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АКЦЕНТИ

Як зазначив Президент Петро 
Порошенко на 73-ї сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН, Україна розра-
ховує, що питання запроваджен-
ня миротворчої місії під егідою 
ООН на Донбасі буде вирішене. 
Він зауважив, що йдеться про 
миротворчу діяльність, із прохан-
ням про яку Україна зверталася 
до ООН ще у квітні 2015 року. Пре-
зидент нагадав, що тоді направив 
відповідного листа, підтримано-
го Верховною Радою України, на 
адресу Голови Ради Безпеки, Пре-
зидента Генеральної Асамблеї та 
Генерального секретаря ООН.

– Місії з потужним мандатом 
та широким колом відповідаль-
ності, що сприятиме повернен-
ню миру на українську землю. 
А не тієї, що допоможе замо-
розити конфлікт або закріпи-
ти присутність агресора та його 

поплічників на Донбасі. Ми сер-
йозно розраховуємо на подальший 
прогрес у вирішенні цього важли-
вого питання, – наголосив Петро 
Порошенко.

За словами Президента, Украї-
на завжди ставила на перше місце 
правові та дипломатичні шляхи 
врегулювання конфлікту.

– Я переконаний, що захищаю-
чи свою територіальну цілісність 
та суверенітет, Україна не лише 
відстоює свої кордони, а й захи-
щає весь світ від країни-агресора 
Росії та ї ї зазіхань, – сказав Петро 
Порошенко.

Також під час робочого візиту 
до Сполучених Штатів Америки 
Верховний Головнокомандувач 
взяв участь в урочистій церемо-
нії передачі Військово-Морським 
Силам України двох патрульних 
катерів берегової охорони класу 

Island. Церемонія відбулася на 
території бази Берегової охоро-
ни США «Балтимор». Сертифікати 
про передачу техніки у присут-
ності глави держави підписали 
віце-адмірал Берегової охорони 
США Майкл Макалістер та коман-
дувач ВМС Ігор Воронченко.

– Перші два катери Island 
стануть ще однією цеглиною в 
зміцненні військово-морського 
альянсу між українським та аме-
риканським народами, а страте-
гічне партнерство між Україною 
та Сполученими Штатами є жва-
вим та продуктивним, – зазначив 
Президент, зауваживши, що до-
повнить цю співпрацю і амери-
канська допомога в будівництві 
командного центру ВМС України 
в Очакові.

Із січня по червень 2019 року 
заплановані відновні роботи та до-
обладнання катерів в присутності 
представників українських ВМС. 
Також у Балтиморі будуть навча-
тися українські екіпажі.

Петро Порошенко наголосив, 
що уряд та Президент США ще раз 
продемонстрували тверду пози-
цію щодо захисту міжнародного 
права, підтримки миру, демокра-
тії та незалежності України.

– На сьогодні від США ми 
отримали понад 1 млрд доларів 
на підтримку безпеки, підтрим-
ку реформ сектору національ-
ної безпеки та оборони України, 
підтримку Закону про нацбез-
пеку та його впровадження, що 
робить нашу армію сумісною з 
американською та НАТО, – ска-
зав він.

МИРОТВОРЦІ ДЛЯ ДОНБАСУ
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БАЗІ ВМС НА АЗОВІ – БУТИ!
25 вересня завершився пере-

хід групи суден Військово-Мор-
ських Сил Збройних Сил України в 
порт Маріуполь. Перехід пошуково-
рятувального судна «Донбас» та 
морського буксира «Корець» су-
проводжувався неодноразовими 
провокаціями з боку російських 
силовиків.

При проході через Керченську 
протоку Військово-Морські Сили не 
просили дозволу у країни агресора, 
а реалізували своє право на вільне 
плавання протокою та Азовським 
морем згідно з Конвенцією ООН 
та міжнародними угодами. Ніяких 
оплат лоцманських послуг при слі-
дуванні Керченською протокою не 
здійснювалося.

Для безпосереднього супро-
водження «Донбасу» і «Корця»  
протокою було задіяно понад 10 
кораблів і катерів ФСБ та Чорно-
морського флоту РФ. Літаки країни 
агресора неодноразово здійснюва-
ли обліт наших кораблів, до того ж і  
на гранично низьких висотах.

А перед цим сили країни-агре-
сора допустили низку небезпечних 
інцидентів. Так, 20 вересня роз-
відувальний корабель Російської 
Федерації «Приазовье» здійснив 
надмірне зближення з українськи-
ми суднами на дистанцію – два 
кабельтових, чим грубо порушив 
вимоги міжнародних правил та 
створив украй небезпечну ситуа-
цію. А вже наступного дня, 21 ве-
ресня, російський винищувач Су-27 
(з тимчасово окупованої території 

АР Крим, бортовий номер 30) ство-
рив передумови до аварійної події 
в повітрі, наблизившись на небез-
печну відстань до українського вій-
ськово-транспортного літака Ан-26, 
який виконував планове завдання 
над акваторією Чорного моря.

Поблизу рейду Маріуполя в ра-
йоні якірної стоянки була здійсне-
на спроба провокації з боку росій-
ського прикордонного катера типу 
«Мангуст», екіпаж якого нещодав-
но вже вчиняв такі дії, небезпечно 
маневруючи поряд з українським 
катером Морської охорони. Катер 
РФ на великій швидкості намагав-
ся наблизитися до наших кора-
блів, але рішучими діями екіпажів 
малих броньованих артилерійських 

катерів «Лубни» та «Кременчук» він 
був зупинений та недопущений до 
місця стоянки пошуково-рятуваль-
ного судна «Донбас» та морського 
буксира «Корець».

Президент – Верховний Голов-
нокомандувач Збройних Сил Укра-
їни Петро Порошенко подякував 
екіпажам «Донбасу» та «Корця» за 
бездоганно виконаний наказ. 

– Ці судна стануть частиною 
новоствореної військово-морської 
бази українського флоту на Азо-
ві! – зазначив Президент

Основним завданням бази буде 
захист портів Азовського моря і 
забезпечення безпеки судноплав-
ства, що передбачає проведення 
протимінних заходів. Це – один з 
пріоритетних напрямків розвитку 
Військово-Морських Сил.

На зустрічі зі стратегічними 
радниками високого рівня Комі-
тету реформ Міністерства обо-
рони та Збройних Сил очільник 
військового відомства генерал 
армії України Степан Полторак на-
голосив, що курс України на євро-
атлантичну інтеграцію залишаєть-
ся незмінним.

– Ми рішуче налаштовані на 
перспективний процес вступу 
до НАТО та Європейського Союзу. 
Наша стратегічна мета не зміни-
лася, – зазначив Міністр оборони 
України.

Сторони обговорили співпра-
цю у сфері безпеки і оборони, а 
також взаємодію у подальшому 
впровадженні реформ.

Міністр оборони зазначив, що 
доказом проведеної роботи є до-
кументи оборонного планування, 
напрацьовані разом із партнера-
ми, а саме Стратегічний оборон-
ний бюлетень, а також ухвалений 
Верховною Радою Закон «Про на-
ціональну безпеку України», який 
чітко визначає подальші кроки 
оборонного відомства.

– Зараз ми працюємо на тим, 
щоб усі документи планування 
нашого розвитку співпадали із за-
коном про національну безпеку. 
Ми повинні підготувати Міністер-
ство до роботи в новому статусі 
та формі, – сказав генерал армії 
України Степан Полторак, зокрема 
відмічаючи посилення цивільного 
контролю над Міноборони.

За словами глави оборонного 
відомства, новий закон передба-
чає також проведення реформи 
органів військового управління, 
що фактично вже є переходом до 
практичної роботи.

КУРС – НЕЗМІННИЙ
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АКЦЕНТИ

На виконання Програми роз-
витку медичної служби Зброй-
них Сил України до 2020 року на 
базі 65-го військового мобіль-
ного госпіталю передбачається 
створити експериментальний 
підрозділ з медичної евакуації, 
який відповідатиме стандартам 
НАТО. Таким чином з тактичної 
медичної евакуації, яка буде 
здійснюватися в районі прове-
дення операції Об’єднаних сил, 
розпочнеться перший етап роз-
витку системи медичної евакуа-
ції Збройних Сил України.

– Будуть створені 18 екіпажів 
на автомобілях «Богдан» у складі 

МЕДИЧНА ЕВАКУАЦІЯ НА ПЕРЕДОВІЙ 
старшого бойового медика, бо-
йового медика і водія-санітара. 
Екіпажі постійно знаходитимуть-
ся на передовій у районі прове-
дення операції Об’єднаних сил 
і забезпечуватимуть евакуацію 
за територіальним принципом 
із зони своєї відповідальності, – 
зазначив начальник Головного 
військово-медичного управління 
полковник медичної служби Ігор 
Хоменко.

В подальшому такі підрозді-
ли будуть створені на базі 66-го, 
59-го і 61-го мобільних госпіталів. 

Паралельно зі створенням екс-
периментального підрозділу в 

ДЕСАНТНИКИ 
СВЯТКУВАТИМУТЬ 
НОВОСІЛЛЯ

«КОЗАЦЬКА ВОЛЯ-2018»
Нарощування спроможностей 

органів військового управління в 
ході ведення оборонних стабіліза-
ційних дій військами, планування 
та здійснення контрнаступальної 
операції стало головною метою 
стратегічних командно-штабних 
навчань «Козацька воля-2018».

Ці навчання стали наймас-
штабнішими за всю історію Зброй-
них Сил України. Військові частини 
перекидались із заходу на схід, з 
півночі на південь, для виконання 
в різних регіонах різнопланових 
завдань. Так, бригада армійської 
авіації після льотних тактичних 
навчань на Рівненському полігоні 
вже наступної доби висаджувала 
підрозділи Десантно-штурмових 
військ у горах на території Закар-
паття, а за добу, здійснивши пере-
базування, підтримувала десант-
ників на півдні.

Крім того, навчання перед-
бачали застосування військових 
частин різних видів та окремих 
родів військ в єдиній системі. Так, 
військові частини ППО Сухопутних 
військ виконували всі завдання в 
єдиній системі ППО України спіль-
но з військовими частинами Повіт-
ряних та Військово-Морських Сил, 

військові частини ракетних військ 
і артилерії забезпечували вогне-
ву підтримку дій морського угру-
повання на Азовському морі та 
виконували завдання в інтересах 
інших угруповань військ. Управ-
ління військами здійснювалось 
як зі стаціонарних, так і з рухомих 
пунктів. 

Окремо, на навчаннях відпра-
цьовувалося управління всією (в 
масштабах України) системою те-
риторіальної оборони, підготовки 
резервів та відновлення боєздат-
ності військових частин.

У Житомирі на території кіль-
кох військових містечок триває 
реалізація масштабного проекту 
з будівництва гуртожитків для 
військовослужбовців контрактної 
служби Десантно-штурмових 
військ. Тут буде збудовано 8 гур-
тожитків для близько 1000 вій-
ськовослужбовців.

Кожен майбутній гуртожи-
ток розрахований на 125 ліжок. 
Це двоповерхова будівля з бло-
ковою системою у дві кімнати. 
На кожному поверсі обладнує-
ться кухня. Меблі та побутову 
техніку закуповуватиме обо-
ронне відомство. Облаштуван-
ня інтер’єрів в новозбудованих 
гуртожитках поліпшеного типу 
відбуватиметься з урахуванням 
побажання самих військових. 
На спорудження кожного гурто-
житку відведено 210 днів від по-
чатку робіт.

За 4 місяці виконання робіт 
вже зведено чотири двоповер-
хові будівлі. За словами підряд-
ників, наприкінці року роботи 
мають бути завершені, і близько 
тисячі контрактників заселяться в 
нові приміщення. Виконавець ро-
біт об’єкта військового містечка 
№ 80 зазначає, що архітектурно-
інженерні рішення індивідуальні, 
залежать від місцевого клімату, 
особливостей ґрунтів, їхнього гід-
рологічного режиму, сейсмічнос-
ті тощо. Усі закупівлі проводяться 
виключно через систему держав-
них закупівель ProZorro.
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ЗБРОЯ ДЛЯ АРМІЇ

На Рівненському загально-
військовому полігоні відбулося 
триденне комплексне бригадне 
тактичне навчання з бойовою 
стрільбою окремої гірсько-
штурмової, артилерійської бри-
гад, а також льотно-тактичне 
навчання окремої бригади ар-
мійської авіації.

Етапи навчань передбачали 
перехід у наступ із положен-
ня безпосереднього зіткнен-
ня з противником, форсування 
водної перешкоди, ведення 
штурмових і рейдових дій у на-
селеному пункті, захоплення ви-
гідного рубежу та організацію 

НАВЧИТИСЯ УХВАЛЮВАТИ 
НЕСТАНДАРТНІ РІШЕННЯ

Головному військово-медичному 
управлінні формується відділ ме-
дичної евакуації, що дозволить 
забезпечити управління цим про-
цесом на всіх рівнях.

На другому етапі планується 
відпрацювати координацію всієї 
евакуації на оперативно-тактично-
му рівні: від військових мобільних 
госпіталів до медичних закладів 
третього рівня надання допомоги у 
містах Харків та Дніпро. А також на 
стратегічному рівні – від Харкова 
та Дніпра до військово-медичних 
клінічних центрів і Національного 
військово-медичного клінічного 
центру «Головний військовий клі-
нічний госпіталь» включно з аеро-
евакуацією.

Нещодавно відбулись авіацій-
ні випробування нового опера-
тивно-тактичного безпілотного 
комплексу, який здатний здійс-
нювати розвідку, координувати 
ведення вогню, забезпечувати 
стійкий від впливу засобів радіо-
електронної боротьби зв’язок на 
оперативній глибині до 200 км, 
перебуваючи в повітрі до 24 го-
дин, а також бойового безпілот-
ного комплексу, що може нести 
потужний фугасний або термо-
баричний бойовий заряд та точ-
но вражати цілі в глибокому тилу 
ворога.

Окрім того, на полігоні було 
продемонстровано льотно-тех-
нічні характеристики українських 
легких багатоцільових вертольо-
тів «Скаут» і АК1-3, здатних забез-
печувати розвідку чи виконувати 
завдання з охорони кордону.

