приклад того – канадські пластичні хірурги. 

Цього разу свою шосту місію канадці 

вирішили здійснити в Одесі спільно 

з фахівцями Військово-медичного клінічного 

центру Південного регіону

Даний проект народився у трав-

ні 2014 року і тісно пов’язаний із 

завершенням Майдану та почат-

ком російської окупації. Як згадує 

директор гуманітарних ініціатив 

Канадсько-української фундації  

Христина Валер, на той час, навіть 

перебуваючи в Канаді, вони усві-

домлювали, що під терміном «Май-

дан» йшлося не лише про площу в 

центрі Києва, а й про загальний об-

раз, який символізував прагнення 

всіх українців. Усіх разом і кожно-

го зокрема. І не так важливо, в яку 

країну світу закинула їх доля, тому 

що цей зв’язок із рідною землею – 

є одвічним.

– Майдан, який став символом 

величного подвигу найкращих і 

найсміливіших патріотів, змінив і 

нас. Він дав нам віру і надію, а та-

кож велику любов, повагу і співчут-

тя до братів-українців, які зі зброєю 

в руках захищають нашу Вітчизну, – 

розповідає Христина Валер.  

Вперше до України, а саме на 

Донеччину, бригада канадських 

лікарів на чолі з керівником про-

грами черепних травм Саннібрук-

ського наукового центру здоров'я, 

професором пластичної хірургії 

Олегом Антонишиним прибула 

майже відразу після Майдану. За 

дуже короткий термін за підтримки 

 

ДОПОМОГА
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Канадсько-української фундації 

вони встигли швидко надати суттє-

ву допомогу та консультації мобіль-

ним медичним бригадам, а також 

подарували Донецькому обласно-

му травматологічному центру апа-

рат штучної вентиляції легенів. На 

превеликий жаль, надання допо-

моги Донецьку було призупинено 

після викрадення і побиття волон-

терів 9 травня 2014 року.  

– Не гаючи часу, наша команда, 

у тому ж складі, відбула спочатку 

до Львова, що став осередком на-

дання допомоги пораненим акти-

вістам Майдану, а згодом і до Києва, 

–  розповідає Христина Валер. – 

Але вже тоді професор Антонишин  

остаточно вирішив безкоштовно 

допомагати хлопцям, які зазна-

ли значних поранень обличчя або 

втратили очі. А головне – він розу-

мів, що все можна владнати саме 

в Україні, тож поранені вже не бу-

дуть змушені  їхати по допомогу до 

Польщі, Ізраїлю чи Німеччини. Тим 

часом ситуація в Україні загострю-

валася. До Києва, Дніпра та Харкова 

почали надходити поранені на Схо-

ді українські військовослужбовці. 

Саме тому співпрацею з нами дуже 

зацікавилися в Міністерстві обо-

рони, де запропонували навіть ви-

ділити приміщення в Києві на базі 

Національного військово-медично-

го клінічного центру. Перші опера-

ції були заплановані на листопад 

2014 року.

Але ж насамперед для втілення 

в життя першої місії потрібна була 

більш потужна команда,  кошти на 

її поїздку та медичне обладнан-

ня. Саме задля цього в Торонто з 

ініціативи Українського комітету 

Конгресу Канади та за сприяння 

міжнародної громадської органі-

зації Operation Rainbow Canada, яка 

спеціалізується на проведенні хі-

рургічних операцій у всьому світі, 

був організований благодійний ве-

чір. Збором коштів опікувалася Ка-

надсько-українська фундація. Того 

дня за активною участю Прем’єр-

міністра Канади Стефана Гарпера, 

відомого канадського хокеїста Уей-

на Грецкі та  багатьох людей, небай-

дужих до долі України та українців, 

зібрали більше 250 тисяч канад-

ських доларів. Тому довгоочікувана 

поїздка стала реальністю.

– До складу першої місії  вхо-

дили 25 добровольців з усієї 

Канади, серед яких були хірур-

ги, анестезіолог, медсестри та 

фізіотерапевти. Загалом команда 

провела 43 складні реконструк-

тивні операції, які включали ре-

конструкції черепа, кісткові ре-

конструкції лицьового скелета, 

пластичну хірургію м’яких тканин 

повік, носа і губ, усунення шрамів 

та хірургію рук і ніг. Ми усували 

деформації та посттравматичні 

дефекти. Багато з поранень, за-

вданих під час вибухів, опіки та 

осколкові поранення були просто 

жахливі. Операції були настільки 

складні, що деякі з них тривали по 

сім-вісім годин. Але ж основною 

нашою метою було полегшити 

страждання поранених, – розпо-

відає професор пластичної хірур-

гії Олег Антонишин.

Тож завдяки канадським фахів-

цям пацієнти з України отримують 

шанс на нове, наближене до нор-

мального, життя. Лікарі допомага-

ють усім, хто постраждав від війни. 

Наприклад, серед прооперованих є 

жінка з Донецької області, яка ста-

ла жертвою розриву міни. Зазнав-

ши серйозних травм, вона втратила 

обидві ноги.

Канадські лікарі  постійно опіку-

ються українськими військовими.  

Одним з них є 28-річний сапер із 

Запоріжжя Євген Редько, який був 

важко поранений 2016 року під час 

знешкодження протитанкової міни 

ДОПОМОГА
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біля селища Павлопіль під Маріу-

полем, через що втратив руку, око, 

частину щелепи, зазнав численних 

травм. Особливо ж переживав че-

рез спотворене обличчя.

– Під час шостої місії канадські 

лікарі зробили мені губу, верхнє 

повіко, повидаляли шрами і зняли 

черепно-лицеві пластини. Відчуття 

зараз дуже приємні, трохи втомле-

ний, але операція пройшла успіш-

но, – розповідає Євген Редько.

Також пластику ока зробили 

Євгену Поплавському. У червні 

2015-го піхотинець разом із по-

братимами потрапив під обстріл на 

Світлодарській дузі. Для хлопця ця 

операція вже десята. 

– Того дня я дістав поранення 

м’яких тканин і голови. Один оско-

лок зайшов крізь скроню, другий 

крізь око, очну орбіту. Він і досі 

залишається в голові.  Цього разу 

мені зробили більшу асиметрію та 

трохи витягнули протез уперед, – 

каже Євген Поплавський.

І це лише кілька пацієнтів із ба-

гатьох, які цьогоріч прибули в Оде-

су до ВМКЦ Південного регіону. 

На думку професора Антонишина, 

такі заходи дуже потрібні і україн-

цям, і канадцям. 

– Цього разу серед наших па-

цієнтів дуже багато тих, хто впер-

ше звернувся по допомогу, а також 

є люди, що проходили лікування 

під час перших п’яти місій, а тепер 

беруть участь у наступному етапі 

реконструкції наслідків своїх по-

ранень, – зазначив начальник Клі-

ніки щелепно-лицевої хірургії та 

стоматології Головного військового 

клінічного госпіталю Міністерства 

оборони України, кандидат медич-

них наук, хірург вищої категорії 

полковник медичної служби Ігор 

Федірко.

Слід наголосити, що впродовж 

усієї місії оперативні втручання 

проводять спільні бригади канад-

ських і українських лікарів зі складу 

Клініки щелепно-лицевої  хірургії 

та стоматології ВМКЦ Південного 

регіону.

– Медичний персонал нашої 

клініки має чималий досвід надан-

ня допомоги постраждалим від на-

слідків вогнепальних поранень та 

мінно-вибухових травм, – зазначив 

начальник клініки полковник ме-

дичної служби Віктор Мазур. – Але 

під час роботи місії в нас є можли-

вість більш детально ознайомитися 

зі світовим досвідом проведення 

операцій на кістках та м’яких тка-

нинах голови, а також верхніх і 

нижніх  кінцівок тіла.

До речі, за останній час медич-

на місія лікарів, які приїздять до 

України та допомагають поране-

ним, стала найбільшою гордістю 

канадської  діаспори. 

– У складі нашої команди 

працюють люди, які не мають 

українського коріння і їх нічого не 

пов’язує з Україною. Проте вони 

готові жертвувати свій час, досвід 

та енергію, допомагаючи поране-

ним, –  наголосив Олег Антонишин. 

–  Під час кожної операції ми пра-

цюємо пліч-о-пліч з українськими 

медиками, вони вчаться в нас, а ми 

спостерігаємо, як працює їхня сис-

тема. Вони чудові спеціалісти. Я ду-

маю, що наша місія є новаторською 

з погляду співробітництва між ме-

дичними спеціалістами України та 

Канади. Вона забезпечує основу 

для майбутньої співпраці та освіти.