Також відбулися випробуван-
ня модернізованої ЗУ-23-2. Вона 
обладнана електронною систе-
мою автоматичного знаходжен-
ня цілі та управління веденням 
вогню. Це дозволяє ефективно 
знищувати повітряні та наземні 
цілі, зокрема БпЛА. Окрім цього, 
можна керувати вогнем одразу 
кількох зенітних установок на 
відстані, із захищених позицій, 
не піддаючи ризику життя вій-
ськовослужбовців.

На полігоні були продемон-
стровані та випробувані й нові 
боєприпаси українського вироб-
ництва, зокрема ракети РС-80 та 
осколково-фугасний снаряд для 
гармат МТ-12 «Рапіра».

оборони. Підтримка армійської 
авіації була ефективною та доб-
ре синхронізованою з діями су-
хопутних військових частин. Для 
бригад, які завершили бойове 
злагодження, це навчання стало 
черговою перевіркою їхніх бо-
йових спроможностей в умовах, 
максимально наближених до 
бойових.

Треба зазначити, що це нав-
чання з бойовою стрільбою 
проводилося в умовах високої 
динаміки нарощування обста-
новки, що потребувало від ко-
мандирів швидких нестандарт-
них рішень.
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Він ніколи не відводить погляду – дивиться прямо і відверто. Це 
погляд чоловіка – принципового і рішучого. Він добре усвідомлює, 
яка відповідальність покладена на нього в такий важкий для України 
час. Та він уміє тримати удар! Звідки в нього ця спокійна мужність? 
Відповідь проста: він вірить у себе, вірить в Україну, її народ, її 
оборонців та в українську армію. 

 «Пообіцяв – виконав!», – сьогодні ці слова стали життєвим кредо 
командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Під 
керівництвом цього воєначальника Об’єднані сили вкотре довели, що 
українська армія – одна з найбільш боєздатних у світі! 

Лише за чотири місяці військової операції на Донбасі в новому 
форматі під контроль України повернуто кілометри рідної землі, 
звільнено низку населених пунктів, відновлено десятки об’єктів 
інфраструктури Донецької та Луганської областей, яку підступно 
зруйнувала ворожа артилерія. 

Про хід операції Об’єднаних сил Сергій Іванович відверто розповів 
читачам нашого журналу в ексклюзивному інтерв’ю. Слід наголосити, 
що розмова з командувачем відбулася не в кабінетах штабу, а на 
передньому краї, в окопах та бліндажах, серед солдатів та офіцерів, 
які мужньо боронять Україну від оскаженілого агресора…

МІЖ ВІЙНОЮМІЖ ВІЙНОЮ
ІНТЕРВ’Ю З КОМАНДУВАЧЕМ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛІНТЕРВ’Ю З КОМАНДУВАЧЕМ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
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З ПЕРШИХ УСТ
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І МИРОМІ МИРОМ



8 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | жовтень 2018 року

– Товаришу командувач, май-
же кожного українця сьогодні 
турбує питання: коли скінчиться 
агресія Росії на Донбасі? Також 
існує думка, що настане тут мир, 
чи ні, залежить виключно від 
Путіна. Що ви можете відпові-
сти цим людям? Який варіант 
розвитку подій був би найбільш 
оптимальним для України? 

– Переконаний, що війна закін-
читься нашою перемогою. Щодо 
цього не маю жодного сумніву. Ми 
маємо найкращі Збройні Сили, у 
нас найкращі люди, і головне – ми 
боронимо нашу рідну  землю – 
Україну. Миротворча місія ООН, яку 
пропонує керівництво нашої дер-
жави і на якій наполягають наші 
союзники, зокрема США, це час-
тина політичного рішення. Наразі 
йде його опрацювання, тож про-
гнозувати, якими будуть контури 
цієї операції, поки що зарано, при-
наймні для рівня Об’єднаних сил.  

– Життя засвідчило: лінія 
окопів пролягає не стільки по 
українських родючих ґрун-
тах, скільки в душах і головах 
українців. Які загалом настрої 
нині панують серед мешкан-
ців Донбасу, що живуть на під-
контрольних територіях, та тих, 

які опинилися в окупації? Чи 
можна констатувати, що жите-
лі нарешті починають розуміти 
справжню ціну «руского міра»? 
Словом, що перемагає: холо-
дильник чи телевізор? 

– За роки, що минули від по-
чатку бойових дій на Сході України, 
у світогляді місцевого населен-
ня багато чого змінилося. Дедалі 
більше мешканців цього регіону 
вважають себе українцями та асо-
ціюють своє майбутнє з Україною. 
Так, Донбас має свою специфіку. 
Тут даються взнаки різні фактори: 
і вплив російської пропаганди, і 
певні нюанси історичного розви-
тку цього індустріального регіону, 
й багато інших чинників. І хоча ро-
сійська пропагандистська машина 
й далі намагається робити свою 
«чорну» справу, відсоток прихиль-
ників «руского міра» на тимчасо-
во окупованих територіях знижу-
ється. Адже тотальне зубожіння, 
відсутність роботи та пристойної 
зарплатні, космічні ціни на все, по-
чинаючи з продуктів харчування 
й закінчуючи товарами широкого 
вжитку та побутовою технікою, – 
все це аж ніяк не сприяє підви-
щенню довіри до окупаційних ад-
міністрацій, керованих Кремлем.

– Скільки контрольних пунктів 
в’їзду-виїзду нині функціону-
ють на лінії розмежування, яка 
кількість людей їх перетинають 
та з якою метою?

– Що стосується КПВВ, то 
їх на території району прове-
дення операції Об'єднаних сил 
шість: Новоазовськ – Маріуполь 
(КПВВ «Гнутове»), Донецьк – 
Маріуполь (КПВВ «Новотроїцьке»), 
Д о н е ц ь к  –  Ку р а хо в е  ( К П В В 
«Мар’їнка»), Горлівка – Бахмут 
(КПВВ «Майорське»), Первомайськ 
– Лисичанськ (КПВВ «Золоте»), 
Луганськ – Новоайдар (КПВВ 
«Станиця Луганська»).

Звичайно, лінію розмежуван-
ня в той чи інший бік громадяни 
України перетинають з різних при-
чин. З тимчасово окупованої тери-
торії люди здебільшого їдуть про-
відати рідних та близьких, навідати 
дітей, які вчаться в українських ви-
шах. Чимало громадян вирушають 
у так звані продуктові тури або ж 
за якісними українськими ліками. 

– За час, відколи триває опе-
рація Об’єднаних сил, Збройні 
Сили України очистили від оку-
пантів кілька населених пунктів. 
Їхні мешканці, втомившись від 
безладдя і невизначеності, про-
сили наших воїнів взяти їх під 
свою опіку. А якщо завтра, на-
приклад, мешканці Горлівки по-
встануть проти влади окупантів 
і покличуть у місто Збройні Сили 
України?

– Об'єднані сили виконують 
в операції кілька ключових зав-
дань. Одне з них – не допустити 
поширення російської агресії на 
підконтрольну Україні територію. 
Для цього ми встановлюємо конт-
роль над населеними пунктами до 
лінії розмежування, визначеної 
Мінськими угодами.

Операції із взяття під контроль 
Шумів, Золотого-4 та Південного 
були здійснені в межах Мінських 
до мовленостей. Головні їхні за-
вдання – це створення смуги 
для убезпечення підрозділів, що 

З ПЕРШИХ УСТ
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обороняються від раптових напа-
дів противника, унеможливлення 
його виходу до переднього краю 
й ведення вогню з так званої «сі-
рої» зони. А також – якомога далі 
відсунути від населених пунктів 
смугу забезпечення підрозділів та 
створити пояси безпеки навколо 
міст та сіл.

Що ж стосується мешканців 
Горлівки та інших окупованих на-
селених пунктів, скажу так. Ми ве-
демо боротьбу на рідній землі, на 
ній жили наші пращури, тож вона 
за всіма законами належить нам і 
нашим нащадкам. Мета операції: 
стримування та відсіч збройній 
агресії Російської Федерації, від-
новлення суверенітету України 
на тимчасово окупованих тери-
торіях. Об'єднані сили під моїм 
командуванням виконають ви-
значене завдання Верховного 
Головнокомандувача. Разом із 
тим наголошую, що Об’єднані 
сили жодного разу не порушили 
ані Мінські домовленості, ані інші 
міжнародні зобов’язання.

 – Які населені пункти у так 
званій «сірій» зоні наразі по-
требують особливої уваги щодо 
відновлення інфраструктури і 
підготовки до зими?

– Нещодавно підрозділи Об'єд-
наних сил на північно-за хід  ній 
околиці Золотого взяли під по-
вний контроль хутір Вільний. 
Тепер наше «невеличке село» на-
лежить до Попаснянського району 
Луганщини, а противник позбав-
лений можливості вести вогонь з 
тієї території по мирних мешкан-
цях прилеглих сіл. З повернен-
ням української влади мешканці 
Вільного повертаються до цивілі-
зації. Жителі радо зустріли своїх за-
хисників, обіймали, дякували. Нині 
наші військові допомагають місце-
вому населенню розв’язувати ви-
никлі проблеми. До хутора поста-
чають продукти харчування, речі 
першої необхідності, україномов-
ні друковані періодичні видання. 
У домівках поступово з’являється 
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світло. На черзі – доставка вугілля 
та дров, аби люди могли перезиму-
вати, відновлення доріг. Об’єднані 
сили, керівництво Луганщини й 
району зроблять усе можливе, 
щоб мешканці Вільного, як і весь 
український народ, у комфортних 
умовах, у теплі й радості зустріли 
Новий рік, Різдво Христове та інші 
свята. І, дай, Боже, жили в мирі!

– Сергію Івановичу, скільки 
громадян, які мешкають на те-
риторії проведення ООС, були 
затримані за співпрацю з бойо-
виками? Це були окремі особи 
чи навіть цілі диверсійні групи? 
Скільки з них здалися добро-
вільно завдяки програмі СБУ «На 
тебе чекають вдома»? Яка тен-
денція спостерігається? Як скла-
дається ситуація з добровільною 
здачею зброї?

– З початку проведення 
Операції об’єднаних сил на блок-
постах та КПВВ затримано та пе-
ревірено 273 особи. В межах чого 
відкрито 241 кримінальне прова-
дження за ознаками злочину пе-
редбаченого ст. 260 ККУ (створення 
непередбачених законами України 
воєнізованих або збройних фор-
мувань). 34-м особам повідомлено 
про підо зру. У інших проваджен-
нях триває досудове слідство.

Що стосується тих, які здалися 

добровільно, то в цілому по Україні 
програмою СБУ «На тебе чекають 
вдома» скористалося більше двох-
сот осіб. В районі проведення опе-
рації ця цифра з травня цього року 
становила  4 особи. 

Щодо ситуації з добровільною 
здачею зброї, то це виключно ком-
петенція органів правопорядку, 
які до речі, з 1 жовтня проводять 
відповідний місячник. Але, слід 
зазначити, що лише за час про-
ведення Операції об’єднаних сил 
Національна поліція із незакон-
ного обігу вилучила 178 одиниць 
стрілецької зброї та гранатометів. 
Близько 120 тисяч боєприпасів різ-
них типів та 200 кг вибухівки.

– У повідомленнях агресор 
періодично здіймає паніку щодо 
штурму, який готують ЗС України. 
Натомість усі перемир’я, про які 
щоразу домовляються в Мінську, 
порушують саме окупанти. З 
якою метою, на Вашу думку, про-
водяться такі пропагандистські 
акції?

– Вони лякають ніби-то нашим 
наступом мирне населення, а на-
томість самі  обстрілюють жит-
лові квартали населених пунктів, 
руйнують інфраструктуру. Це 
вже стало традиційним для цієї 
гібридної війни. Ми ж усе це від-
новлюємо,  зброю застосовуємо 

виключно для оборони та від-
биття нападів. Так звані ватажки 
окупаційних адміністрацій РФ, 
контрольовані російськими кура-
торами, за наказом своїх кремлів-
ських господарів залякують і без 
того залякане населення тимчасо-
во окупованих територій, розпо-
відаючи йому свої вже остогидлі 
казки про фашистів-бандерівців 
та загрозу «хунти». Заляканим на-
родом легше керувати, перед ним 
і звітувати необов'язково, і забез-
печувати його права і свободи є 
зайвим. Головне – підтримувати 
створений російською пропаган-
дистською машиною образ воро-
га й тим самим постійно підтри-
мувати полум'я війни. Та все ж, я 
знаю, дедалі більше громадян на 
тимчасово окупованих територіях 
починають розуміти, в яку халепу 
потрапили вони, куди завів їх мі-
фічний «руский мір». Не за горами 
той час, коли всі ми знову житиме-
мо в мирній і неподільній Україні.

– Сергію Івановичу, яке озбро-
єння та бойову техніку постачає 
країна-агресор бойовикам?

Російська Федерація не при-
пиняє направляти на тимчасо-
во окуповані території Донбасу 
озброєння власного оборонно-
промислового комплексу, серед 
них і новітні зразки. Зокрема під-
тверджено, що з 2014 року й до 
сьогодні були передані танки мо-
дифікацій Т-72Б (зразок 1989 року), 
Т-72БА (1999 рік), Т-72Б3 (2011 
рік), броньовані машини БТР-82А, 
БТР-80 та БМД-2, бронеавтомобілі 
«Рысь», «Тигр» та «Мустанг». Криваві 
злочини на Cході України окупанти 
вчиняли за допомогою реактивних 
систем залпового вогню «Град», 
«Смерч» і «Торнадо», артилерій-
ських установок «Нона-К», «Пион», 
«Гвоздика», «Акация»,  «Гиацинт-Б», 
«Мста-Б» тощо. Також державний 
кордон України перетнули сис-
теми протиповітряної оборони 
Збройних сил Росії. Зокрема зе-
нітні комплекси «Панцирь-С1» і 
«Стрела-10», локаційна станція 

З ПЕРШИХ УСТ
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«Каста-2Е2», переносний ракетний 
комплекс «Ива», а завдяки «зна-
менитому» «Буку-М1» із Західного 
військового округу РФ 17 липня 
2014-го над Донбасом загинуло 
298 цивільних пасажирів мала-
зійського літака «Boeing-777». За 
цей терористичний акт агресору 
доведеться відповідати в міжна-
родних судах! Крім цього, проти-
вник активно застосовує засоби 
радіоелектронної боротьби, без-
пілотні літальні апарати, міни та 
вибухові пристрої. Уся ця зброя 
путінського «військторгу» задо-
кументована Спеціальною моні-
торинговою місією ОБСЄ в Україні. 
Як доказ 28 липня 2018 року без-
пілотником місії виявлено відра-
зу чотири новітні російські комп-
лекси радіоелектронної боротьби 
«Леер-3», «Красуха-2», «Былина» та 
спеціальний апарат для перешкод 
безпілотникам «Репелент-1». Дані 

зразки виготовлені у РФ упродовж 
останніх років, а деякі, наприклад, 
«Былина», взагалі має бути при-
йнятий на озброєння російської 
армії лише цього року після від-
повідних випробувань. Як бачимо, 
така «перевірка війною» прово-
диться на території незалежної 
України. 