За словами директора гумані-

тарних ініціатив Канадсько-укра-

їнської фундації (Канада) Христи-

ни Вaлер, під час попередніх місій 

вдалось прооперувати понад 200 

пацієнтів та надати близько півти-

сячі консультацій. Крім того, На-

ціональний військово-медичний 

клінічний центр «ГВКГ» у Києві отри-

мав обладнання вартістю 700 тисяч 

канадських доларів. Обладнання 

включає цифровий рентгенапарат, 

сучасний операційний стіл, набори 

спеціалізованого хірургічного ін-

струментарію та інше. Також за цей 

час запроваджено систему телеме-

дичного зв’язку між госпіталем Киє-

ва та клінікою Канади для безпе-

рервної медичної освіти. Крім того, 

працівники госпіталю пройшли 

стажування в одному з найкращих 

освітніх центрів Європи та в Канаді.

– Це все спільна робота украї-

нських і канадських лікарів. За 

шість місій ми зібрали і пожертву-

вали загалом понад два мільйони 

канадських доларів і сподіваємо-

ся, що буде і подальша співпраця, 

і в нас  буде нагода допомогти ще 

більшій кількості поранених, – до-

дала Христина Вaлер.

Євгеній СИЛКІН

2014 року збір коштів для першої канадської місії 

лікарів відбувався за активною участю відомого 

канадського хокеїста Уейна Грецкі. Понад тисяча 

учасників, небайдужих до долі України, зібрали 

більше 250 тисяч канадських доларів
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***

Коли я з тисячі один      

Додому повернусь живим,      

На мене не дивіться ви      

Отак спідлоба.           

Я боронив свій рідний дім    

І, не рахуючи годин,

Під гуркіт мін без втоми мир

Просив у Бога. 

Без остраху до бою йшов

І за країну був готовий

Життя без жодної  умови

Своє віддати.

Святих я слухав настанов –

Вбивав за волю знов і знов,

А ті краплини, що тут кров, 

Там – сльози мати...

***

Гул вітром принесло зненацька – 

Мотор десь в повітрі ревів... 

Самотня малесенька пташка 

Летіла в тилу ворогів.

І «зушка» наведена миттю,

Немов ріже небо мечем;

Як блискавки, кулі в повітрі

Злітають сталевим дощем...

У крила набрала шрапнелі – 

Приладдя не міряє біль...

Побачив пілот на панелі

За птаха важливішу ціль.

Ще трішки, рідненька, вже скоро!

Поки розгорталась чота,

З маленькою птахою ворог 

Зробити не міг ні чорта.

Все важче мотору тягнути, 

Все більше дірок у борті – 

Та ось по ворожих редутах

Надали зелений арті.

Гуп! Гуп! –  роздається далеко;

Бах! Бах! – це вже ворога вщент.

Ширяє самотній лелека – 

Ось він, заповітний момент!

Пілот надсилає ікс-ігрек –

І цілі немає за мить.

І десь над тілами загиблих

Самотній лелека парить.

Додому не вистачить струму,

Але вже досягнута ціль.

І птах надриває акуми,

Повзе із останніх зусиль...

...Ні слова ніхто не промовив... 

Лиш тихо пілот застогнав,

Коли зник з приладдя раптово 

Відважного птаха сигнал.

У тиші у темряві смутній

В руках до останнього пульт...

Та ось донесло ледве чутний

Мотора лелечого гул.

...А десь після жаркого бою

Простий український солдат

Виводив тремкою рукою

У звіті начальству: без втрат.

***

Коли я з тисячі один

Вони обпікають правдою і надихають 

подвигом. У  них звучить непереборне 

бажання Перемоги, яке  має бути в 

серці кожного громадянина України, 

щоб подолати знахабнілого російського 

окупанта.

Ці вірші українського воїна, який уже 

три роки воює на сході, надіслала його 

дружина. Вони написані  там, де життя 

будь-якої миті може обірвати постріл,  

братерство і любов до Батьківщини 

керують всім, де межа між війною і 

миром – на передовій. А ще це вірші 

хлопця, для якого Донбас – рідна земля

Життя наразі не в ціні:

Найкращі гинули сини,

Та кляте відчуття вини

За це терзає. 

І на питання мовчазні,

Чого я вижив, а він — ні,

Чого не вмер там, на війні? —

Відповідаю:

Я гинув тисячі разів –

Я поруч з кожним був з бійців,

В останню путь піти хотів, 

Страждав так само.

Та жити Бог мені велів – 

Заради їх останніх слів:

"Помстися. Виживи" – я жив,

Пробачте, мамо.

Віршіз фронту
ПРАВДИВЕ СЛОВО  НАША ЗБРОЯ!
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***

Привіт, друже, зі Сходу чи з Заходу.

Як твій сон? Як навчання? Батьки?

Не лякайся, я просто стоятиму. 

Я у чомусь такий, як і ти.

Двадцять років та прагнення кращого,

Карі очі і безліч ідей.

Вся різниця лиш в тому, що бачили,

Що всередині карих очей.

Я – той ти, з ким сьогодні щось сталося,

Кому доля завдала удар.

А здавалось, що тільки в ту п'ятницю

Повертався в гуртожиток з пар.

Я – той ти, хто не здався, хто зброю взяв,

Хто не в стані дивитись з вікна. 

Хто на захист чужої родини став,

Бо свою відібрала війна.

Я – той ти, що не здатен вже плакати

За всіма, хто загинув в боях,

Ті, хто в зведеннях названі "втратами",

Лід лишивши в серцях. І очах.

Ми з тобою, брат, майже однакові,

Тільки там, десь в очей глибині,

Між вогнем і червоними маками 

Інший я. І, мабуть, інший ти.

***

Ты помнишь бойню в роще под Донецком,

Откуда чудом вышли без потерь?

А бой под Вольво-центром где-то в Песках,

Гранату, залетающую в дверь?

Ты помнишь, как с рассветом мы считали,

Сжав кулаки, оставшихся в живых?

Как девушка в отчаяньи рыдала,

Узнав, что не придёт уже жених?

Как блеск росы нам выдавал растяжку,

А птицы свист казался за снаряд?

Как мы решили не носить рубашки,

Чтоб было что на дембеле сдавать?

Теперь ты пьёшь вино в уюте дома,

И спишь спокойным, безмятежным сном.

Ты в шесть заходишь на приём к зубному,

И занялся нормальным ремеслом.

Твой дом обставлен мебелью ИКЕА,

И вряд ли в чём-то есть ещё нужда.

Ты смотришь и футболы, и хоккеи,

Но новости не смотришь никогда.

Твой срок истёк, как страшный сон забыто

Всё то, что мы прошли вдвоём за год.

Немой вопрос на лицах у убитых,

Немой ответ на лицах у господ.

Так и встречаем эти снегопады,

И ждём пятиминутки от властей:

Я – в боязни случайного снаряда.

Ты – в боязни случайных новостей.

Автор: Гліб До

***

Щастя лине у кожному слові:

– Привіт, мамо! – дзвоню перед сном. – 

Пам'ятаєш, моменти казкові, 

Дім, ялинка та сніг за вікном?

І ширяючи в просторі десь там,

Наче книги сторінки гортав, 

...Я сьогодні літав над Донецьком,

Я сьогодні над домом літав.

Мамо, так, ще ціла наша хата, 

Хоч самотня й забута давно.

Я почав біля неї кружляти, 

Зазираючи в кожне вікно.

Ніби зараз у кожну кімнату

Я заходжу й дивлюся на всіх – 

Ось живий усміхається тато...

Ось дідусь – такий самий, живий.

Зверху бачу лиш очерти даху – 

Але серце стискається вмить...

Та немає ні жалю, ні страху. 

Тільки сильно у грудях болить.

Десь підспівує зброя стрілецька – 

Час вертатись лелеці настав. 

Я сьогодні літав над Донецьком. 

Чуєш, мамо? Над домом літав.
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ПАМ’ЯТАЄМО   
47-річний Андрій Андрєєв народився та виріс в Росії, 

але  загинув за Україну. В буремні 90-ті він відчув, що Росія – не його 

країна, і переїхав до Запоріжжя. Тоді ж твердо вирішив: його діти 

будуть українцями. Дружина Андрія Вікторія згадувала, що ще 

до подій на Майдані він їздив до родичів у РФ, а коли повернувся, 

сказав: «Більше туди ніколи не поїду. Ця країна для мене – чужа. 

В Україні я – вдома». Тож у чоловіка не було ні краплини 

сумніву, коли розпочалася перша хвиля мобілізації. 

Він добровільно пішов до військкомату і потрапив 

у 23-й мотопіхотний батальйон 93-ї механізованої бригади. 

Служив під Маріуполем. Після першої ротації дружина 

благала більше не йти, та Андрій рішення не змінив: 

«Я своїх товаришів не покину!» Пішов і не повернувся.  