– Ще 2015 року обстріла-
ми бойовиків були зруйновані 
очисні споруди найбільшого в 
регіоні свинокомплексу в селі 
Новолуганське Бахмутського ра-
йону. Тоді забруднені стічні води 
потрапляли до річки Кодемка, 
яка впадає в Бахмутку і далі в 
Сіверський Донець. Це загрожу-
вало великою екологічною ката-
строфою, яку відчули б на собі і 
жителі Донецька та Луганська. 
Труїлася худоба, люди… Укра-
їнська сторона відразу дала га-
рантії безпеки ремонтникам, 

російська ж навмисне тягнула 
з відповіддю місяцями. Отже, 
чи вирішено нарешті ту давню 
проблему?

– Звичайно, вирішувати всі 
такі питання в односторонньому 
порядку після демаршу росій-
ської сторони СЦКК непросто. Втім 
для командування Об'єднаних 
сил головним були і залишають-
ся люди – громадяни України по 
обидва боки лінії розмежування. 
Об'єднані сили зроблять усе, щоб 
відродження регіону було без-
печним. Будемо створювати такі 
соціальні умови, які стануть по-
тужним стимулом для повернення 
тих українських громадян, які нині 
перебувають під окупацією.

Щодо складної ситу ації зі сви-
нокомплексом у Ново лу ган сь кому 
ви абсолютно праві. Невиконання 
заходів із утилізації стоків, не-
сприятливі погодні умови, а голов-
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не – пошкодження дамби ставка-
накопичувача внаслідок постійних 
обстрілів з боку збройних форму-
вань Російської Федерації протя-
гом чотирьох років створили за-
грозу прориву, що могло призвести 
до забруднення ґрунтових вод у 
населених пунктах Новолуганське, 
Майське, Гладосове, Доломітне, 
Гольмівський та Горлівка. З почат-
ку 2018 року керівництво підпри-
ємства ПАТ «Бахмутський аграрний 
союз» направило 6 заявок щодо 
гарантій безпеки для проведення 
відновних робіт. З боку окупацій-
ної адміністрації РФ погодження 
до останнього часу отримати не 
вдавалося.

Згодом до вирішення цієї про-
блеми долучилося командуван-
ня Об'єднаних сил. 2 серпня 2018 
року під час зустрічі з першим 
заступником голови СММ ОБСЄ 
Александром Хугом ми обгово-
рили питання забезпечення ре-
жиму припинення вогню з боку 

збройних формувань РФ для про-
ведення ремонтно-відновних ро-
біт. І ось уже 24 серпня українська 
сторона СЦКК через СММ ОБСЄ 
отримала гарантії безпеки на про-
ведення ремонтно-відновних ро-
біт дамби ставка-накопичувача 
«Бахмутського аграрного союзу», 
а 29 серпня було виконано їхній 
перший етап.

Фахівці Державної служби з 
надзвичайних ситуацій у складі 
Об'єднаних сил обстежили 2100 м2 
місцевості на наявність невибух-
лих боєприпасів. Дамбу ставка-на-
копичувача зміцнили 60 тоннами 
будівельної суміші.

Все це дозволяє запобігти еко-
логічній катастрофі, уникнути спа-
лаху інфекційних захворювань та 
зменшити соціальну напругу серед 
населення регіону. Насправді люди 
бачать, для кого Україна – це полі-
гон, а для кого – рідна земля. Хто 
розміновує територію і відновлює 
інфраструктуру, а хто підло маскує 

боєприпаси під дитячу іграшку.
– До речі, про дітей. З пер-

ших днів агресії на Донбасі ви 
опікувалися долею дітей, які за-
лишилися незахищеними перед 
реаліями війни. Розкажіть, будь-
ласка, які гуманітарні проекти 
реалізуються нині?

– Так, звичайно, в першу чергу 
допомоги потребують діти, і ми 
ніколи не забуваємо про них, до-
помагаємо. Що ж до наших гумані-
тарних проектів, то непогано себе 
зарекомендувала моя стратегічна 
гуманітарна ініціатива «Допомога 
Схід». Командування Об'єднаних 
сил налагодило взаємодію з об-
ласними державними адміністра-
ціями України та міжнародними 
організаціями, завдяки чому над-
ходить медичне устаткування, 
обладнання, витратні матеріали, 
ліки для медичних закладів, що 
розташовані на лінії зіткнення. 
Організовуємо лікування дітей 
із складними захворюваннями 

З ПЕРШИХ УСТ
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у провідних клініках за межами 
району ведення операції, влашто-
вуємо відпочинок та екскурсії 
дітей з населених пунктів при-
фронтової зони в мирних містах 
України, робимо дітям різнома-
нітні подарунки.

– Українцям часто нав’язують 
різні страхи про ситуацію в зоні 
бойових дій, формуючи цим 
негативні настрої у державі та 
піддаючи  сумніву компетент-
ність її військового керівни-
цтва. У цьому зв’язку розкажіть, 
будь ласка, про серпневі події 
під Кримським. Адже крем-
лівські ЗМІ та деякі соцмережі 
тоді повідомляли про мало не 
десятки загиблих українських 
військових.

– Так, ви маєте рацію: це 
саме страхи, які нав'язуються. 
Нав'язуються ворогом – його 
спецслужбами й агентами, а ще, 
на жаль, його добровільними по-
мічниками, які подекуди й самі 
не здогадуються про свою роль. 
Роздмухуючи в соціальних ме-
режах, у пресі та на телебаченні 
панічні настрої, такі громадяни 
ллють воду на млин пропаганди 
ворога. Адже такими вчинками 
перемогу над агресором точно не 
наблизиш. Вони вносять сумбур та 
паніку в життя українців, свідомо 
чи несвідомо поширюючи неправ-
диву інформацію. Та все ж найчас-
тіше шкодять фейки – вигадані 
інформаційні повідомлення, які 
викривляють картину загальної 
обстановки.

Буквально шквал фейків здій-
нявся й навколо тих подій поблизу 
населеного пункту Кримське. 23 
серпня цього року, коли російсько-
окупаційні війська намагалися ви-
бити наших бійців під Кримським 
з їхніх позицій у смузі забезпе-
чення поблизу Бахмутської траси, 
загинуло четверо й було поранено 
сімох наших захисників. Я щиро 
співчуваю кожній матері, кожній 
дружині й кожній дитині загиблих. 
На жаль, на війні втрати бувають… 

А «десятки загиблих українських 
вояків» – це стандартний хід служб 
інформаційно-психологічних 
операцій противника. Спочатку в 
мережу Інтернет вкидається не-
правдива інформація, потім ї ї ти-
ражують спочатку свої агенти, а 
згодом – безвідповідальні грома-
дяни. І все – паніка посіяна! Тому 
дуже важливо прискіпливо пере-
віряти будь-яку інформацію, перш 
ніж поширювати ї ї.

– Якою наразі є ситуація в 
Азовському морі? Як можуть 
розвиватися події, зважаючи на 
агресивну поведінку Росії в цьо-
му регіоні?

– Узбережжя надійно обо-
роняють наші підрозділи. Будьте 
певні, якщо агресор зробить зух-
валу спробу висадки десанту на 
Азовському узбережжі, нам є чим 
його зустріти. 

– Товаришу командувач, 
люди у погонах та більшість пе-
ресічних громадян нашої дер-
жави знають вас насамперед як 
професіонала. Що можете ска-
зати про українське військо? Як 
воно змінилося після 2014 року, 
і чи відчуває нашу міць ворог?

– І я особисто, і кожен захисник 
України в лавах Об'єднаних сил, а 
також, думаю, що не помилюся, 
якщо припущу, що і противник, зви-
чайно, відчуваємо як зміни в укра-
їнському війську зразка 2014-го та 
2018 років, так і відмінності АТО від 
ООС. По-перше, за роки проведен-
ня антитерористичної операції та 
перші місяці проведення операції 
Об'єднаних сил якісно змінилася як 
підготовка українських військовос-
лужбовців, так озброєння та вій-
ськова техніка. Українська армія 
кінця літа 2018 року – це зовсім не 
те військо, що ми мали чотири роки 
тому. Ми не стоїмо на місці, постій-
но вдосконалюємось. Адже про-
тивник постійно змінює тактику і 
стратегію своїх дій. Ми готові йому 
відповісти і нам є чим це зробити.

Нині в нас є достатньо сил та 
засобів, аби адекватно реагувати 
на будь-які спроби агресора змі-
нити ситуацію на свою користь. 
Також чимало змінилося відто-
ді, як керівництво операцією із 
стримування й відсічі збройної 
агресії Російської Федерації було 
доручено військовим – Збройним 
Силам України. Адже на сьогодні 
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Генерал-лейтенант Сергій Наєв на-
родився 30 квітня 1970 року в місті 
Могилів-Подільський Вінницької 
області. Вищу освіту здобув у 
Московському вищому загально-
військовому командному училищі. 
У Збройних Силах України з 1993 
року. Служив на різних посадах у 
Західному та Південному опера-
тивних командуваннях. Командував 
взводом, розвідувальною ротою, 
батальйоном, а згодом очолював 
полк та механізовану бригаду. 2007 
року успішно закінчив навчання 
на факультеті підготовки фахівців 
оперативно-стратегічного рівня 
Національної академії оборони 
України. Як кращий випускник 
нагороджений відзнакою –  мечем 
королеви Великої Британії, яку 
отримав з рук посла цієї держави в 
Україні. З початком російської вій-
ськової агресії проти України од-
ним з перших став на захист рідної 
землі. Був керівником сектора «Б» 
під час боїв за донецький аеро-
порт, командувачем оперативного 
командування «Схід», начальни-
ком штабу – першим заступником 
командувача Сухопутних військ та 
заступником начальника Генераль-
ного штабу ЗС України. 16 березня 
2018 року Президент України 
Петро Порошенко призначив 
Сергія Наєва командувачем 
Об’єднаних сил  на Сході України. 
Одружений. Має трьох дітей.

і правоохоронні органи, й інші 
військові формування перебува-
ють тут під єдиним керівництвом. 
Тобто силовий блок готовий будь-
якої миті адекватно реагувати на 
зміни обстановки, і це – значний 
позитив. Найголовніші зміни, ма-
буть, полягають у тому, що ми 
більше не миримося з безкарни-
ми обстрілами наших позицій, у 
чому противник уже неодноразо-
во переконався.

– «Моторола», «Гіві», тепер 
Захарченко… Це добрий знак, 
коли вороги поступово знищу-
ють один одного? Чи це росій-
ські куратори, прибирають своїх 
ставлеників?

– Знищення російськими спец-
службами одіозних злочинців вже 
стало традицією. Вони мали розу-
міти, на що йшли, коли ставали на 
шлях зради чи наймитства, займа-
лися терором. З одного боку, це – 
звичайне поїдання павуками в 
банці одне одного, з другого – при-
бирання свідків, які дуже багато 
знають про злочини Кремля й про 
те, як саме «шахтарі» та «тракто-
ристи» воюють проти українського 
війська. Те, що зникають з поверхні 
Землі вбивці та зрадники, нас мало 
би тішити, якби не одне «але». 
Кремль прибирає тих, хто невдовзі 
міг би свідчити проти нього в між-
народному трибуналі в Гаазі. І на-
останок – за чотири з половиною 
роки війни ми добре засвоїли: яки-
ми б не були слова та обіцянки во-
рога,  – вірити агресору не можна. 
Тож діятимемо відповідно, будемо 
завжди напоготові.

Питання ставили 
Валентин БУРЯЧЕНКО, 

Сергій БАСАРАБ, 
Олег СУШИНСЬКИЙ

Фото Вячеслав ПЕТРОВСЬКИЙ
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РОСІЙСЬКА РОСІЙСЬКА 
КРАПЛЯ

ПІДЛОСТІПІДЛОСТІ  
В МОРІ…В МОРІ…

АЗОВСЬКОМУАЗОВСЬКОМУ

ГЕОПОЛІТИКА
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Як не сумно 
визнавати, але чо-

тири роки безперервних 
боїв на Донбасі вже цілком 

узвичаїлися у свідомості біль-
шості людей. Як в Україні, так і за 
кордоном. Мінські угоди-2, що 
були підписані на початку 2015 
року, заморозили війну в Україні 
фактично в ї ї тодішньому стані. 
Дрібні перестрілки та навіть за-
стосування артилерії вздовж усієї 
лінії розмежування вже не викли-
кають бурхливої реакції світової 
спільноти та обурення пересічних 
громадян. Навіть російські «акули 
пропаганди», такі як НТВ, Lifenews, 

«РИА Новости», 
« И н т е р ф а к с » , 

«Россия 1» та інші, про 
поступ у розвитку «моло-

дих республік» останні рік-два 
повідомляють без колишнього 
ентузіазму.

Інакше як зміною вектору ін-
тересів Росії це назвати не можна. 
Підтвердженням цього є активіза-
ція ї ї нахабних дій в Азовському 
морі, через яке доставляється 
майже 80% експорту України. 
Нинішнього літа був пік переслі-
дування торгових суден. Лише до 
середини липня росіяни затрима-
ли їх щось у півтори сотні.

Формальним приводом для 
початку утисків стало затриман-
ня Державною прикордонною 
службою України рибальського 
судна «Норд», зареєстрованого в 
анексованому Криму. Це трапи-
лося наприкінці березня ниніш-
нього року. Порушивши порядок 

виїзду з окупованої території, 
«Норд» під російським прапором 
зайшов в акваторію Азовського 
моря. Прокуратура поруши-
ла за цим фактом кримінальне 
провадження.

Згодом росіяни затримали 
українських рибалок, які нібито 
зайшли у «виключно економічну 
зону РФ», а також кілька суден, які 
прямували з порту Бердянська. З 
початку літа такі затримання ста-
ли поганою традицією.

Цікаво, що ці дії активізува-
лися відразу після появи кер-
ченського мосту, який з’єднав 
Росію з Кримським півостровом. 
Керченська протока – єдиний вод-
ний шлях між Чорним і Азовським 
морями. Тому всі морські пере-
везення тепер здійснюються під 
новим мостом Путіна. Вочевидь, 
саме тому російські чиновники 
поспішили на третину обмежити 
вантажомісткість кораблів, які під 
ним проходять. Раптом це якось 
вплине на міцність мосту…

Ще на початку квітня росій-
ські окупанти пообіцяли ввести 
туди навіть Чорноморський флот 
включно з морською авіацією. 

Як не сумно
визнавати, але чо-
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Не отримавши очікуваного задоволення від 
анексії Кримського півострова та не про-
сунувшись ні на крок у подальшому поши-
ренні «руского міра» на Донбасі, Росія за-
ходилася «кошмарити» Азовське море. Ось 
уже з півроку російські прикордонники та 
феесбешники активно затримують судна, 
які прямують до Бердянська та Маріупо-
ля. Особливо ситуація загострилася влітку, 
коли їм доводилося простоювати по кілька 
днів. Сотні кораблів вибилися з графіка. Для 
портів та судновласників це вилилося в чи-
малі збитки. А починалося все з нібито без-
невинних затримань українських риба-
лок. Якими можуть бути наслідки цієї 
повзучої ескалації та чим може 
відповісти на такі «витівки» 
Україна?
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Аби, мовляв, гарантувати безпеку 
судноплавства. А в другій полови-
ні травня без зайвого розголосу 
перекинули п’ять військових ко-
раблів Каспійської флотилії, після 
чого кількість російських кораблів 
та катерів різного класу збільши-
лася з 50 до 70 одиниць. Наразі 
вона лише зростає.

Використовуючи в своїх інте-
ресах це угруповання, прикор-
дон на служба ФСБ Російської 
Федерації планомірно зупиняє 
торгові та промислові цивільні 
судна, які слідують в українські 
порти Бердянськ та Маріуполь. 
Нібито для огляду. Судновласники 
від таких дій втрачають від 5 до 15 
тисяч доларів США за добу в за-
лежності від типу судна, його за-
вантаженості та типу вантажу.

Кораблі зупиняють переважно 
в трьох районах: перед керчен-
ським мостом, на шляху до порту, 
а також на зворотному напрям-
ку. Між тим судна, які прямують 
до російських портів, проходять 
без жодних зупинок. Отже, не ви-
никає сумніву, що у такий спосіб 
Росія веде економічну боротьбу 

з Україною. Через це наш держ-
бюджет недоотримує колосальні 
суми, призначені для освіти, меди-
цини, виплати пенсій та інших соці-
альних гарантій. За найскромніши-
ми підрахунками, цьогоріч наша 
держава вже втратила близько 
півмільярда гривень.

Та навіть такі збитки – лише 
крапля в Азовському морі. Як ві-
домо, левову частку кошторису 
Росії становить продаж нафти та 
природного газу, тож Азов має 
для неї ще й стратегічне значення. 
Російські нафтогазові магнати вже 
давно ласо поглядають на поклади 
нафти та інших корисних копалин, 
розвіданих в його акваторії.

І хоча в угоді між Україною і 
Росією Азовське море визнане 
внутрішніми водами обох країн, 
російська сторона постійно ого-
лошує проведення тут навчань із 
бойовою стрільбою кораблів та 
катерів, закриваючи район для 
морських суден. Насправді жод-
них навчань там не проводять. А 
все це брязкання зброєю – лише 
замилювання очей і намаган-
ня будь-що утримати регіон під 

своїм контролем. Така собі «азов-
ська Fata Morgana».

Аби пролити світло на те, хто і 
які права має на Азові, варто звер-
нутися до Договору між Україною 
та Російською Федерацією про 
співробітництво у використан-
ні Азовського моря і Керченської 
протоки. Він набув чинності на-
весні 2004 року. Цьому передував 

Згідно з дослідженнями Геологічної служби США в 
Азовському морі знаходиться понад 200 млн ба-
релів неочищеної нафти і більше 4 млрд кубічних 
футів природного газу

ГЕОПОЛІТИКА
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конфлікт навколо острова Тузла, 
коли росіяни почали нахабно, без 
попередження та будь-яких по-
яснень споруджувати дамбу в 
Керченській протоці. Тоді Україна 
змушена була навіть підняти в 
небо свої винищувачі. Але й піс-
ля тих подій ратифікований до-
кумент набув радше декларатив-
ного характеру, оскільки жодних 
конкретних понять в ньому не 
виписано. Азовське море, як уже 
згадувалося, визнане внутрішні-
ми водами двох країн. Торговельні 
судна мають до нього вільний до-
ступ, а військові – лише за згодою 
обох сторін із «візитом чи діловим 
заходженням до порту».

Ось, власне, й усе. Жодної кон-
кретики, документ помістився 
на одному друкованому аркуші. 
Утім навколо нього виникає чима-
ло питань. Фахівці вважають, що 
насправді за весь час існування 
договору проголошена в ньому 
«концепція внутрішніх вод» так і 
не була реалізована. Свого часу 
Росія пропонувала прокласти 

державний кордон по дну моря, 
залишивши води у спільному ко-
ристуванні. Проте українська сто-
рона наполягала на розділі чітко 
по дну і поверхні води. Тож справа 
не зрушила з місця.

Також у договорі відсутні пра-
вові норми, за якими можна при-
тягнути Росію до відповідальнос-
ті через ї ї неправомірні дії. Так, 
будь-який російський корабель, 
також і військовий, навіть за кіль-
ка метрів від українського берега 
не вважається порушником. Тобто 
відсутня чітка правова регламен-
тація режиму Азовського моря. 
Тому висувати будь-які претен-
зії до Російської Федерації щодо 
його порушення наша держава, на 
жаль, не може.

– Найгірший сценарій для 
України може полягати в тому, що 
Росія шукатиме способи спрово-
кувати заворушення в Маріуполі 
та інших населених пунктах 
південно-східного узбережжя, – 
коментує експерт вашингтонсько-
го аналітичного центру Atlantic 
Council Олександр Вершбоу, відо-
мий американський дипломат, 
колишній посол США в Москві, 
екс-співробітник Пентагону та 
екс-заступник Генерального се-
кретаря НАТО. – Адже тоді вона 
матиме привід для військової ін-
тервенції. Внаслідок цього можли-
ве захоплення територій, а також 
втрати серед мирного населення 
і військових. І те, й інше погано 
впливатиме на настрої громадян 
та імідж влади. Військові дії – най-
гірший сценарій розвитку подій. 
Потенційно вони можуть призвес-
ти до появи сухопутного шляху в 
Крим. Росія дуже нервово реагує 
на присутність кораблів НАТО в 
Чорному морі взагалі. Тому їхня 
присутність в Азовському стала 
б ще одним викликом Росії, який 
може призвести до ескалації і 
більше зашкодити Україні, ніж 
допомогти. Тож сфокусуватися 
необхідно на політичному тис-
ку і санкціях. Україна має робити 

конкретні кроки, аби відбудува-
ти свої Військово-Морські Сили, 
щоб військові кораблі просто су-
проводжували судна, які пряму-
ють до українських портів. Це той 
ефективний крок, який цілком 
під силу українським Військово-
Морським Силам та прикордон-
никам. Головною метою має стати 
зменшення напруженості і від-
новлення судноплавства в повно-
му обсязі.

Маючи гіркий досвід вторгнен-
ня регулярних військ Російської 
Федерації на територію Донбасу, 
Збройні Сили України не стали очі-
кувати будь-яких політичних рі-
шень, побудувавши вздовж узбе-
режжя Азовського моря мережу 
берегової оборони. За даними 
української розвідки, нині в цьому 
регіоні налічується понад тисячу 
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російських морських піхотинців. 
Військові експерти схиляються до 
думки, що для проведення великої 
десантної операції цього недостат-
ньо. Тим паче, що під час важких 
боїв за Широкине висадку мор-
ського десанту російські окупанти 
не використовували. 

Аби протистояти викликам 
Росії в Азовському морі, наша 
держава не має іншого виходу, як 
і далі нарощувати свою військо-
ву присутність у цьому регіоні. 
Пріоритетом керівництва держави 
і Збройних Сил на цьому напрямі 
є створення «москітного флоту». 
Це невеликі прибережні кораблі, 
оснащені сучасним навігаційним 
обладнанням, ракетним та ар-
тилерійським озброєнням. Так, у 

неглибоких водах Азовського моря 
комфортно почуватимуться новіт-
ні патрульні катери типу «Гюрза». 
Два з них – Р-177 «Кременчук» та 
Р-178 «Лубни» вже перебазували-
ся сюди. Загалом до 2020 року їхня 
кількість у Збройних Силах України 
має зрости до 20 одиниць.

Надводне угрупо-
вання посилить також 
спущений у середині 
вересня на воду перший 
десантно-штурмовий 
катер «Кентавр». Цей 
проект має низку відмін-
ностей від аналогічних 
у класі «Гюрза». Зокрема 
його швидкість стано-
вить понад 40 вузлів. 
Корпус броньований, 

тож є можливість пере-
возити морський десант 
і висаджувати його че-
рез носову апарель. На 
озброєнні, окрім іншо-
го, є реактивна система 
залпового вогню і бойо-
ві модулі.

Серйозні завдан-
ня виконуватиме нова 
протикорабельна кри-

лата ракета «Нептун». Її успішно 
випробували напередодні Дня не-
залежності України. Ця вітчизняна 
розробка Конструкторського бюро 
«Луч» здатна вражати цілі на від-
стані близько 200 миль. Висота ї ї 
польоту – від 10 до 30 метрів. Їй 
під силу потопити кораблі про-
тивника з водотоннажністю до 
5 тис. тонн. Може також викорис-
товуватися і по сухопутних цілях. В 
українському війську вона має за-
мінити ракети П-15М «Термит». Два 
ракетні дивізіони та деякі катери, 
озброєні ними, на жаль, залишили-
ся у Криму.

Крім того, до кінця нинішньо-
го року на Азовському морі має 
з’явитися військово-морська база 
Військово-Морських Сил Збройних 

Під виглядом тренувань для нібито підтриман-
ня бойової готовності Росія насправді нарощує 
угруповання, озброєння і військову техніку 
вздовж Азовського узбережжя. За першою ж 
командою до Азовського моря готові відбути 
близько 40 тис. російських військовослужбов-
ців та чотири десятки суден, які нині перебува-
ють у Криму

ГЕОПОЛІТИКА
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Сил України. Її будівництво триває 
з 2016 року. Вона матиме у своєму 
складі кілька дивізіонів броньова-
них артилерійських катерів та під-
розділи берегової артилерії. Нині 
на околицях Бердянська базується 
батальйон морської піхоти.

Почастішали військові навчан-
ня, на яких відпрацьовуються ва-
ріанти можливих дій, при чому – з 
бойовою стрільбою. Екіпажі тан-
ків Т-64 та БМП ведуть стрільбу по 
умовному ворогу та опрацьову-
ють тактику ведення бою. За сло-
вами заступника командира одні-
єї з бригад підполковника Дмитра 
Герасименка, до маневрів залу-
чали екіпажі броньованих машин 
резерву Об’єднаних сил. Стріляли 
із закритих вогневих позицій по 
сухопутних та морських мішенях.

Зміцнюють берегову оборону і 
підрозділи Державної прикордон-
ної служби.

– Ми діємо за двома напряма-
ми, – говорить генерал-полковник 
Петро Цигикал, голова Державної 
прикордонної служби України. – 
Перший – правоохоронний сек-
тор, другий – збільшення кількос-
ті наших резервів на Сході України. 
Думаю, що до кінця року в нас 
буде до тисячі бійців спецприз-
начення. Уже зараз у ЗС України 
сформували підрозділ спецприз-
наченців із 270 осіб, які нестимуть 
службу в акваторіях Азовського та 
Чорного морів.

Наприкінці вересня Керченську 
протоку пройшли пошуково-ря-
ту вальне судно «Донбас» та мор-
ський буксир «Корець». Вони 

безперешкодно увійшли в Азов-
ське море. При цьому Військо-
во-Мор  ські Сили ЗС України не 
проси ли жодних дозволів у краї-
ни-агре со ра, реалізувавши своє 
пра во на вільне пересування в цьо-
му регіоні. Щоправда, перехід від-
бувався у супроводженні кількох 
російських кораблів. А ще – амери-
канського розвідувального літака…

На початку вересня нинішньо-
го року Рада національної безпе-
ки і оборони України затвердила 
своїм рішенням комплекс заходів, 
спрямованих на захист національ-
них інтересів у південних регіонах, 
акваторіях Азовського й Чорного 
морів. Йдеться, зокрема, про поси-
лення військово-морської присут-
ності в Азовському морі, створен-
ня там корабельно-катерної групи 
Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України, підготовку відповід-
ної інфраструктури, забезпечення 
підрозділів берегової оборони но-
вітньою високоточною ракетною 
зброєю тощо.

Цілком очевидно, що лише 
адекватні дії у відповідь матимуть 
вплив на російську політику на-
вколо Азовського моря. Адже еска-
лація напруги в цьому регіоні – не 
що інше, як намагання відвернути 
увагу російського суспільства від 
непопулярної пенсійної реформи, 
санкцій, які поставили під удар чи-
мало російських компаній, а також 
від низки соціальних проблем. До 
чого ще можуть вдатися в Росії 
заради підтримання рейтингу гос-
подаря Кремля – наразі невідомо. 
Тож маємо бути готові до будь-
яких варіантів розвитку подій.