Вже два роки його немає поруч, але їй і досі здається, 

що чоловік просто на фронті…
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  ПОІМЕННО
 Таких героїв, яких чекатимуть 

вічно, тисячі. Вони не ховалися за 

цинічними відмовками та за спи-

ни інших. Вони свято вірили, що 

повинні затулити собою навалу 

російсько-терористичних військ і 

не дати розповзтися путінському 

режиму рідною землею. Вони всі 

різні, але їх єднає щира любов до 

України, що виявляється не у сло-

вах, а у вчинках. І хоча, пішовши з 

життя, не всі захисники отрима-

ли нагороди, проте для українців 

вони – герої. Вони житимуть доти, 

доки ятритимуться серця дружин, 

батьків та дітей, а пам’ять про їхні 

подвиги вже закарбована навіки. 

На стінах Михайлівського Зо-

лотоверхого монастиря та  Націо-

нального військово-історичного 

музею України вже чотири роки 

висять банери зі світлинами загиб-

лих захисників України, мовчазно 

нагадуючи перехожим: україн-

ці – нескорена нація. За кожною 

світлиною чиясь неосяжна історія 

подвигу. 

Збереження всенародної пам’яті 

про них –  колосальна праця колек-

тиву ентузіастів, зокрема і військо-

вого історика, заступника директо-

ра музею Ярослава Тинченка. 

2014 рік дав кардинально но-

вий погляд на життя та змінив 

звичне русло його роботи. Адже 

пішов потік інформації про тоді 

ще неоголошену війну, були перші 

жертви. Та досвідчений вчений ро-

зумів – це лише початок. 
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Закипіла робота: збирали дані 

з кожної військової частини про 

загиблих та поранених, налаго-

джували зв’язки з родинами полег-

лих, отримували першу інформа-

цію від очевидців боїв. Так, бійці 

26-ї окремої артилерійської бри-

гади, які на той час прикривали 

вихід наших військ з окупованого 

Криму біля смт Каланчак, ствер-

джують: по них з півострова вела 

вогонь російська артилерія. Серед 

перших загиблих був і 21-річний 

Олександр Мартинюк із Вінни-

чини. Ці факти насторожували –  

вони свідчили про ворожі наміри 

РФ не зупинятися лише на загар-

банні АР Крим. Ярослав Юрійович 

каже, що відтоді й почали писати 

нову історію:

– Я й досі пам’ятаю хлопця 

з 3-го окремого полку спеціаль-

ного призначення, якому віді-

рвало руки. Чим далі, тим більше 

ставало вбитих та поранених. У 

військових частинах розуміли, 

що таку інформацію потрібно 

систематизовувати, тож відразу 

передавали ї ї мені. Надсилали 

фотографії, біографії загиблих, 

інформацію про людей, які від-

значились у боях. На зв’язок по-

чали виходити активісти, родини, 

тож банк даних стрімко поповню-

вався. Та шалений наплив пішов 

після того, як українські війська 

визволили Слов’янськ. 

Тоді за кошти одного з благо-

дійників було надруковано два ба-

нери для розташування на фасаді 

музею. У ніч з 13 на 14 червня 2014 

року був готовий перший, а вранці 

прийшла приголомшлива новина 

про збитий над луганським аеро-

портом ІЛ-76 з десантниками на 

борту. 49 загиблих. Потрібно було 

друкувати новий. До кінця спекот-

ного літа 2014-го банерів було вже 

п’ять. На той час один із ентузіас-

тів Максим Попов створив сайт 

про полеглих. Він запропонував 

представникам музею об’єднати 

зусилля, адже разом вони здатні 

були подужати такий проект, який  

пошуковці створювали на добро-

вільних засадах. Тож сайт «Книга 

пам’яті полеглих за Україну» та 

фотобанери під назвою «Стіна 

пам’яті» стали спільним проектом 

волонтерів і представників обо-

ронного відомства.

Нова історія української ар-

мії 2014 року розпочалася досить 

героїчними та, на жаль, сумними 

сторінками. Окрім полеглих на полі 

бою, було чимало зниклих безві-

сти і неідентифікованих. Через те, 

що противник швидко займав те-

риторії, тіла полеглих залишалися 

просто неба. Ситуація потребува-

ла негайного вирішення. 

Організація цієї роботи у Ге-

неральному штабі була доручена 

полковникові Олексію Ноздрачову. 

Оскільки йшлося про перебування 

на територіях, які непідконтро-

льні Україні, російські представ-

ники висунули жорстку умову: 

пропустять лише цивільних по-

шуковців. Полковник Ноздрачов 

звернувся до музею із проханням 

організувати групи волонтерів для 

цієї роботи. Так з’явився проект 

«Евакуація-200».

З вересня 2014 року до середи-

ни 2016 року було знайдено, екс-

гумовано й доставлено до моргів 

Запоріжжя та Дніпропетровська 

понад 250 тіл загиблих. Забрано у 

моргах, підконтрольних самопро-

голошеним «ДНР» і «ЛНР», та пере-

везено на нашу територію ще по-

над 450 тіл.

Пошуковцям, які мали досвід 

роботи з останками часів Другої 

світової війни, довелося стикати-

ся з новими реаліями і набувати 

кардинально нового досвіду. Пав-

ло Нетьосов був серед тих, хто 

зголосився виконувати цю вкрай 

відповідальну місію. Адже щоразу 

потрапляти на територію, зайняту 

терористами, було досить ризико-

вано – невідомо, чим могло все 

обернутися.

– Домовленості між сто-

ронами у фазі активних бойових 

дій – відносні.  Може бути так, 

що хтось дотримається режиму 

тиші, а хтось – ні. Якщо поставити 

питання представникам Черво-

ного хреста, то отримаєте відпо-

відь, що вони в таких конфліктах 

не працюють, бо небезпечно. А в 

Серед пошуковців одиниці тих, хто зголосився брати участь 
у місії «Евакуація-200». Серед них і Павло Нетьосов
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нас з’явився унікальний досвід 

роботи на відкритій місцевості 

під час активної фази. Приміром,  

2014 року по нас неодноразово 

стріляли. Мій товариш Леонід Бон-

дар якось пролежав одного разу 

між Авдіївкою і Спартаком декіль-

ка годин, ховаючись від вогню. А 

ось при мені на позицію виїжджав 

танк терористів. Було й таке, що 

нас виводили на розстріл, але по-

тім вгамовувалися, бо до них до-

ходило, що ми –  не військові, ми 

там лише заради того, щоб забра-

ти тіла, – розповідає пошуковець, 

співробітник військово-історично-

го музею Павло Нетьосов. 

Він детально висвітлює спе-

цифіку роботи пошуковця. Виїзд 

починався о 5-й ранку і тривав 

до пізньої ночі. Вночі, вже на на-

шій території, передають тіла, а 

зранку знову в путь на захоплену 

територію. І все заради того, щоб 

навіть фрагменти тіл наших вої-

нів не залишилися на окупованих 

терористами землях. На сьогодні 

тіла майже всіх бійців перевезені 

та ідентифіковані. Проте нюанси 

були та ще довго траплятимуть-

ся. Приміром, так сталося із за-

гиблим командиром 51-ї окремої 

механізованої бригади Павлом 

Пивоваренком. Спочатку його тіло 

не знайшли, і поширювалися чут-

ки, що він нібито перейшов на бік 

ворога. Проте представники  місії 

«Евакуація-200» наполягали на 

повторному проведенні аналізу 

ДНК тіла, яке, за їхніми припу-

щеннями, належало безстрашно-

му командирові. Інформація під-

твердилася, його чесне ім’я було 

відновлене.

– Ми відкрили могилу, а там 

його речі, у кишенях якийсь 

дріб’язок і упаковка цитрамону. 

Його дружина відразу згадала, 

що коли він телефонував востан-

нє, то жалівся на головний біль. 

Та найголовніша наша мета – не 

просто знайти тіло та ідентифіку-

вати, а робота із сім’ями, які за-

знали таких страшних втрат. Ми з 

ними підтримуємо зв’язки. От удо-

ві В’ячеслава Куцмая допомогли 

облаштувати могилу чоловіка, – 

продовжує Павло Нетьосов.

Взагалі траплялося різне. Було 

й таке, коли люди на окупованих 

територіях допомагали пред-

ставникам цієї місії. Приміром, 

на хуторі Горбатенко була брат-

ська могила. Хуторяни поховали 

українських захисників на місце-

вому цвинтарі, кожного – в окре-

мій могилі, а не так, як це зазвичай 

роблять поплічники терористів: в 

одній ямі й десь на узбіччі дороги. 

Тоді робота дуже ускладнюється:  

щоб розібратися, хто є хто, а по-

тім провести ексгумацію та аналіз 

ДНК, доводиться витрачати доволі 

багато часу. Траплялися й казуси. 

Проте дослідники не зупиняють-

ся доти, доки всі загиблі не будуть 

належно, з почестями, захоронені, 

а не так, як росіяни: без імен, без 

прізвищ, без труни. 

Не всі рідні загиблих готові 

змиритися зі страшною реальніс-

тю. Деякі родичі бійців 93-ї та 80-ї 

бригад, які 5 вересня 2014 року 

потрапили в засідку під населе-

ним пунктом Цвітні Піски, й досі 

живуть надією, що ті зникли безві-

сти, й категорично відмовляються 

проводити ексгумацію тіл.      

Попри це Ярослав Тинченко 

стверджує, що в 90 випадках зі 

100  точно знає майже кожного із 

захоронених бійців. Адже цьому 

передує велика наукова та дослід-

на робота, спілкування з їхніми 

командирами та товаришами по 

зброї. 

– Наразі у нас є останки п’яти 

військовослужбовців Збройних Сил 

України, близькі родичі яких меш-

кають на окупованих територіях. 

Це проблема, бо вони не хочуть 

сюди їхати, проводити експерти-

зу. Проте для себе веду облік, хто 

в якій могилі лежить на Кушугум-

ському та Старобільському кла-

довищах – місцях тимчасового 

поховання. Є такий Сергій Воло-

димирович Зінченко з Луганська. 

Дуже гарна молода людина, за-

гинув, коли йому було тільки 19 

років. Проте батьки разом не про-

живають, у кожного своє життя, 

і до сина їм байдуже. Він досі не-

ідентифікований. А я не можу це 

так просто залишити. Ми зробили 

сторінку з його фотографіями на 

сайті «Книга пам’яті полеглих за 

Україну», – говорить Ярослав Тин-

ченко.

Неідентифікованими в Украї-

ні дотепер залишаються десь 100 

бійців із різних силових відомств. 

І тут науковці вирізняють дві при-

чини: не визнають батьки чи не-

має збігів за ДНК. Ще є невелика 

кількість тих, кого не знайшли. Пе-

редусім це бійці, що потрапили в 

полон, а потім були вбиті під час 

виходу з оточеного терористами 

Іловайська. 
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– Рани не загоюються і не загоя-

ться ніколи. Особливо для мам це 

страхіття не закінчиться. Це склад-

на ситуація. Проте моя особиста 

позиція – не можна давати роди-

нам надію на те, що їхній син жи-

вий, якщо точно відомо, що його 

вже немає. Це неетично. Кажуть, 

що своїми діями вбиваю останню 

надію. Але я виступаю адвокатом 

цього неідентифікованого хлопця 

і  хочу, щоб його визнали, – пере-

конаний  Ярослав Юрійович.  

– З осені 2014 року і до сьогод-

ні ми надали посильну допомогу 

слідчим органам та родинам, які 

шукали своїх близьких, у справі 

ідентифікації тимчасово невста-

новлених тіл загиблих військово-

службовців Збройних Сил України 

та Національної гвардії України, 

– продовжує розповідь військо-

вий історик. – Загалом протягом 

2014-2016 рр. за нашою безпосе-

редньою участю вдалось іденти-

фікувати близько 100 військовос-

лужбовців, особи яких із різних 

причин не можна було встановити, 

передусім це загиблі в оточенні 

під Іловайськом.

У листопаді 2017 року, після ба-

гатьох звернень у відповідні орга-

ни, вдалося ідентифікувати загиб-

лого 2014 року Андрія Щербину з 

позивним «Портос». Ще 2015 року 

Ярослав Тинченко точно вирахував, 

що в такій-то могилі похований 

саме «Портос», який вважався зни-

клим безвісти. Його перепоховали 

в рідному Гайсині на Вінничині піс-

ля того, як майже чотири роки він 

був похований як невідомий герой 

біля Дніпра.  Після переробленого 

аналізу ДНК виявили рештки ще 

трьох його побратимів. Така робота 

з пошуку ведеться постійно. Дово-

диться доводити і родичам, і в пра-

воохоронних органах свою правоту 

заради того, щоб кожен герой наві-

ки повернувся додому. Науковцям 

і пошуковцям не давала спокою й 

історія з видатним бійцем Темуром 

Юлдашевим.

– Спочатку  Юлдашева не знай-

шли. Наша група тричі виїздила 

на пошуки. Та все ж наші зусилля 

увінчалися успіхом. І хоча відразу 

збігів по ДНК не було, проте по-

вторне дослідження дало резуль-

тат. Та на цьому не можна було 

ставити крапку. Адже, як вияви-

лося, на нього із товаришем, який 

загинув поруч,  банально не офор-

мили належні документи. Вони так 

би й не були  зараховані до складу 

свого підрозділу. Лише завдяки 

тому, що їхній побратим Василь 

Ковальчук вижив і дав свідчення, 

Юлдашева та Бражника внесли в 

списки батальйону посмертно, – 

згадує Ярослав Юрійович.    

Протягом років бійці йшли й 

віддавали найдорожче для того, 

щоб у нашій державі панував 

мир. Та з кожною втратою горе все 

більше й більше заповнює душі 

рідних. Це розуміє той, хто щиро-

сердно любить свою країну, свій 

народ. Для них безстрашні воїни 

вже стали символами та ідеала-

ми. Вони приносять квіти до Стіни 

пам’яті, а на сайті залишають до-

писи на кшталт таких, як зроби-

ла  Ольга Єсько: «Схиляю голову в 

жалобі. Вже четвертий рік втра-

чаємо красивих, сильних, шляхет-

них. Вклоняюсь мужності наших 

Героїв. І плачу… ПАМ’ЯТАЄМО… 
ПОІМЕННО...»

Галина ЖОЛТІКОВА 

На ексгумацію та аналіз ДНК доводиться витрачати багато часу. 
Адже терористи зазвичай скидали тіла загиблих в одну яму 
десь на узбіччі дороги або в полі
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«МАМОЧКО, 

Ледь не щодня вона приходить 

до пам’ятного знаку загиблим 

учасникам антитерористичної 

операції,  встановленому в селищі 

Десна на Чернігівщині. Ноги 

самі несуть ї ї  до цієї гранітної 

плити, в яку війна безжально 

вкарбувала ім’я ї ї коханого 

чоловіка і батька двох чудових 

доньок. Швидким рухом тендітна 

жінка в камуфляжі знімає 

військовий кашкет і опускає, ніби 

соромлячись, глибокі, потьмянілі 

від сліз очі. Їй так важливо побути 

тут на самоті, без зайвих свідків, 

без чужих допитливих поглядів...  

Вона говорить з ним: розповідає 

новини, звітує про те, як минув 

ще один день... Ця триклята війна 

розділила ї ї  життя  на «до» і 

«після». І тепер вона вже не та  

зворушлива й ніжна дружина, 

ласкава матуся, а  мужня й 

непохитна, хоробра й розсудлива – 

солдат Світлана Женжеруха

                      ВІД ТЕБЕ 

ТАТКОМ ПАХНЕ...»
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Невтомна жінка
...Дев’ять довгих місяців у ї ї 

люблячому серці жевріла надія, 

що чоловік живий. Майже рік не-

втомна жінка шукала свого ко-

ханого... Інколи їй здавалося, що 

земля йде з-під ніг, та вона хапа-

лася за кожну соломинку, яка хоч 

якось рятувала від божевілля... 

Коли районна газета опублікувала 

трагічну звістку про загибель ї ї ко-

ханого, – не вірила. Кричала в усі 

двері, аби оголосили Володимира 

безвісти зниклим, і знову їхала на 

пошуки на буремний схід... Не бо-

ялася... Вірила, що він живий, аж 

поки не почула страшну звістку з 

уст його побратимів... 

Додому прапорщик Володимир 

Женжеруха вже не повернеться 

ніколи. 22 червня 2015 року його з 

усіма належними почестями похо-

вали в селищі Десна. А загинув боє-

ць 1 вересня 2014 року під Геор-

гіївкою, що на Луганщині.

«...Як жити далі? Що робити? 

Поруч лише дві рідні людини – 

доньки, яких треба поставити на 

ноги. Як не здатися долі? Куди не 

поглянеш – чоловіки в одностро-

ях, адже це військове містечко... У 

кожній постаті вбачається Воло-

димир, але він уже давно лежить 

у сирій і холодній землі... Знову 

кидає в жар... Як не збожеволіти? 

Може, втекти звідси? Назавжди... 

Подалі від спогадів. Ні... ні... Не маю 

права! На кого я покину Володю?! 

Хто з ним поговорить? Прибере 

на могилці... Посадить квіти...» – з 

такими думками Світлана щоночі 

лягала спати і прокидалася вранці. 

Наближалися новорічні свята. 

2017 рік уже позаду... У підсумку – 

сіра буденність під тягарем одно-

манітності. Іноді з кольоровими 

проблисками. Це перемоги, здо-

бутки, успіхи в навчанні двох до-

нечок, які, здавалося, надто швид-

ко дорослішали. 