Сергій БАСАРАБ
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     «З РАДІОПЕРЕХВАТІВ  

                    ПРОТИСТОЯТЬ  

Що змушує людину, яка впевнено 
почувається в житті, маючи власний 
бізнес, в один день усе покинути і 
йти на війну? Чому одні втікали 
від мобілізації, як дідько од ладану,  
а інші, навпаки, самі йшли до 
військових комісаріатів і просили 
їх призвати до війська? Чи страшно 
дивитися в очі смерті?
Відповіді на ці непрості запитання 
наш кореспондент шукав під час 
спілкування з підполковником 
Віталієм Барановим, який влітку 
2014-го, полишивши  всі свої справи, 
придбав  військову амуніцію 
і пішов захищати Україну. 
Зі своїм підрозділом він побував 
у найгарячіших точках Донбасу – 
Пісках, Авдіївці, Водяному, Опитному, 
донецькому аеропорту, які стали 
символами героїзму українських 
солдатів
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   МИ ЗНАЛИ, ЩО НАМ 

  РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ…»
– Я – кадровий військовий, від-

служив 20 років, –  розповідає Віта-
лій Анатолійович. – Знявши у 2004 
році однострій, зайнявся підпри-
ємницькою діяльністю і на життя 
не нарікав.

– Як сприйняли появу в Кри-
му, а згодом і на Донбасі так зва-
них зелених чоловічків? Здогаду-
вались, чим усе це закінчиться?

– Те, що Крим у нас відберуть, 
а частину Донеччини й Луганщини 
окупують російські війська, важ-
ко було передбачити. Принаймні 
пересічній людині, яка мало ці-
кавиться політикою. Коли у Кри-
му почали захоплювати частини 
Збройних Сил, інших військових 
формувань, зрозумів: за спинами 
Аксьонова та інших наближених до 

нього покидьків стоять росіяни, а 
якщо точніше, їхні спецслужби. Ну 
а за ними, звичайно, стирчать вуха  
господаря Кремля.

Потім за таким же практично 
сценарієм почали розвиватися 
події й на Донбасі: захоплювали 
адмінбудівлі, замість українських 
прапорів на них вивішували росій-
ські, готували так звані референду-
ми, в місцевих «активістів» почала 
з’являтись зброя. На початку трав-
ня пішов до свого Вишгородського 
військкомату, мовляв, я – офіцер 
запасу, сапер, прослужив у війську 
20 років і хочу захистити свою краї-
ну. У відповідь почув, що сапери не 
потрібні. 

Тоді я зателефонував на «гаря-
чу лінію» Міноборони, заявив, що 

готовий бути призваний до ЗС на 
будь-яку посаду. На тім кінці дроту 
пообіцяли посприяти в моєму ба-
жанні воювати. Але ніхто не теле-
фонував аж 4 місяці. А в цей час на 
Сході гинули наші хлопці, визволя-
ючи міста і села Донбасу!..

Тоді я звернувся до свого ко-
лишнього однополчанина, який  
2014 року обіймав не останню по-
саду в МО. Він уважно вислухав 
мене і зателефонував своєму дру-
гові-офіцеру в Житомир, попросив-
ши підшукати для мене посаду. Не-
забаром повідомили, що є вакансія 
командира інженерно-саперного 
взводу, посада старшого лейте-
нанта. В армії я був заступником 
командира бригади з озброєння у 
званні підполковника. Але я, знаєш, 
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не вважав для себе приниженням 
обійняти старлейську посаду: що 
ж, подумав, колись, після вишу, теж 
починав з такого рівня. Шапка з 
мене не впаде, якщо повторю той 
же шлях. І відразу погодився. Тим 
більше, що багато моїх ровесників 
йшли рядовими стрільцями.

– Слухаю вас і диву даюсь. 
Адже тоді, 2014-го, таких до-
бровольців дійсно було багато. 
Водночас не менше, а подекуди 
й значно більше було так зва-
них відмовників, які намагалися 
не потрапити до війська. Звідси 
й запитання: що могло змусити 
взятись за зброю успішну люди-
ну, якій було що втрачати?...

– Я не буду таврувати так зва-
них ухильників. Настане час, коли 
кожен триматиме відповідь за свої 
вчинки перед Богом. Але тоді, коли 
наша держава починала сипатися, 
як карткова хатка, мене охопила 
звичайна людська злість. У мене 
було багато запитань до держав-
них мужів. Але ж держава і рідна 
земля, на якій ти народився, виріс, 
– це не одне і те ж. Чим, коли і пе-
ред ким я завинив, щоб мою землю 
топтав чужий чобіт? Чому мені має 
вказувати, як жити, якийсь зайда, 
котрий у власній хаті не може дати 
ради, але лізе в мою домівку?  Хіба 
діди й прадіди тих, хто прийшов на 
нашу землю, мало пролили крові 
наших дідів і прадідів у 20-30 роки, 
розкуркулюючи їх і висилаючи на 
Соловки? Я маю вирішувати, герой 
чи ні Роман Шухевич, а не якийсь 
дядько в Москві. З такими запитан-
нями і  міркуваннями, що роїлись у 
моїй голові, як стривожені бджоли 
у вулику, я йшов у військкомат… 

– Тоді, влітку 2014-го, мобілі-
зовані до війська змушені були 
купувати обмундирування, за-
хисні шоломи, бронежилети…

 – Я знав, що армія обкрадена, 
обідрана і голодна. Тому і мені зі-
братись на війну допомогли мої 
друзі. Залишалося тільки повідо-
мити рідних і близьких про своє 
рішення. 

– Вони із розумінням поста-
вились до нього?

– Дружина заплакала, дивля-
чись на мене благальним погля-
дом: напевно, сподівалась, що я 
передумаю. Але я не з тих людей, 
що звикли змінювати свої рішен-
ня. Правда, перед тим, як залиши-
ти домівку, я ще викопав на  при-
садибній ділянці картоплю…

По прибутті до частини дізна-
вся, що мене, підполковника не 
можуть призначити на старлей-
ську посаду, мовляв, звання не до-
зволяє. Та згодом вихід знайшли: я 
обійняв посаду помічника коман-
дира 90-го батальйону. Капітан-
ську.

– Вам довелося фактично 
формувати підрозділ, вирішу-
ючи при цьому безліч проблем. 
Як цей процес відбувався? Бо-
лісно? Підлеглі знали, що їх че-
кає, чи всерйоз не сприймали 
усього того, що відбувалося на-
вкруги, поки їх це не зачепило?

– Проблем, звичайно, вистача-
ло. Як і кого військові комісаріати 
мобілізовували до війська? Від-

повім дипломатично: не завжди 
найкращих. Так, були вмотивовані, 
підготовлені у професійному пла-
ні люди, які рвалися – у букваль-
ному розумінні цього слова – в 
бій. Але були, наприклад, великі 
шанувальники Бахуса. А спробуй 
із ними працювати! Але де інших 
візьмеш?

– Інші відкупилися…
– Отож… Щоб навести бодай 

якийсь порядок, довелося доклас-
ти колосальних зусиль, приймати 
нестандартні рішення.. У цьому 
мені допоміг мій характер: я не з 
тих, хто міг заради дешевого авто-
ритета пиячити разом із бійцями 
чи робити вигляд, що нічого не по-
мічаю. Розумів: у першому ж бою 
гинутимуть самі пияки. І не лише 
вони, а й їхні товариші, що, до речі, 
потім і сталося. 

– На цій гібридній війні ви 
провели більше року. Скажіть, а 
який період був найважчим?

– У  січні 2015-го командир 
нашого батальйону майор Олег 
Кузьміних потрапив у полон, за-
блукавши з групою бійців у тумані.  
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Командувати батальйоном дові-
рили мені. Саме тоді бойовики за-
хопили донецький аеропорт, який 
наші армійці захищали понад 240 
днів і ночей. Багато вояків загину-
ли під обломками терміналів, піді-
рваних російськими окупантами, 
чимало опинились у полоні. Все це 
не могло не деморалізувати моїх 
підлеглих. І, чесно кажучи, деякі 
бійці, які до цього мужньо воюва-
ли, готові були скласти зброю, мов-
ляв, кому все це потрібно?

– І як ви повертали їх до тями? 
Обіцянками влаштувати гарний 
відпочинок після перемоги чи 
залякували судом і прокурату-
рою?

– Який суд, яка прокуратура, 
коли не знаєш, чи доживеш до ран-
ку чи вечора? Намагався перекона-
ти, що ми воюємо за власних дітей, 
дружин і матерів, звичайних укра-
їнців. Словом, хотів достукатись до 
їхньої свідомості, їхніх сердець. А 
ще – особистим прикладом.

– Вдавалося?
– У більшості випадків – так…
– Ви нагороджені двома ор-

денами Богдана Хмельницько-
го…

– Улітку 2015 року я керував 
операцією з евакуації трьох наших 
танків і однієї інженерної машини 
розгородження, які знаходились 

ближче до ворожих позицій, ніж 
до наших. Спочатку ми хотіли зни-
щити їх, але згодом вирішили, що 
техніка ще знадобиться нам. Усіх 
подробиць не переповідатиму, 
але нам це вдалося зробити, хоча 
бойовики піддавали нас шаленим 
обстрілам. Коли техніка опинилась 
у розташуванні наших військ, із 
перехоплених радіопереговорів 
дізналися, що дуже розлютило ва-
тажків бойовиків.

– А за яких обставин отрима-
ли другий орден Богдана Хмель-
ницького?

– За оборону донецького аеро-
порту. 

– Ваша дружина Тетяна – ет-
нічна росіянка, а її родичі і сьо-
годні проживають у Росії. Те, що 
ви воювали на Донбасі, відстою-
ючи інтереси «київської хунти», 
якою росіяни досі лякають дітей, 
не позначилось на ваших родин-
них стосунках?

– Звісно, що позначилося. Після 
повернення з Донбасу я лише один 
раз поспілкувався зі своїми, так 
би мовити, родичами. Їхні погляди 
на всі 100 відсотків сформовані 
путінськими пропагандистами на 
кшталт Кисельова, і їх ніхто й ніщо 
не переконає у зворотньому.

–Ви не намагалися це зро-
бити? 

– Звісно, що говорив. Більш 
того, наводив «залізні» аргумен-
ти на кшталт того, що бачив їхніх 
земляків у приціл автомата. Але всі 
розмови припинилися після того, 
як на запитання Тетяниного бра-
та, офіцера запасу, що я робив на 
Сході, відповів, що вбивав ворогів 
України. На запитання, чи готовий 
повернутися на Донбас і «продов-
жувати нищити братів-словян», 
відповів, що готовий. І поверну-
тися, і вбивати «старших братів», 
якщо вони і надалі лізтимуть до 
нас, як сарана...

–  Дружина комфортно почу-
вається в Україні?

– А чому їй не почуватися ком-
фортно? Якщо не поїхала на свою 
історичну Батьківщину, куди її так 
наполегливо кличуть, то думаю, що 
комфортно (посміхається). Якщо 
ж серйозно, то моя дружина пре-
красно розуміє, хто і де фашист, а 
хто захисник рідної землі. У нас тут 
розбіжностей немає. Більш того, 
вона і своїх рідних намагається на-
вернути на шлях істини…

                          Інтерв’ю провів 
Сергій ЗЯТЬЄВ

Замість післямови:
Сьогодні підполковник Баранов 

очолює громадську організацію, 
яка об’єднує колишніх «кіборгів». 
Основним її завданням є допомо-
га захисникам країни, які тепер 
і самі потребують захисту. Тож 
за час нашої розмови Віталію 
Анатолійовичу зателефонували 
37 разів! Його співрозмовниками 
були колишні бойові побратими 
та їхні рідні й близькі. Всі вони 
зверталися до нього зі своїми на-
болілими проблемами, здебільшо-
го тими, що мають соціальне за-
барвлення. Сам Баранов відволікся 
від розмови 17 разів, телефоную-
чи як державним чиновникам, так 
і представникам громадських 
організацій, бізнесових кіл. Суть 
усіх дзвінків полягала в одному – 
допомогти хлопцям у розв’язанні 
наболілих проблем.
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Коли бійці протитанкової  батареї  
92-ї окремої механізованої бригади 

виїжджали на бойове завдання в районі 
населених пунктів Щастя та Трьохізбенка, 

то  обов’язково вимикали телефони, 
щоб їх не вистежили окупанти. Бувало й 

таке, що доводилося чекати наказу 
на ведення вогню годинами. 

Та відпрацювавши по цілях й повернувшись 
на місце базування, артилеристи відразу 

включали мобільні, щоб почути голоси 
рідних та заспокоїти їх: 

«Зі мною все гаразд». Одного разу 
після чергового такого виходу у травні 

2015 року заступник командира батареї 
Андрій Мельник отримав смс-повідомлення, 

в якому його учень, що саме закінчував 
школу, написав: «Андрію Анатолійовичу! 
Ви для мене приклад, я Вами пишаюся. 
І тому твердо вирішив: буду вступати 

у військовий інститут і стану, 
як Ви, – офіцером…»

– Для мене це була приємна 
несподіванка, певною мірою – 
шок. От тоді я усвідомив, що не-
даремно вкладав усе найкраще 
у своїх учнів, – говорить Андрій 
Мельник.

На Донбас він потрапив із по-
сади вчителя історії 35-ї СЗШ 
міста Києва. Повістку досвідче-
ному педагогу, який багато років 
тому отримав звання лейтенан-
та запасу, ще навчаючись в уні-
верситеті, принесли просто на 
роботу. Андрій Анатолійович здо-
гадувався, що його рано чи пізно 

викличуть до військкомату, це 
було лише питання часу. Тому й 
колег по роботі та близьких лю-
дей попередив, що в жодному 
разі уникати служби не збирає-
ться. Каже, що не зміг би ди-
витися дітям в очі після такого 
вчинку. А ще він дізнався, що то-
вариші, з якими студентом разом 
жив у гуртожитку й навчався на 
військовій кафедрі, на той час 
уже воювали за Україну. 

Серед них був і Олександр Ски-
ба із позивним «Арес», командир 
оборони донецького аеропорту. І 

тоді на перший план вийшло за-
питання: чи вдасться приспати 
совість, якщо не піти на війну?