Одного звичайного вечора, що 

був схожий на попередні, повер-

таючись з роботи додому і в тисяч-

ний раз вдивляючись в одяг кольо-

ру хакі, Світлана здригнулася... Ні, 

вона не побачила серед військових 

Володимира... Цього разу в її голо-

ві промайнула інша думка: чому б 

самій не вдягнути камуфляж? Чи 

схвалив би це рішення покійний 

чоловік? Мабуть, ні... Та Світлана ві-

рила, що так вона завжди відчува-

тиме його поряд...

Долі не здалася – 

на військову службу 

подалася
...Мерзла земля, що не підда-

валася лопаті в жіночих руках, 

підступна зброя, яка не завжди 

влучала в ціль, постійні фізичні 

навантаження, подолання пере-

шкод... І військова амуніція – ледь 

не половина ваги тендітної жінки-

солдата... Так для Світлани Женже-

рухи розпочався 2018 рік. 

Вона уклала контракт на прохо-

дження військової служби. 169-й 

навчальний центр Сухопутних 

військ «Десна» відкрив двері для 
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нашої героїні. Тепер вона ходить 

тими ж коридорами, якими поло-

вину свого життя ходив ї ї чоловік, 

стріляє на тому ж полігоні та їсть 

з того самого армійського посуду...

– Я зрозуміла одне: аби на-

бути гарного досвіду, я повинна 

працювати з тими, хто міг би ним 

зі мною поділитися. З цього й по-

чала. Головне – неухильно йти до 

своєї мети: тренуватися, доводи-

ти собі власну спроможність. Нас 

вчать стріляти з автомата і гра-

натомета. Вчать тактики ведення 

бою, антиснайперській боротьбі, 

тактичній медицині. А ще ми про-

ходимо «обкатування танком», 

щоб психологічно позбутися стра-

ху перед військовою технікою. Для 

багатьох це – найважче завдання. 

Але мене воно не лякає, – розпо-

відає співрозмовниця. 

І як би важко і фізично, і психо-

логічно не було,  походи на полігон 

для Світлани мають особливе зна-

чення. Вона завжди викладаєть-

ся на всі сто, за що неодноразово 

отримувала схвальні відгуки від 

командирів. 

– Коли вперше повернулася 

додому з військового полігона, ді-

вчатка підбігли до мене, обійняли 

міцно і кажуть: «Мамочко, від тебе 

татком пахне... – згадує вона. – На 

очі набігли сльози, але я не дала 

їм скотитися по щоках. Татко їхній 

ніколи не плакав, і я не буду. Адже 

тепер я дівчаткам і замість батька.

Найкраща у світі мама
Нині її посада – начальник нав-

чальних кабінетів. Світлана про-

йшла курси інструктора з надання 

медичної підготовки пораненим. 

У планах – навчання в центрі 

тактичної медицини. До речі, цей 

навчальний центр функціонує у 

селищі міського типу Десна лише 

рік, а вже досяг непоганих резуль-

татів. Там готують військово-ме-

дичний персонал для Збройних 

Сил України за стандартами НАТО.

– Бойовий медик – це складна 

професія. Треба добре розуміти, 

на що ти йдеш. Я готова вчитися! 

Готова за потреби їхати на схід, – 

запевняє вдова героя. – Зупинити 

кровотечу, накласти джгут, по-

ставити крапельницю – здавало-

ся б, прості речі... Та не кожен це 

вміє. А навантаження на бойового 

медика значно більше – дістава-

ти з «гарячих» точок поранених... 

Байдуже, яка вага у «трьохсото-

го», його треба витягти з-під об-

стрілів і надати кваліфіковану 

допомогу.

Ще у мріях жінки-солдата – 

здобути професію військового 

психолога. Нині вона читає багато 

спеціальної літератури і вірить, що 

здатна втілити свій задум у життя.

– Неодмінно піду вчитись, але 

трохи пізніше, – ділиться вона 

планами. – Цього ж року студент-

кою стане старша донечка Анас-

тасія. Вона – розумниця, багато 

вчиться. Крім того, мої дівчата 

допомагають мені в усьому. Ве-

чорами я борюся на городі за 

врожай, аби прогодувати роди-

ну, а вони чаклують над вече-

рею. Часто роблять мені приємні 

сюрпризи. Я неабияк вдячна, що 

вони підтримали мій вибір і з ро-

зумінням ставляться до змін у 

нашому житті.   

Настя і Надійка – це два най-

цінніші подарунки для Світлани. 

Здається, вони подаровані самим 

Господом Богом напередодні 

двох свят – 6 січня і 6 березня. 

Дівчата щодня надихають нашу 

героїню жити, працювати не по-

кладаючи рук і при цьому зали-

шатися найкращою у світі ма-

мою!

...Коли затихнуть постріли 
на полігонах, утомлені солда-
ти повертатимуться до своїх 
казарм, невтомна жінка зно-
ву стоятиме біля тієї ж гра-
нітної плити. Майже пошеп-
ки вона розповідатиме про ще 
один день, який прожила без 
свого коханого...

Сніжана БОЖОК

Настя і Надійка – 

це два найцінніші “подарунки для Світлани. 

Дівчата щодня 

надихають нашу 

героїню жити, 

працювати 

не покладаючи рук і 

при цьому залишатися 

найкращою у світі 

мамою!
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КРАМАТОРСЬК – 
МІСТО ПАТРІОТІВ
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5 липня 2014 року було по-справжньому 

спекотним літнім днем, як і череда попередніх. 

Та дихалося зовсім інакше. Після тривожного 

нічного сну місто прокинулося в довгоочікуваному 

і омріяному стасусі – звільнене. Колорадське 

чудовисько поспіхом тікало, залишаючи за собою 

купи сміття та безглуздої символіки. Охочих 

очистити Краматорськ від цього непотребу 

знайшлося чимало. Кількох днів вистачило, щоб 

місто набуло охайного вигляду під синьо-жовтим 

прапором

Цьогоріч було відзначено вже четверту річницю визволення Кра-

маторська від проросійських терористів. Традиційним містом зустрічі 

ветеранів АТО, волонтерів та жителів міста є гора між Слов’янськом та 

Краматорськом – Карачун. Ця панівна висота стала символом муж-

ності та незламності Збройних Сил України, а ї ї назва для сепаратист-

ських угруповань – «чорна смерть», саме так вона перекладається з 

тюркської. З квітня по липень 2014 року прихильники так званої «ДНР» 

намагалися взяти стратегічно важливий об’єкт під свій контроль та 

кожного разу отримували гідну відсіч. Саме з Карачуна вівся при-

цільний вогонь по колоні Гіркіна, що посеред ночі намагалася зайти 

до Краматорська. Частина бойової техніки так і залишилася палати на 

трасі разом зі своїми екіпажами. Тепер на Карачуні збираються ті, хто 

має бажання вшанувати пам’ять загиблих за нашу свободу і незалеж-

ність. Саме тут, на висоті, немає межі між небом та землею, і здається, 

що слова вдячності та вшанування обов’язково почують ті, хто боро-

нить нашу землю вже на небесному кордоні. 

– Є думка, що нам потрібно вчитися примиренню, вчитися проща-

ти. Та є сотні тисяч таких, як я, хто ніколи не вибачить. Ми не вибачи-

мо парад полонених, в котрих ця сволота кидала каміння і знущалася 

з  наших хлопців, не вибачимо наругу над Іриною Довгань, вбивство 

Юрія Дяковського, обстріл мікрорайону Південний… – з такою емоцій-

ною та дуже зрозумілою присутнім промовою виступив Руслан Злий, 

молодший сержант 24-ї омбр імені Данила Галицького, мешканець 

міста Краматорська, що боронить рідну землю з 2015 року і дотепер. 

Руслан – один із тих, кого називають справжнім патріотом.

– Я щасливий від того, що мені доводиться жити в цей час. Я щасли-

вий, що мені й нашому поколінню випала історична місія зламати хре-

бет цій диявольській імперії, знищити цитадель всесвітнього зла.

 Історично Краматорськ набув слави як місто-машинобудівник че-

рез розташування заводів-гігантів. Події 2014 року показали, що про-

мисловий напрямок є важливим, але душа міста – це люди, які в ньо-

му живуть. І ця душа належить Україні.   

– Патріотизм для мене завжди був і залишається в любові до своєї 

землі, де народився, виріс, де живуть батьки та друзі. Для мене це  

сенс життя, який не зміниться ніколи. А душа живе, доки є сенс. 

Саме так вважає Едуард Мельников, що народився та виріс у  Краматор-

ську. Ще під час окупації  міста він вирішив стати до лав захисників рідної 
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землі. Тому вже за два тижні після звільнення був зара-

хований до добровольчого батальйону «Крук», що ви-

конував бойові завдання в районі Попасної. У подаль-

шому був переведений до Національної гвардії. Нині 

Едуард активно співпрацює зі спілкою ветеранів АТО та 

надає допомогу у взаємодії з органами влади.