Пройшовши навчальний під-
розділ, відразу потрапив до бо-
йового. Тож набиратися досвіду 
заступнику командира протитан-
кової артилерійської батареї по 
роботі з особовим складом до-
велося все ж таки на передовій. 
Він не соромився запозичати його 
навіть у підлеглих. Саме вони нав-
чили свого командира заряджати 
та наводити гармати на ціль. А ар-
мійський колектив дозволив від-

ІСТОРІЯ 
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чути себе військовим керівником, 
до якого прислуховувалися і йшли 
по допомогу. Адже він ніколи не 
намагався бути осторонь актив-
них дій, ніколи не відхрещувався 
від поїздок на бойові завдання зі 
своїми бійцями. 

– У мене підлеглі були від 25-ти 
до 60 років. У всіх свої амбіції і 
думки. Звичайно, на передовій 
дуже важко. Давалася взнаки 
і втома, і моральні фактори. Та 
коли дехто з воїнів закидав, що 
сюди не просився, я швидко ста-
вив його на місце фразою: якщо 

ви не знайшли причини не йти в 
армію тоді, коли був вибір, то за-
раз уже не варто виплескувати 
свої емоції, потрібно перш за все 
дотримуватися слова, яке дав сам 
собі: йти захищати Батьківщину, – 
говорить Андрій Мельник.

Та найважче на війні для 
старшого лейтенанта Мельника 
була невизначеність і коли до-
водилося тижнями чекати розпо-
рядження. На той час уже діяли 
Мінські домовленості, тож ар-
тилерію було відведено від лінії 
зіткнення на десятки кілометрів. 

Проте для російських військ таке 
перемир’я було формальністю. 
Офіцер каже, що не було навіть  
кількох діб, щоб ті дотримували-
ся режиму тиші. Як тільки місія 
ОБСЄ покидала населений пункт, 
терористи відразу ж почина-
ли гатити з усіх видів зброї. До 
життя під кулями та снарядами 
звикнути неможливо. Просто, 
як говорить наш герой, почуття 
страху завжди присутнє, воно 
трансформується у напругу, а за 
якийсь час усвідомлюєш, що й 
так можна жити.

 БОЙОВОГО ВЧИТЕЛЯ
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– Під Щастям є величезні по-
луничні плантації. Цей населений 
пункт постійно був під ворожими 
обстрілами, але люди звикли і нав-
чилися так жити, ходили збирати 
полуницю і з цього жили. Бувало 
так, що даємо їм дві банки туш-
кованого м’яса, а натомість отри-
муємо ящик запашних ягід. Та 
дивно те, що ці люди, переживши 
окупацію, вже не хочуть «руского 
міра», в них свідомість інша, ніж 
у мешканців Донбасу, які не про-
йшли через це, але, зазомбовані  
пропагандою, вперто прагнуть до 
«братнього народу». 

Бойові будні під Щастям та 
Трьохізбенкою в Андрія Мельни-
ка тривали півроку. І на 1 вересня 
2015-го йому пощастило повер-
нутися до рідної школи. 

Та коли після відпустки прий-

шов у клас на урок, відразу зро-
зумів: всередині щось уже змі-
нилось. Відчував, що робить це 
без колишнього натхнення, не 
так віддається ще донедавна 
улюбленій справі і примушує 
себе видавати інформацію, не 
переймаючись життям школи. Та 
особливо важко було дивитися в 
очі тим школярам, чиї батьки за-
гинули. 

– І тебе весь час мучить: «Чому 
я вижив, а вони ні?» А ще даєть-
ся взнаки те, що ти опиняєшся в 
суспільстві, яке тебе не розуміє 
повністю. Мене часто запитували:  
«Ну як там?», але як, наприклад, 
може передати космонавт, що він 
відчуває в космосі? Так і кожен 
боєць не може передати всього 
того, що відчув і пережив, – гово-
рить Андрій Мельник.

Офіцер каже, що всі – і учні, 
і колектив залишилися такими, 
як і були, просто він повернувся 
зовсім іншим. Тому зрозумів: по-
трібно не опускати руки, а щось 
змінювати у своєму житті. А ще 
впіймав себе на думці, що випро-
бування даються для того, щоб 
людина більше цінувала життя 
і рухалася до чогось іншого. Так, 
невдовзі йому випала нагода: 
пройшовши конкурс, посів міс-
це директора середньої школи 
№203. І на запитання, чи мало зна-
чення при призначенні на посаду 
те, що він – учасник бойових дій, 
Андрій Анатолійович каже, що 
сподівається, що до уваги брали 
його викладацький досвід і те, що 
чітко обмалював шляхи розвитку 
школи та ввіреного колективу. За 
два з половиною роки на посаді 
директора навчального закла-
ду відбулося чимало позитивних 
змін: від капітального ремонту 
приміщення до підвищення якос-
ті підготовки, та, найголовніше, 
він хоче переконати, що він є ди-
ректором за покликанням, а не 
через те, що є учасником АТО. А 
ще є прикладом для багатьох бо-
йових побратимів, які дивляться 
на нього і розуміють: після війни 
можна досягнути інших висот та, 
попри всі негаразди, реалізувати-
ся.

– Район, де розташована шко-
ла, – біля заводу ім. Антонова, не-
величкий. Це ніби окраїна міста, 
і люди тут один одного знають. 
Якось я прийшов на пошту, щоб 
виписати газету, і став у чергу.  А 
працівниця пошти встає і каже: 
«Ну ж бо, розступіться, до мене 
прийшов директор школи!»  Для 
мене це було так приємно, не-
сподівано. Ніхто не обурився, 
всі відразу пропустили до вікон-
ця. Сподіваюся, що до мене таке 
ставлення не через те, що я на цій 
посаді, а що виправдовую ті люд-
ські сподівання й аванси, які мені 
були видані війною, – перекона-
ний Андрій Мельник.
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Насправді воно 
так і є. Адже школа 
№ 203 серед ста-
рих сірих хрущовок 
столичного району 
Нивки відразу впа-
дає в очі своїм світ-
лим новим оздоб-
ленням. Всередині 
приміщення тривають ремонтні 
роботи. Видно, що директор має 
далекосяжні плани щодо рестав-
рації будівлі. Він каже, що коли 
прийшов в цю школу, вона була 
звичайнісінька, така ж як і решта. 
Просто йому повірили, міська та 
районна влада пішла захиснику 
України назустріч, допомагають 
реалізувати його чисті та прозо-
рі наміри жити та розвиватися 
заради нашого майбутнього. В 
нього повірили і батьки: за два 
останні роки учнів побільшало 
майже вдвічі. 

І коли я заходила в школу, 
біля вікон стояли малюки у білих 
блузках та сорочках, а їхні об-
личчя світилися радістю. І стає 
зрозуміло, що їм тут добре та 
комфортно. Я навіть упіймала 
себе на думці, що якби в моєму 
дитинстві була така школа, то із 
задоволенням бігла б туди. 

Адже, як кажуть, дітей не об-
дуриш, вони все відчувають. Тому 
вони з непідробною щирістю ві-
тають свого директора з усіма 
професійними святами, також і 
військовими. Він двічі на рік – у 
День Збройних Сил України та в 
День захисника України – вдягає 
камуфляж і розповідає дітям про 
війну, про мужні вчинки солдатів 
і відданість наших воїнів своїй 
Батьківщині. Вони сприймають 
близько до серця кожне слово і 
роблять правильні життєві ви-

сновки, виростаючи на достойних 
прикладах. На знак вдячності вони 
дарують йому квіти, а на день на-
родження зробили теплий пода-
рунок: залишили яскраві відбитки 
своїх долоньок на великому ар-
куші паперу. Він висить у дирек-
торському кабінеті на стіні, гріє 
погляд і, напевне, ще довго там 
пробуде.

На запитання, як звичайно-
му вчителю вдається втілити такі 
трансформації, які багатьом не під 
силу протягом десятиліть, Андрій 
Анатолійович з усмішкою каже:

– Просто треба жити своєю 
професією, тільки тоді все ви-
йде.   Я люблю шкільний колектив 
і дітей та отримую надзвичайне 
задоволення від спілкування з 
ними. Нещодавно виступав пе-
ред студентами Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка 
і говорив: друзі, в жодному разі 
не обирайте професію вчителя, 
якщо ви нею не живете. Справж-
ній вчитель нещасливий, коли не 
викладає. Й наголошував, щоб 
не йшли у вчителі, якщо посеред 
відпустки не ловитимуть себе на 
думці: а от цей урок я проведу 
так, а в цю тему вкладу такі фак-
ти. Адже насправді вчитель – це 
не лише професія, це покликання. 

Галина ЖОЛТІКОВА



30 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | жовтень 2018 року

СИЛЬНІ ДУХОМ

ÍÀ Â²ÉÍ² –                ÐÎÇÂ²ÄÍÈÊ, 

УДОМА – 
       ЛЮБЛЯЧИЙ 
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До Дмитра додому їхала, очікуючи 
побачити зневіреного хлопця, який після 

важкої операції ледь не втратив надію 
на повноцінне життя. Натомість зустріла 

усміхненого худорлявого татуся, який ніжно 
бавився зі своєю п’ятимісячною донечкою, 

на обличчі якої сяяла щаслива 
безтурботна посмішка. 

За зовнішнім виглядом цього чоловіка 
ніколи не здогадаєшся, що він – 

учасник бойових дій, інвалід війни, який 
неодноразово опинявся на межі між 

життям і смертю, захищаючи волю України 
на Донбасі. Сержант Дмитро Карпіч тричі  
виконував бойові і спеціальні завдання 

в зоні АТО. Він – розвідник. 
Він той, хто завжди попереду… 

Чомусь більшість вважає вій-
ськових розвідників такими собі 
велетнями, обвішаними різнома-
нітною зброєю, що йдуть уперед, 
поливаючи все навкруги кулями 
та вогнем… Та це далеко не так. 
Справжні розвідники на вигляд не 
вирізняються нічим особливим. Їх 
екіпірування складається за прин-
ципом – нічого зайвого, лише те, 
що потрібно для виживання та ви-
конання поставленого завдання. 
І головне, розвідники не люблять 
шуму. Їхня робота – тиха: залиши-
тися непоміченими і якомога біль-
ше дізнатися про плани ворога.  

Спокійний і врівноважений 
Дмитро мало розповідає про нюан-
си військових операцій, бо це, мов-
ляв, може нашкодити комусь із його 
побратимів. А бойових операцій на 
його рахунку чимало. У свої 27 років 
він виглядає мудрим і досвідченим. 
Недарма ж розвідку називають 
очима й вухами командирів, підроз-
ділів, штабів. Цим хлопцям неабияк 
довіряють по всій лінії фронту. 

– Професія розвідника – це, 
найімовірніше, покликання. Не-
можливо змусити людину вико-
нувати завдання, йти майже на 
смерть, коли вона цього не бажає 
й не впевнена у собі та своїх бо-
йових побратимах, – переконаний 
Дмитро. – Після строкової служби 
залишився на контракт при части-
ні Головного управління розвідки. 
Коли 2014-го на нашу землю вдер-
ся агресор, поїхали до Краматор-
ська. Звідти нас і направляли на 
різноманітні завдання. 

Дмитро часто потрапляв під 
ворожі обстріли. Бувало, що хлоп-
ці просто не мали можливості під-
вести голову, маскуючись, сиділи 
у секретах по десять-дванадцять 
годин на добу. Працювали «під 
прикриттям» групами по п’ять 
осіб. Маршрут руху завжди був 
різний. Розвідники виявляли зосе-
редження великих сил противника 
у ближньому секторі, перешко-
джали окупантам влаштовува-
ти підступні напади, з’ясовували 

розташування груп противника, 
визначали маршрути пересування 
важкої техніки, спілкувалися з міс-
цевим населенням, від якого не-
одноразово отримували важливу 
інформацію.

– Кожну операцію планували 
заздалегідь, прораховували мож-
ливі наслідки, але несподіванок 
було не уникнути, доводилося час 
від часу діяти по ситуації, – зізнає-
ться Дмитро Карпіч. – Не завжди 
вдавалося точно розрахувати час 
на виконання поставленого зав-
дання. Більше того, неодноразово 
потрапляли у вороже оточення. 
Опинялися на захопленій терито-
рії, стикалися з окупантами лоб у 
лоб. Та найважче було сидіти під 
обстрілами з «Градів». Іноді насту-
пали моменти усвідомлення того, 
що від тебе взагалі нічого не зале-
жить. Нас обстрілювали з окупова-
ної території...

Перша поїздка для Дмитра була 
найважчою. Вдома на чоловіка 
чекали дружина із сином Даниїлом. 
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СИЛЬНІ ДУХОМ

Молодій жінці тоді діагностували 
гіпертонічний криз. П’ять діб вона 
не могла додзвонитися до кохано-
го. І цей стан невідомості позначив-
ся на її здоров’ї. 

– Діму в частині цінували та 
покладали на нього великі надії, –  
приєднується до розмови дружина 
Оксана. – І що б я не говорила, чо-
ловік все одно поїхав би боронити 
державу. Бувало таке, що зв’язок 
з ним був відсутній по кілька діб. 
Розуміла, що він на завданні. Не 
знаходила собі місця. Вмикала і ви-
микала телевізор, боячись почути 
прізвище коханого серед загиблих. 
Жила в очікуванні. Днями не випус-
кала з рук телефон. І лише знайома 
мелодія та рідний голос у слухавці 
повертав мене у реальність. Опа-
нувала себе, вірила й молилася за 
нього…

Вдруге розвідник Карпіч по-
трапив на Схід України у березні 
2015-го. Тоді завдяки Мінським 
домовленостям обстріли дещо 
зменшилися, але небезпека для 
наших захисників нікуди не зник-
ла. Дмитро з побратимами про-
вів кілька успішних спецопера-
цій, щоденно виконував важливу 
для наших підрозділів роботу. 