А тоді місто майже три місяці наче стояло на краю 

безодні. І якщо спочатку ще була надія на перемогу 

здорового глузду, то вона ставала дедалі примарні-

шою, чим далі «рускій мір» простягав свої криваві щу-

пальці. Святу нероб, шабашу ряджених «казаків» та 

«польових командирів», здавалося, не буде кінця. Від-

крите протистояння цьому буянню закінчувалося фі-

зичною розправою, адже не діяли ані закони держа-

ви, ані людяності. Та це не стало на заваді патріотично 

налаштованим мешканцям міста. Під самим носом у 

незаконних збройних формувань їм вдавалось орга-

нізовувати збір та доставку продуктів, одежі, медика-

ментів нашим військовим на заблокований аеродром 

та блокпост між Слов’янськом та Краматорськом. Іно-

ді навіть не знаючи імен одне одного, саме ці люди до-

вели, що «Краматорськ – це Україна» не просто гасло, 

а свідома позиція підкріплена відповідними діями.

Трагічною сторінкою в літописі міста стала смерть 

Степана Чубенка. 16-річний голкіпер футбольної 

команди «Авангард» почав чинити опір ворогу з пер-

шого дня окупації. Необхідно було мати неабияку 

мужність, щоб зняти прапор фейкової «республіки» 

в самісінькому центрі міста, лігві окупантів. Попри 

юний вік, жагу до життя, Стьопа навіки залишився 

вірним сином Україні. Прибічники «руского міра» 

п’ятьма пострілами змогли зупинити його серце, 

але їм не вдалося вирвати з нього любов до Батьків-

щини. У листопаді 2017 року трьох убивць Степана 

Торецький міський суд заочно засудив до довічного 

позбавлення волі.

Починаючи з 2015 року в місті проводиться фут-

больний турнір пам’яті голкіпера молодіжної команди 

«Авангард». Організаторами виступають друзі Степана 

з ультрас «Краматорці» за підтримки патріотично на-

лаштованих громадян міста. Цей рік не став винятком.

– Краматорськ – це Україна, бо за синьо-жовті 

прапори над містом багато хто віддав найдорожче – 

здоров’я, а іноді – й життя, – переконана мати україн-

ського патріота Сталіна Чубенко.

“
Душа міста – це люди, які 
в ньому живуть. І ця душа 
належить Україні
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У цьогорічному турнірі брали участь футболь-

ні команди Військової служби правопорядку, 81-ї 

окремої механізованої бригади, ультрас Краматор-

ська «Авангард», ультрас Кропивницького Iron Star 

та команда друзів Степана Patric Star. Володарями 

кубка стали хлопці з Військової служби правопо-

рядку.  

Безумовно, цей турнір не може конкурувати за 

масштабами проведення із чемпіонатом, що орга-

нізувала на своїй території країна-агресор для від-

вернення уваги від кривавих злочинів. Ці змагання 

сповнені особливого змісту і покликані нагадати, що 

жодний день не повинен минати безглуздо, бо має 

неосяжну ціну. І кожна мить повинна наближати пе-

ремогу над російською навалою. На думку Сталіни 

В’ячеславівни:

– Кожен із нас має усвідомлювати, що країні по-

трібен мир тільки разом з перемогою.

З початку військового конфлікту місто, на жаль, 

неодноразово проводжало в останню путь найкра-

щих синів, що поклали життя за вільне майбутнє. Ні 

на мить не припиняє свою дію волонтерський рух. 

Тож Краматорськ дійсно є містом патріотів.

Валерія КРОТЧЕНКО



58 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | липень 2018 року

СМІЄМОСЯ, БО СМІЄМО

Що поробиш, шановні, свої по-

милки треба визнавати... От якого 

біса ми так вперто виступали проти 

проведення в Росії Чемпіонату світу 

з футболу? Того самого, який мун-

діаль. Термін для українського вуха 

й без того багатий на різноманітні 

асоціації, а в поєднанні з Росією так 

взагалі видається черговим анек-

дотом про Вовочку. Ну погодьтеся, 

весело ж було! Від самого першого 

дня і аж до крайнього. Недарма ж 

президент ФІФА Джанні Інфантіно, 

на закритті цього самого «мунді», 

тримаючи дідуся Вову за мізинчик, 

видав репризу, мовляв, Чемпіонат 

«допоміг змінити погляд людей на 

Росію». Хто з цим не згоден, хай пер-

шим кине в Джанні цеглину. А потім 

ще одну. І доб’є у голову контроль-

ним м’ячем, який Джанні подарував 

дідусеві Вові. Дідусь, до речі, пода-

рункові зрадів надзвичайно, бо про 

такий м’ячик мріяв з дитинства. 

Дитинство ж бо у нього було, хоча й 

тяжке, а ось м’яча не було ніякого. 

Ну звідки у пітерському підворітті, 

де він виріс, було взятися м’ячеві, 

якщо гроші, за які його можна було 

купити у будь-якому «Воєнтор...», 

тобто, спортивному магазині дово-

дилося витрачати на більш нагальні 

речі? Той же самий портвейн, ска-

жімо, або цигарки «Біломорканал».  

Тому і не став дідусь Вова, тоді ще 

Вовчик, футболістом, а пішов зовсім 

іншою спортивною стежиною: дзю-

доїстською.  Та лихо не без добра! 

ФІФА І« »´
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У підвалі, де на юному спортсме-

нові його старші товариші відпра-

цьовували кидки через стегно, зо-

всім не було м’яких тамтамів, адже 

портвейн і «Біломорканал» у секції 

полюбляли не менш, ніж у підворіт-

ті. І якось, вчергове приклавшись 

голівонькою об бетонну підлогу 

і встаючи з колін, Вовчик прозрів 

майбутнє: стоїть він в оточенні ве-

личезної юрби, а якийсь лисий дя-

дечко дарує йому м’ячик! І треба 

для цього зовсім небагато – всього-

на-всього стати президентом Росії. 

Він і став, і мрія здійснилася. А якби 

тоді, в дитинстві, він не вдарився 

макітрою об бетон? Страшно навіть 

подумати, яка б то була трагедія 

для однієї п’ятої частини суші, на 

яку без цього, вочевидь, ніколи б не 

«змінився погляд людей»!

А так – все нормально! Змінився, 

та ще й як! До Чемпіонату що люди 

про Росію думали? Що це якась пу-

ританська, високоморальна країна, 

де всі жінки – гордовиті, мов пави, 

і недоступні, мов Еверест для ве-

лосипедистів. Де за слово «секс» 

можна отримати балалайкою по 

причинному місцю, а за грайливе 

підморгування – скрепою у блуд-

ливе око.  Яким же приємним було 

здивування численних вболіваль-

ників з усього світу, котрі прибули 

до Росії, коли з’ясувалося, що все 

те – брехливі інсинуації її ворогів! 

Прекрасним молодим, літнім і під-

старкуватим тубілкам навіть не 

треба було підморгувати! Досить 

було ще на трапі літака промовити 

«Хау ду ю ду!», як звідусіль чулося: 

«Я вже йду!» – і вболівальник без 

огляду на його колір шкіри і полі-

тичні вподобання потрапляв у пал-

кі обійми гостинних дам.  Вражало 

іноземців і те, що дами з них навіть 

грошей за послуги не брали! Ми 

ж, мовляв, не якісь там дівки із за-

ниженою соціальною відповідаль-

ністю на другу літеру алфавіту, а 

патріотки! На державу працюємо! 

Свого часу Владімір Владімірович 

справедливо звинуватив підступ-

них американців у тому, що вони на 

території Росії займалися «збиран-

ням генетичного матеріалу». Що ж, 

цього разу російські патріотки пом-

стилися за все! «Генетичний вро-

жай», який вони зібрали з представ-

ників усіх рас і народів був щедрим, 

у чому кожен зможе переконатися 

вже за дев’ять місяців. Щоправда, 

пощастило не всім. Скажімо, депу-

тат Державної Думи (організації, 

оголошеної в Україні поза законом) 

Тамара Плєтньова так і не змогла 

виконати свого громадянського 

обов’язку і урвати частки імпорт-

ного душевного й тілесного тепла, 

хоча чесно днями і ночами чергу-

вала на вокзалах і поблизу готелів. 

Надто великою була конкуренція. Зі 

злості пані депутат навіть вдалася 

до зловживання своїм службовим 

становищем і з трибуни парламен-

ту заборонила росіянкам вступати в 

інтимні стосунки з іноземцями, осо-

бливо різнокольоровими. Не допо-

могло. Росіянки мужньо стояли (чи 

то пак, лежали) на захисті інтересів 

Вітчизни! 

А який звабливий вигляд мали 

суворі російські чоловіки з чер-

воно-біло-синім макіяжем на не-

голених мармизах і в кокошниках, 

котрі табунами переслідували за-

морських вболівальників, відкри-

ваючи їм очі на те, що Росія вже 

майже європейська країна! Ну а 

вишенькою на торті стала така 

собі Наташа Немчинова, котру ро-

сійські ЗМІ визнали найгарнішою 

фанаткою Чемпіонату. Подумаєш, 

що фанатка виявилася професіо-

нальною актрисою-порнозіркою. 

Головне, що увесь Інтернет запо-

внили ї ї фото, на яких російська 

гордість красується у національ-

них власівських кольорах і з напи-

сом «Росія» на тому самому місці, 

куди у неї давно вже був відкри-

тий «безвіз» для всіх охочих. 

Втім, повернемося, власне, до 

футболу. То для дурних він – спорт. 

Бо вони – дурні. А росіяни – розум-

ні, бо саме вони винайшли китай-

ські пельмені, японські матрьош-

ки і татарські балалайки. І футбол 

також придумали вони, але під-

ступні англійці той винахід вкрали, 

поки росіяни винаходили іспан-

ський портвейн. І ось прийшов час 

розплати! І пролунало над Росією 

грізне «Вставай, страна огромная! 

Вставай на смертный бой!» під 

супровід флейти без оркестру. 

Особисту флейту виконавцям на-

дав Владімір Владімірович – і за 

право посвистіти в неї одразу ж 

вишикувалася черга. Першим ви-

конавцем був липецький губерна-

тор Олег Корольов, який заявив, що 

поразка збірної Німеччини – це 

помста за те, що німці розв’язали 

дві світові війни. Те, що без допо-

моги Росії німці навіть шнурків 
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на бутсах розв’язати не змогли б, 

не те, що дві війни, губернато-

ра не дуже цікавило. Потім, після 

перемоги росіян над іспанцями, 

флейту заслинив  прес-секретар 

президента Московії Дмітрій Пєс-

ков: «Це найзнаменитіший тріумф 

Росії від 1945 року»!  Якби Юрій 

Гагарін дожив до цих слів, то він, 

напевне, пошкодував би, що по-

вернувся живим з Космосу. Або, 

принаймні, сказав би: «Поехали... 

Совсем умом поехали...»

А події розгорталися з наростаю-

чою швидкістю! І ось флейта вже в 

губах у телеведучого Андрія Мала-

хова: «Тепер треба брати французів 

і нагадати їм війну 1812 року!»

Чвертьфінал! Непереможна 

і легендарна збірна Росії готова 

дати бій хорватам! Бравурну мело-

дію підхопив син юриста і всесвіт-

ньовідомий провидець Володимир 

Жириновський: «Матч з хорватами 

відбудеться у Сочі, які радіють вже 

зараз. Це буде перемога. Хорвати 

повинні заспокоїтися. Вони вою-

вали проти нас, проти сербів, від-

чувають свою провину. Згоден, що 

це спорт, але вони пам’ятають своє 

минуле. Їм буде незручно. 7 липня 

з рахунком 0:1 програє Хорватія!»

І раптом – упс... Флейта видала 

щось на зразок «п-ш-ш-ш-ш...» і ста-

ла на пів-шостого.  Понуривши буй-

ні голівоньки, російські футболісти 

поплелися до роздягальні перевдя-

гатися в цивільне, бо на Чемпіонаті 

їм більше нічого було ловити... Хоч 

як хорватам було «незручно», проте 

вони росіянам навішали.

– Внуки усташів грають у фут-

бол розлючено, бо вони мстяться за 

своїх дідів, яких Сталін згноїв у та-

борах. Поводяться нахабно, все про 

Україну згадують..., – лише й зміг 

вичавити із себе син юриста і всес-

вітньовідомий провидець.

Так, цей Чемпіонат запам’ятає-

ться надовго, хоча ми й були проти 

його проведення у країні-агресорі. 

Як же ми помилялися, визнаємо! 

Ну хто б ще погодився витрати-

ти 14 мільярдів доларів лише для 

того, щоб прославити Україну на 

весь світ? Завдяки малесенькому, 

на дев’ять секунд, відеоролику, 

який після переможного матчу 

зняли захисник хорватської збір-

ної Домагой Віда і його колишній 

партнер по київському «Динамо» 

Огнен Вукоєвич. І в якому вони 

просто сказали: «Слава Україні!»

Ой, що тут почалося! Росіяни 

миттєво забули й про футбол, і 

про помсту німцям, французам та 

Росія витратила 14 мільярдів доларів лише для того, 
щоб весь світ почув: «Слава Україні!» 
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іншим грекам з еллінами. Виття зді-

йнялося над планетою, мов у повню 

над кладовищем, переповненому 

перевертнями. Миттєво на Москов-

щині забулися усі ті «мишебраття», 

«мишеадіннарод».  І «погляд людей 

на Росію» справді змінився. Цього 

разу, у правильному напрямку. 

Розлючений Кремль виступив з 

вимогою до ФІФА покарати футбо-

лістів за «політичну провокацію». 

«Підстав» для цього було досить. Як 

з’ясував телеканал «Звізда», Дома-

гой Віда перед матчем з росіянами 

проходив спецпідготовку у табо-

рі полку «Азов» під Маріуполем. 

Там же, де і колишній український 

прем’єр Арсеній Яценюк здобував 

бійцівські навики перед рейдом 

у Чечню. Одне слово, Росія хотіла 

лише по-доброму помститися за 

1812-й, 1914-й і 1941-й роки, а їй під-

ло помстилися за все гамузом...

ФІФА не довго думало, взяло «під 

козирок» — і винесло Домагою по-

передження. Що, думаєте, ФІФА по-

бігло виконувати кремлівське за-

мовлення через те, що в обмін на 

подарований дідусю Вові м’ячик 

отримало кілька лантухів з папірця-

ми, які не пахнуть? Може й отрима-

ло, не дарма ж корупційні скандали 

там відбуваються з регулярністю 

рейсів поїздів у київському метро. 

Але треба, шановні, дивитися в ко-

рінь. Або, принаймні, в мокшанські 

словники. Це для когось ФІФА – 

Міжнародна федерація футболу. А 

насправді «ФИФА – (разг. неодобр). 

пустая, легкомысленная девушка 

или молодая женщина, думающая 

только о развлечениях, нарядах. 

Синонимы: вертихвостка, фи-

фочка, кукла».  То ж на Росії до цієї 

«дєвушкі» і ставляться відповідно. 

І вона виправдовує свою назву на 

всі сто.

І все було б добре, якби не 

кляті українці. І де вони стіль-

ки комп’ютерів понабирали? Не 

встигла ФІФА зіграти на флейті 

Владіміра Владіміровіча, як ти-

сячі бандерівців накинулися на 

ї ї сторінки у Фейсбуці, Твітері і 

ще чорт знає де. І якби ж зі щи-

рою подякою за відновлення 

історичної справедливості і по-

бажаннями й далі плисти у кіль-

ватері Росії, тримаючись за крем-

лівський хвіст. Та ні ж, всі чомусь 

вважали за необхідне написати 

«Слава Україні!» різними мовами 

і в п’ятибальному рейтингу виста-

вити ФІФА одиничку. В результаті 

одиничок набралося штук з двісті 

тисяч, після чого ФІФА визнала за 

краще взагалі прикрити той рей-

тинг, поки ї ї не знудило. 

А що творилося у Гуглі! Мільйони 

користувачів з усього світу поча-

ли його допитувати «що то є Слава 

Україні»? Про футбол взагалі всі 

забули. І не згадали б, якби не до-

тепність Владіміра Владіміровіча. 

Ой, розумний дідуганчик! Ой, хитра 

бестія! Треба ж було так викрути-

тися! Недарма він колись у підвалі 

головешкою об бетон бився.

Одне слово, після вильоту збір-

ної Росії з Чемпіонату, мстися фран-

цузам за 1812 рік було вже нікому 

і у фіналі вони перемогли хорва-

тів. Москвичі почали вже виносити 

майно на вулиці і закопувати рублі 

у дитячі пісочниці, переживаючи за 

те, що французи також, можливо, 

згадають 1812-й рік і те, як Кутузов 

спалив Москву, зваливши все на На-

полеона.  Хто знає, може у тих і була 

думка: «Якщо вже нас звинувачують 

у тому, чого наші прадіди не роби-

ли, то можемо повторити», але тут 

пішов дощ. Не дощ навіть, а справ-

жній ливень.  І під його прикриттям 

Владімір Владімірович помстився 

одразу всі недругам. Навіть якщо 

той дощ не був радіоактивним, все 

одно росіяни можуть пишатися сво-

їм лідером. Бо лише йому прислуга 

винесла парасольку, під якою він і 

красувався, мов та «найгарніша фа-

натка» Чемпіонату, поки промоклі 

до нитки президент Хорватії Колін-

да Грабар-Кітарович та президент 

Франції Еммануель Макрон обні-

малися одне з одним (що є дикістю 

з точки зору росіян. Президентша 

мала б президенту за програш своєї 

збірної морду набити) і вітали своїх 

футболістів. І всі моментально забу-

ли про «Слава Україні!», адже Вла-

дімір Владімірович уміло пере-

брав усю увагу на себе. І з огляду 

на його «джентльменську» пове-

дінку, ЧМ-2018 віднині іменується 

не інакше, як ЧМО-2018. 