– Під час третьої ротації, що 
тривала у 2016-му, об’їхав  усі 
«нульові» позиції – від Станиці 
Луганської до Маріуполя. Нати-
калися на ворожі танки, вогонь 
з «Градів», перестрілки та бої, 
потрапляли у складні ситуації. 
Однак поставлені завдання ви-
конали. Крім цього, нам вда-
лося виявити серед місцевого 
населення багатьох зрадників, 
котрі працювали на терористів. 
За тих «зливачів» інформації 
особливо прикро, – каже Дмит-
ро. – Відтоді святкую свій другий 
день народження. Якось мені до-
велося пройти небезпечну міс-
цевість неподалік села Кодема 
на Донеччині й дістатися україн-
ського блокпоста. Дорогою нашу 
групу насторожила несподівана 
тиша. Навколо – жодної живої 

душі. Коли дісталися визначеної 
позиції, наші бійці сторопіли, по-
чали обіймати й вітати з днем 
народження. Згодом виявилося, 
що разом із товаришем пройшли 
кілька кілометрів замінованим 
бойовиками полем й дивом вці-
ліли. Через кілька днів не потала-
нило. Отримав контузію…

За оборону рідної землі від 
російських окупантів Дмитро був 
відзначений командуванням Го-
ловного управління розвідки Мін-
оборони. Його кімнату сьогодні 
прикрашають нагороди й постій-
но нагадують про війну, яку він 
пройшов із мужністю.

– Коли повернувся додому, 
відчував слабкість та болі. Під-
вищувалася температура тіла. 
Втрачав вагу. Потім відкрилися 
дві внутрішні кровотечі. У Києві 
мене оперував військовий хі-
рург Ігор Петрович Хоменко. Він 
врятував мені життя. Це було 18 
червня 2017 року – у мій день 
народження, який лише завдяки 
цій людині не став днем смерті... 
Йому буду вдячний, скільки жи-

тиму! А ще дякую хлопцям з вій-
ськової частини, які постійно під-
тримували, – розповів учасник 
бойових дій.

Після операції минув рік. На 
службу Дмитро Карпіч не повер-
нувся за станом здоров’я. Він – 
інвалід ІІ групи. Однак військовий 
розвідник радіє життю, хоч йому 
довелося пройти нелегкі випро-
бування. 

Нині він пишається двома 
найціннішими подарунками жит-
тя – своїми дітьми – 5-річним 
Даниїлом та 5-місячною Валері-
єю. Для нього вони – найбільша 
гордість.

Сім’я Карпічів цінує кожен 
прожитий разом день та дякує 
Всевишньому за можливість ба-
чити небо й сонце. Тривала роз-
мова про війну зморила малень-
ку Лєру, яка тихенько заснула на 
руках у батьків. Ця крихітка ще 
не розуміє, що таке війна, на якій 
міг загинути ї ї татко... Для Украї-
ни – мужній захисник, а для неї – 
турботливий і ніжний!

Сніжана БОЖОК
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Якщо вірити 
нашим 
доморощеним 
диванним 
«всепропалам», 
то українська 
армія ще й досі 
воює на тачанках. 
Щоправда при 
цьому вони уникають відповіді 
на запитання, чому ж у такому 
разі російські окупаційні 
горлорізи вже чотири роки 
топчуться на одному місці, 
а не розгулюють, як колись 
обіцяли, Хрещатиком. 

А відповідь проста. 

Її вкотре дав спеціальний 
представник Державного 
департаменту США з питань 
України Курт Волкер, який 
в одному зі своїх інтерв’ю 
сказав, що українська армія на 
сьогодні є однією з найбільш 
боєздатних у світі. І зазначив, що 
Україна вже набула вражаючого 
воєнно-технічного потенціалу і 
має всі можливості виготовляти 
майже все необхідне для 
оснащення своєї армії. Втім 

ВИПРОБУВАНЬВИПРОБУВАНЬ

російсько-терористичні 
загарбники знають це краще 
за будь-кого, адже відчули і 
продовжують відчувати міць 
української зброї на власній 
шкірі

НА ФРОНТІНА ФРОНТІ
ІНСТИТУТ ПЕРЕМОГИ
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Значна заслуга в цьому нале-
жить працівникам Державного 
науково-дос лідного інс тит у-
ту випробувань і сертифікації 
озброєння та військової техніки 
Збройних Сил України, нещо-
давно створеного в Чернігові на 
базі ДНВЦ ЗСУ. До анексії Криму 
цей підроз діл дислокувався у 
Феодосії. Заступник начальника 
ДНДІ з мо раль но-психологічного 
забез пе  чен ня Віталій Куравський 
роз повів:

— У 90-х роках минулого століт-
тя в Ахтубинську Астраханської об-

ласті базувався Державний льот-
но-випробний центр Міністерства 
оборони СРСР імені Чкалова.  А 
феодосійський центр був філіа-
лом цього інституту і займався 
морськими дослідженнями. Тут 
випробували корабельні літаки та 
гелікоптери, парашутну аварійно-
рятувальну техніку, мінно-тор-
педне озброєння, прилади для 

виявлення підводних човнів та 
космічну техніку. До речі, перший 
космонавт Юрій Гагарін проходив 
підготовку саме в цьому центрі. 

Діяльність військових науков-
ців перервала підступна окупація 
Криму. У березні 2014 року пра-
цівників установи підняли вночі 
по тривозі. Їм було оголошено, що 
проводяться заходи щодо пере-
ходу частини на функціонуван-
ня в умовах особливого періоду. 
Спочатку занепокоєння не було, 
але згодом стало відомо, що по 
всьому півострову якісь незрозу-
мілі «зелені чоловічки» блокують 
і захоплюють військові частини. А 
після фейкового «референдуму» 

новоявленне «керівництво» Криму 
висунуло працівникам центру уль-
тиматум: або вони переходять на 
бік Росії, або їх почнуть переслі-
дувати «за законом». Українським 
військовим довелося робити не-
легкий вибір.

Заступник начальника ДНДІ 
з наукової роботи полковник 
Володимир Дмитрієв з гіркотою 
згадує:

— Я за національністю росія-
нин. З 1992 року служив в Україні, 
якій присягнув на вірність піс-
ля розпаду Радянського Союзу. 
Представники якогось «ново-
створеного народу Криму» мені 
про це нагадали, пропонували за 
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перехід у російську армію втричі 
більшу платню. Але я не міг такого 
собі дозволити. І ті товариші, котрі 
зі мною виїхали, теж. Це наочно 
продемонструвало, хто служить 
народу України, а хто прийшов до 
Збройних Сил заради задоволення 
власних потреб. Втратити можна 
все, та тільки не честь — цим керу-
валися мої колеги і я.

Виїжджали з Криму в жахливих 
умовах, залишаючи квартири, ме-
блі. На лінії розмежування люди в 
незрозумілій формі всіх ретельно 
обшукували. Не було жодної мож-
ливості вивезти хоч якесь майно 
центру.  Виїхали лише працівни-
ки  — переважно наукові кадри, які 
безпосередньо займалися випро-
бовуваннями. Саме це дало мож-
ливість зберегти інтелектуальну 
складову установи.

Новим місцем дислокації об-
рали Чернігів, де є аеродром-
ний комплекс «Півці» і два ве-
ликі полігони — Деснянський та 
Гончарівський. Там негайно вклю-
чились у роботу, якої в умовах вій-
ни значно побільшало. Нині науков-
ці науково-дослідного інституту 
проводять випробовування абсо-
лютно всієї армійської техніки. З 
останніх можна назвати державні 
випробовування  дослідного зраз-
ка некерованої авіаційної ракети 
калібру 80 мм «Оскол», що відбу-
лося 20 серпня на чернігівському 

полігоні. За словами виконувача 
обов'язків керівника Державного 
науково-дослідного інституту ви-
пробувань і серти фікації озбро-
єння та військової техніки, лау-
реата Державної премії України 
в галузі науки і техніки України, 
доктора технічних наук, старшого 
наукового співробітника полков-
ника Володимира Башинського, 
«Оскол» є повністю вітчизняною 
розробкою, всі ї ї складники також 

українського виробництва.  За ре-
зультатами випробувань було при-
йнято рішення щодо постачання 
нових боєприпасів українському 
війську.

Також у квітні цього року 
Дер жавним науково-дослідним 
інститутом на базах авіаційної 
бригади та загальновійськового 
полігона Командування Десантно-
штурмових військ Збройних Сил 
України на Житомир щині були 

ІНСТИТУТ ПЕРЕМОГИ
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проведені визначальні відомчі 
випробування комплектів пара-
шутної системи Dedal та дослід-
них зразків кулезахисних шоломів 
«ТОР-Д» для десантно-штурмових 
підрозділів та Сил спеціальних 
операцій. Стрибки з парашут-
ними системами здійснювали 
парашутисти-випробувачі інсти-
туту. Проведена робота ще раз 
підтвердила високу майстерність 
фахівців ДНДІ.

Свого часу цей заклад було ви-
знано національним надбанням 
країни. Без участі військових на-
уковців та фахівців інженерно-
випробовчого складу в серійний 
випуск не потрапляє жоден зразок 
озброєння чи військової техніки.

випробувань і сертифікації озбро-
єння та війсь кової техніки, осна-
щеного потужною лабораторно-
дослід ною базою, забезпечує 
потреби підприємств Державного 
концерну «Укроборонпром», «Ліги 
оборонних підприємств України» 
та інших підприємств, дозволяє 
їм проводити на базі установи всі 
види випробувань, що прискорює 
прийняття на озброєння новітніх 
зразків ОВТ і економить кошти, які 
відповідно, можна буде спряму-
вати на подальший розвиток під-
приємств промисловості та підви-
щення рівня оснащення силового 
блоку держави.

А перехід на стандарти НАТО, по-
будова сектору безпеки і оборони 

В рамках впровадження 
стандартів НАТО інститут спро-
можний здійснювати процеду-
ри випробувань і сертифікації 
озброєння та військової техніки, 
адаптувати один до одного бази 
стандартів НАТО та державних 
стандартів України, проводити 
підготовку наукових та квалі-
фікованих інженерних кадрів, 
льотного та іншого складу за на-
прямком випробувань і серти-
фікації.  Діяльність Державного 
науково-дослідного інституту 

та оборонно-промислового комп-
лексу, які відповідали б най-
кращим зразкам провідних єв-
ропейських держав та держав 
– членів НАТО, — на сьогодні голо-
вне завдання України. Це визна-
чено у Стратегічному оборонно-
му бюлетені, Воєнній доктрині та 
Концепції розвитку сектору без-
пеки і оборони України, затвер-
джених відповідними указами 
Президента України. Для оснащен-
ня випробно-обчислювального 
комплексу інституту передбачено 

150 мільйонів гривень. Зокрема 
на закупівлю засобів зовнішньо-
траєкторних вимірювань, кліма-
тичних камер та інших засобів, що 
дозволяють визначати та оціню-
вати характеристики озброєння на 
сучасному світовому рівні.

Та найцінніше, що має Дер-
жавний науково-дослідний інсти-
тут випробувань і сертифікації 
озброєння та військової техніки — 
це люди, котрі в ньому працюють. 
Вони не зрадили Україну 2014 
року і натхненною працею при-
скорюють ї ї перемогу над воро-
гом сьогодні.

Олег ЯНОВСЬКИЙ



Відтепер на деяких передових 
позиціях у районі проведення опе-
рації Об’єднаних сил просунутим 
геймерам і звичайним прихильни-
кам Counter-Strike, Battlefield, Far 
Cry, Call of Duty та Half-Life надає-
ться можливість перенести свої 
тактичні знання й уміння з віртуа-
льних комп’ютерних «стрілялок» 
в умови реального бою. Це стало 
можливим завдяки застосуван-
ню українськими підрозділами на 
лінії розмежування дистанційно 
керованого модуля, який вигото-
вили інженери компанії Armorum 
Solutions.

Потребу в такого роду куле-
метних модулях зараз диктує час 
та умови ведення російськими 
найманцями гібридної війни. Від-
тепер уже не звичайний кулемет-
ник, а солдат-оператор із захище-
ного бліндажа з будь-якої відстані 
може спостерігати за противни-
ком, прицілюватися та знищува-
ти його за допомогою монітора, 
джойстика та кнопки «Постріл». 

Черговий такий автоматизо-
ваний модуль на панівній над по-
зиціями ворога висоті нещодавно 
встановили військовослужбовці 
підрозділу, що зараз бере участь 
в операції Об’єднаних сил і боро-
нить Луганський напрямок. 

– Звичайно, що нове озброєння 
спочатку пройшло випробування 
та налаштування нашими фахів-
цями на полігоні, – розповідає 
командир підрозділу Ігор. – На це 
знадобилося майже півтора міся-
ця. А вже згодом, скориставшись 
тишею у перервах між обстрілами 
противника, обладнали вогневу 
точку та встановили, як то кажуть,  
під носом у ворога дистанційно 
керований кулемет. Він допомагає 

виконувати на полі бою тактичні 
завдання без загрози для життя 
особового складу.

Дуже цікаво, що ідея модер-
нізації та автоматизації систем 
озброєння у фахівців Armorum 
Solutions виникла ще 2014 року. 
Досвідчені професіонали в різних 
сферах науки та техніки ставили за 
мету вберегти життя українських 
бійців, замінивши їх на «нульово-
му» рубежі фронту «роботом» із 
дистанційним керуванням. 

– Наша компанія  сформува-
лась, як волонтерський проект 
на початку війни з Російською 
Федерацією. Щороку до нас при-
єднувалися висококласні спеціа-

лісти, знання яких тісно пов’язані 
з  електронікою, програмуванням 
та обробкою інформації, стрілець-
кою зброєю та боєприпасами. Аб-
солютно всі члени нашої команди 
пройшли східний фронт у лавах 
піхотних та спеціальних розвіду-
вальних підрозділів. І, до речі, ми 
пішли на цю війну зі зброєю та 
обладнанням, які створили самі, 
воювали ним та вчили воювати ін-
ших, – каже керівник проекту Іван 
Савельєв. 

За його словами, перші чоти-
ри модулі фахівці компанії зро-
били для бійців добровольчо-
го батальйону «Азов». Військові 
вийшли на винахідників через 
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спільних знайомих, які до війни 
займалися військово-історичною 
реконструкцією та мали досвід у 
ремонті та реставрації станкових 
великокаліберних кулеметів. На 
той час на їхньому рахунку було 
кілька десятків відреставрованих 
станкових кулеметів «Максим», 
ручних великокаліберних кулеме-
тів Віккерса, полегшених велико-
каліберних кулеметів Шварцлозе 
і станкових кулеметів Браунінга.