Ну а те, що футболіст збірної 

Хорватії Йосип Піварич відмовив-

ся потиснути простягнуту йому 

російським президентом лапку, 

зробивши вигляд, що він цього 

дідуся впритул не бачить, то вже 

таке.  Як і те, що збудовані до Чем-

піонату стадіони, під тим дощем 

почали з доброго дива валитися. 

А й справді, навіщо вони тепер 

потрібні? На Росію люди віднині 

дивляться зміненим поглядом. А 

спортом можна займатися і в під-

валах. 

Олег ЯНОВСЬКИЙ
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КОНОТОПСЬКА 
СЛАВА УКРАЇНИ

9 липня 1659 року під Конотопом завершилась 

одна із битв українсько-польсько-московської війни. 

Це був розгром московитів, ще й такий, після якого 

цар більше ніколи не зміг виставити настільки ж 

потужного війська. Під Конотопом полягла майже 

вся московська кіннота, а рештки війська вимушені 

були тікати. Як це сталось і чому – читайте далі
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Московсько-українська війна 

1658-1659 рр., спричинена не-

дотриманням царатом своїх 

зобов`язань перед Гетьманщи-

ною після смерті Богдана Хмель-

ницького, втручанням у внутрішні 

справи країни та територіальни-

ми суперечками щодо завоювань 

Війська Запорозького, була не 

лише конфліктом козаків і моско-

витів – воювали ще й поляки та 

татари, а частина козаків – на боці 

Московії. 

Гетьман Іван Виговський був 

орієнтований на Польщу. Він спо-

дівався укласти Гадяцький дого-

вір, за яким землі України отри-

мували рівноправне місце в Речі 

Посполитій під назвою Велике 

Князівство Руське. Однак сейм 

ухвалив договір у вкрай обріза-

ному вигляді, викинувши звідти 

пункти про створення Великого 

Князівства Руського та відмовив-

шись захищати права Української 

православної церкви. Поляки тра-

диційно виявилися щодо україн-

ців недалекоглядними…

Московський цар сприйняв 

це як можливість 

до нападу, і восе-

ни 1658 року його 

війська увійшли 

в Україну. Їх під-

тримували воро-

ги Виговського, 

зокрема при-

значений Кремлем 

наказний гетьман 

Іван Безпалий. Про-

тягом 1658 року 

окупанти захопили 

низку українських 

міст, зокрема Лубни, 

Пирятин і Миргород. 

Однак вони поводилися 

на захопленій землі на-

стільки вороже, що на-

селення почало втікати 

від окупантів на захід, 

а значна частина бідних 

козаків та селян пере-

йшла на бік Виговського. 

Варто зазначити, що до 

московського 

вторгнення 

гетьман 

не був 

надто попу-

лярний серед 

нижчих верств 

населення, його 

підозрювали у вір-

нопідданстві по-

лякам і симпатіях 

до католиків.

Навесні 1659 ро-

ку на допомогу 

вже діючим в 

Україні москов-

ським військам 

вирушила армія 

на чолі з Олек-

сієм Трубєцьким 

(близько 150000 

осіб). У квітні 

на обози армії 

Трубєцького напали 

4 тисячі козаків ні-

жинського полковника Гуляниць-

кого і добряче їх пограбували, а 

разом захопили Конотоп і, засів-

ши за його мурами, відкидали всі 

пропозиції московитів зрадити 

Виговського, а також відбивали 

всі штурми ворога. Трубєцкой ви-

рішив захопити Конотоп, і напри-

кінці квітня почалась його облога. 

70 днів козаки утримували міс-

то, завдавши ворогові чималих 

втрат і змусивши московитів ві-

дійти від Конотопа на 10 км, щоб 

запобігти постійним вилазкам 

козаків. За цей час Виговський зі-

брав власне військо і повів його 

на противника.

24 червня козаки розбили не-

великий загін ворога і від поло-

нених дізналися, що Трубєцкой 

зовсім не очікує нападу так ско-

ро. Було вироблено план, за яким 

татари – союзники Виговського 

мали сховатись у засідці, основ-

ним силам війська належало 

“
Битва під Конотопом тривалий час була 
негласно забороненою темою в радянській 

історіографії. Адже вона спростовувала міфи 
про бажання українців возз’єднатись із «братнім 
народом», про те, що українці і росіяни ніколи 
не воювали одне проти одного
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заманити ворога в пастку, а сам 

Виговський із невеличким заго-

ном рано-вранці 27 червня атаку-

вав табір Трубєцкого. Атака мала 

успіх: козаки змогли захопити 

багато коней і вигнати їх у степ, а 

згодом – відступити до свого та-

бору за річку Соснівку, яка розді-

ляла противників.

28 червня московитський 

30-тисячний загін відбірної кін-

ноти на чолі з боярином Семе-

ном Пожарським переправився 

через Соснівку. Того ж дня козаки 

зруйнували мости через річку і за-

гативши її, затопили низини. По-

жарський, отаборившись, завдяки 

вдалим діям козацьких дезінфор-

маторів був певен, що йому про-

тистоїть лише нечисленне військо 

Виговського, до того ж ослаблене 

майже повною відсутністю кінно-

ти. Про татар він навіть не здога-

дувався.

29 червня (9 липня за новим 

стилем) зав’язався бій. Москов-

ська кіннота помчала в атаку і, на-

штовхнувшись на лінії укріплень, 

зведених козаками, застрягла.  

Якоїсь миті козаки почали від-

ступати, і московити кинулися за 

ними. Однак це був лише маневр, 

що дав змогу татарам оточити 

кінноту Пожарського. Як тіль-

ки татари дали 

знак, 

що військо ворога 

оточене, українські війська пішли 

в контрнаступ. Трубєцкой, знаючи, 

що його підлеглий веде тяжкий 

бій, і пальцем не поворухнув, щоб 

йому допомогти, вважаючи за 

краще залишатися в основному 

таборі.

Війська Пожарського спробу-

вали тікати, але пробитися крізь 

кримчаків змогли одиниці. Роз-

гром був повний. Сам боярин по-

трапив у полон разом із ще 240 

московськими дворянами. Різні 

джерела дають різні цифри втрат 

московитів – від 4769 (за мос-

ковськими даними) до 30 тисяч. 

Найімовірніше, правда десь по-

середині. Козаки втратили трохи 

більше 2 тисяч, татари – 4 тисячі.

Трубєцкой, почувши про роз-

гром кінноти, кинувся тікати з-під 

Конотопу. У цей час козаки Гуля-

ницького вийшли з міста і вдари-

ли по втікачах, захопивши багато 

ворожої артилерії, бойових зна-

мен, майже весь обоз і всю казну. 

Сам воєвода був двічі поранений 

і ледве врятувався. Переслідува-

ли московитів аж до кордону. 

Російський історик ХІХ століття 

С. Соловйов так описує реакцію у 

Москві на поразку: «Цвіт москов-

ської кінноти, що відбув щасливі 

походи 1654 і 1655 років, загинув 

за один день, і вже ніколи після 

того цар московський не був у 

змозі вивести в поле такого блис-

кучого війська. У жалобній одежі 

вийшов цар Олексій Михайлович 

до народу й жах охопив Москву». 

Цар змушений був піти на пе-

реговори з Виговським і відмови-

тися від ідеї негайно підкорити 

Військо Запорозьке. У паніці після 

поразки цар 

навіть звелів 

зводити земляні 

вали навколо 

Москви і на 

їхнє будівниц-

тво зганяли 

людей усіх соціаль-

них верств.

Битва під Конотопом три-

валий час була негласно забо-

роненою темою в радянській 

історіографії. Адже вона спросто-

вувала міфи про бажання україн-

ців возз’єднатись із «братнім 

народом», про те, що українці і 

росіяни ніколи не воювали одне 

проти одного і про вибір Украї-

ною однозначної орієнтації на 

Москву.

Нині ж на місці битви встанов-

лено пам’ятний знак, хрест, збу-

дована капличка. Річницю пере-

моги відзначають із 1995 року.

Арсен ЧЕПУРНИЙ,

Василь ЧЕПУРНИЙ

В історії кожного народу є події, які стають невід’ємним 
складником їхньої історичної пам’яті,  гордості за героїчні 
подвиги своїх предків. Такою подією для нас є переможна 
битва козацького війська під Конотопом. Щороку вдячні 
потомки покладають квіти до пам’ятного каменя на честь 
героїчної оборони Конотопської фортеці  під проводом 
гетьмана України Івана Виговського