– Більш систематизованого 
характеру наша робота набула 
восени 2014 року. Ми спроектува-
ли кілька зразків модулів під усю 
лінійку кулеметів, які перебували 
на озброєнні Збройних Сил Украї-
ни, а також стандартні варіанти 
їхнього встановлення на автомо-
більну техніку. Паралельно дове-
лося зробити кілька броньовиків, 
які брали найактивнішу участь у 
боях під донецьким аеропортом 
і Дебальцевим, – розповідає Іван 
Савельєв.

За перші два роки війни Іван 
Савельєв та його однодумці ство-
рили більше сорока броньованих 
автомобілів і кілька десятків уні-
фікованих станків до великока-
ліберних кулеметів ДШК, КПВТ і 
ПКТ, а також гранатометів РПГ-7 та 
АГС. Крім того, спеціалісти компа-
нії розробили багато ефективних і 
доступних рішень у царині радіо-
розвідки, систем зв’язку та пере-
дачі даних для БпЛА.

 РОБОТ
Модулі постійно вдосконалюють, 

поліпшують їхні технічні 
характеристики та оптимізують 

систему керування

У ЄДНОСТІ – СИЛА!
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На сьогодні найбільш 
затребуваною моделлю, 
звичайно ж, є дистанцій-
но керований модуль до 
кулемета КПВТ з боєкомплектом 
на 2000 набоїв, конструкція якого 
дозволяє впевнено вражати легку 
бронетехніку й автомобілі проти-
вника на відстані до 2000 метрів, 
а також польові укріплення на 
віддаленні до 3000 метрів. За очі  
модулю слугують високоякісні 
камери з оптичним зумом та при-
лад нічного бачення, завдяки чому 
він може використовуватися як 
звичайний пост спостереження 
українських бійців неподалік лігва 
противника.

– Ми ж, зі свого боку, постій-
но чекаємо відгуків наших за-
хисників. Так, одного разу нам 
розповіли, що під час бою на При-
морському напрямку ворог, вия-
вивши замасковану вогневу точку 
між своєю позицією та позицією 
морських піхотинців, довго нама-
гався знищити ї ї з мінометів, вва-
жаючи, що це звичайна кулемет-
на пара. Але навіть кілька 82-мм 
мін, які розірвалися неподалік, 
не завадили українським бійцям 

продовжувати  
відстрілюватися 
від противника. 
Тільки за мину-
лий рік операторами наших дис-
танційно керованих модулів зни-
щено кілька одиниць бронетехніки 
противника поблизу населених 
пунктів Жолобок і Широкине. Крім 
того, українські підрозділи актив-
но використовували їх під час бойо-
вих дій на Світлодарській дузі та на 
околицях окупованої Горлівки, – за-
значив Іван Савельєв.

До речі, модулі постійно вдо-
сконалюють, поліпшують їхні тех-
нічні характеристики та оптимі-
зують систему керування. І вже 
сьогодні компанія вийшла на 
рівень виробництва майже ста 
одиниць на рік. А ті з них, що інко-
ли зазнають пошкоджень під час 
ворожих обстрілів, досвідчені фа-
хівці швидко ремонтують та знову 
відправляють на передову.

Євгеній СИЛКІН
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ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!

Воює Владислав з першого ж 
дня гібридної війни, розв’язаної 
Росією проти незалежної України. 
На Донбасі зі своєю бригадою вже 
вшосте. Брав участь у багатьох бо-
йових діях, досвіду набув на все 
життя. А особливо пам’ятною по-
дією для нього є оборона лугансь-
кого аеропорту.

– Ми туди заїхали в липні 2014 
року, – згадує Владислав, котрий 
тоді був навідником-оператором 
БМП-2, – і потрапили в кільце, в 
якому пробули два тижні майже 
без продуктів, води, паливно-мас-
тильних матеріалів. Закінчували-
ся боєприпаси. Обстрілювали нас 
іноді прямою наводкою з танків, 

але головним чином – з «Градів». 
Отоді я побачив, що таке фосфор-
ні снаряди, якими росіяни спалю-
вали все довкола. Та що й казати, 
важко було. Багато друзів загину-
ло. Спілкуєшься з хлопцями, аж 
тут прилетіло, і когось уже немає. 
На жаль, загинуло й чимало пре-
красних офіцерів. До речі, там не 
було такого, що ось я – коман-
дир, а ти – підлеглий. Всі разом 
воювали, працювали, бліндажі 
облаштовували, окопи копали, з 
одного казана, як то кажуть, їли. 
Тобто там було справжнє фронто-
ве братство.

Коли ми заїхали, там все було 
красиво, тільки термінал трохи 

пошкоджений. Коли ж 31 серпня 
залишали ЛАП, там залишалися 
лише руїни. Але ми витримали. За-
вдання треба було виконувати. Бо 
якщо не я, то хто?

Попри отримане під селом 
Весела Гора на Луганщині пора-
нення, Владислав залишається 
в строю. Вдома, в Ужгороді, на 
нього чекають батьки і кохана 
дівчина. Вони знають, що нині 
хлопець захищає Батьківщину, і 
пишаються ним. За такої міцної 
підтримки Владислав планує і 
після перемоги над ворогом все 
своє подальше життя присвятити 
армії.

Олег ШПАК

«Якщо не я, то хто?»
23-річний сержант 
Владислав із позивним 
«Жовтий» у Збройних 
Силах України служить з 
18 років. Пішов до війська 
за контрактом одразу 
ж по закінченні одного 
з технікумів Ужгорода, 
звідки він родом. За 
цивільною освітою – 
столяр. А за військовим 
фахом ким тільки не 
довелося бути. Нині він 
– командир позиції на 
самому передньому краї
Маріупольського напрямку. 
Та столярські навички, 
набуті ще в мирному 
житті, знадобилися 
йому і на фронті – при 
облаштуванні бліндажів, 
окопів тощо
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АДРЕСИ МУЖНОСТІ

За форму із зеленим відтінком і благородну душу Євгена Корнієнка 
прозвали «Робіном». Він пішов в зону АТО добровольцем. 
Побратими із 25-ї окремої повітряно-десантної бригади цінували 
в ньому мудрість, не по роках, адже йому було тільки двадцять два.
Сьогодні десантники тієї ж бригади поважають Корнієнка 
за спритність і відвагу у його… шістдесят два.
Син і батько. Євген і Анатолій Корнієнки. Обидва нагороджені 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня. От тільки молодший – 
посмертно... Місце загиблого на Донбасі сина зайняв у строю батько

БАТЬКО ЗА СИНА…
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…Для життєлюба Жені Корнієн-
ка війна завжди була явищем аб-
солютно неприродним. Замість 
традиційних дитячих «стрілялок» 
він обирав спортивні ігри. Та коли 
ворог із війною прийшов на нашу 
землю, без жодних вагань узяв у 
руки автомат і віддав за неї своє 
молоде життя. Після загибелі сина 
Анатолій Петрович оббивав поріг 
військкомату до тих пір, поки не 
призвали. Чотири роки він слу-
жить у рідний для сина Жені 25-й 
десантній бригаді.

Герої дорослішають 
рано

Коли не стало мами, Жені було 
тільки вісім. З того часу він на-
магався все робити самостійно, 
словами і вчинками не підводити 
близьких людей. Особливо цінував 
турботу бабусі – Раїси Максимів-
ни Шінкляр, яка до сьомого класу 
його проводжала в дніпропетров-
ську 142-гу школу. Потім разом із 
братом і сестрою перебрався в 
побудований батьком заміський 
будинок, що в селі Підгородному. 
Тут його другом і наставником 
став учитель фізкультури та курсу 
«Захист Вітчизни» Віктор Іванович 
Азаров.

Хлопець не тільки жодного тре-
нування з баскетболу та футболу 
не пропустив, а ще й на додатко-
ві зі старшокласниками просився. 
По мудру пораду звертався він до 
вчителя і під час навчання в Дні-
пропетровському індустріально-
му коледжі.

– Небо забрало кращого: жит-
тєрадісний, відповідальний, чуй-
ний і дуже совісний хлопець. Та-
ким Женя назавжди залишиться в 
моїй пам’яті, – ледь стримує сльо-
зи Віктор Іванович. – Пам’ятаю, як 
одного разу він забив м’яч, з яким 
не розлучався, у відро з водою. 
Дуже довго вибачався за те, що 
додав клопоту технічці. Хоча, ну 
яка це проблема? 

Після нетривалої паузи вчитель 

із болем промовив: – Я неоднора-
зово просив у нього вибачення на 
кладовищі за те, що в останню до-
рогу його не провів. Після похорону 

спати не міг, ледве ранку дочекався, 
щоб на могилу піти. Там і дав собі 
слово зробити все, щоб про героя 
як можна більше людей дізналося.

Дай, Бог, пройти і не зламатися.
 Дай, Бог, побачити батька і близьких. 
І не забути, як посміхатися. 
Дай, Бог, ще трохи протриматися...

Євген Корнієнко, 
боєць 25-ї окремої 

повітряно-десантної бригади

“
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АДРЕСИ МУЖНОСТІ

Останній бій
Зараз Віктор Азаров закінчує 

фільм про Женю, зібрав сотні його 
фотографій і додаткову інформа-
цію для Національного інституту 
пам’яті, провів уроки мужності 
в усіх закладах, де навчався хло-
пець. А після зустрічі з побрати-
мами Корнієнка практично до 
дрібниць відновив хронологію 
останнього дня його життя...

…12 серпня 2014 року. Євген 
Корнієнко у складі групи дев’ятої 
роти відбивав блокпост біля Вуг-
легірська. Завдання хлопці вико-
нали швидко та професійно. Уже 
повертаючись до Дебальцевого, 

десантники потрапили під при-
цільний мінометний вогонь. Оско-
лок влучив Жені просто в серце. 
Контужений вибухом Артем Лу-
кашук кинувся товаришеві на 
допомогу. Проте всі старання по-
вернути друга до життя виявили-
ся марними – Женя загинув мит-
тєво. Артема це досі мучить – не 
може боєць змиритися із втратою 
побратима. 

А Денис Ухань з Новомосков-
ська і зараз на кожен дзвінок реа-
гує по-особливому. Адже Женя 
його запрошував до себе в гості 
у Підгородне, говорив, що перед 
зустріччю обов’язково зателефо-
нує. Ось і здається Денисові, коли 
лунає дзвінок, що це він, його ве-
селий друг Женя...

Не можуть змиритися зі смер-
тю «Робіна» павлоградець Артем 
Бакала, який був поранений і кон-
тужений у тому бою, і командир 
взводу дніпрянин Максим Гарма-
нов. Як говорять вони, це немож-
ливо забути. 

У мужності є прізвище і 
вік

Анатолію Петровичу шістдесят 
два роки виповнилося 18 серпня. 
На фронт він пішов у п’ятдесят 
вісім. Оскільки в десант лише до 
сорока років беруть, можна ли-
шень уявити, яких чоловік доклав 
зусиль, щоб стати замість сина у 
стрій. І якщо раніше, передаючи 
свої знання і досвід, він бачив у 
синові своє продовження, то те-
пер він мусить закінчити справу 
сина. Тож із гідністю бере участь 
у визволенні Мар’їнки та Авдіївки, 
в охороні та обороні військових 

«У мирний час сини 
ховають батьків, 
у воєнний – батьки синів»

Френсіс Бекон
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і цивільних об’єктів, несе служ-
бу на блокпостах. А в червні 2015 
року під час операції з визволен-
ня Мар’їнки під щільним вогнем 
противника організував евакуа-
цію бронетранспортера БТР-3Е 
з екіпажем. У польових умовах 
організував ремонт пошкодженої 
техніки, завдяки чому поставлене 
перед підрозділом завдання було 
виконано вчасно. Упродовж усієї 
служби демонстрував високий 
рівень професіоналізму, хоро-
брість, самовідданість і мужність. 

– Женя не став відсиджувати-
ся вдома, як же я можу? – гово-
рить мій співрозмовник. – Після 
строкової служби в «Десні» і вій-
ськової частини в Мукачеві син 
встиг попрацювати в будівельній 
компанії. А коли прийшла біда 
на Донбас, довго не роздумував. 
З дитинства був самостійним, 
рішення приймав швидко... Біль 
того, хто втратив сина, словами 
передати неможливо. Але я пи-
шаюся тим, що він виріс мужнім, 
відповідальним, люблячим свою 
країну. Женя завжди говорив, що 
для нього світ – це ті, кого він лю-
бить. І у свої двадцять два віддав 
за цей світ життя. Хочу, щоб його 
жертва не була марною.  

Анатолій Петрович підтримує 
зв’язок з усіма товаришами сина, 

зокрема і з командиром дев’ятої 
роти Андрієм Андрусиком. До речі, 
в зоні АТО у 25-й десантній бригаді 
служив і зять Корнієнка-старшого, 
чоловік дочки Тоні – Олександр 
Стародубцев.

«Не журись, козаче, 
хай твій ворог плаче!»

На могилі Жені завжди багато 
квітів. І обов’язково хто-небудь ба-

ночку згущеного молока поставить.
– Не знаю, як про це дізнали-

ся люди, але ось уже чотири роки 
на могилі час від часу з’являється 
цей улюблений смаколик хлопця, – 
тепло усміхається Віктор Азаров 
і зі смутком продовжує: – Прохо-
дить час, а пам’ять не згасає. Так і 
повинно бути. Женя це заслужив. 
Як і орден «За мужність». Герой-
ський хлопець!.. 

Яким був Женя, можна уявити 
і за його уподобаннями. Так, він 
любив футболку з написом: «Не 
журись, козаче, хай твій ворог 
плаче!» А у своєму останньому 
пості від 21 липня 2014 року на 
сторінці в соцмережі написав: 
«Дай, Бог, пройти і не зламати-
ся. Дай, Бог, побачити батька і 
близьких. І не забути, як посміха-
тися. Дай, Бог, ще трохи протри-
матися...»

Євген Корнієнко не зламався. 
Але побачити батька і близьких 
йому не судилося. Не попрощав-
шись, десантник пішов на небо. 
Кажуть, що земля нагороджує ор-
деном, небо – синявою...

Юлія БАБЕНКО

Друг і наставник Віктор Азаров закінчує фільм про Женю, зібрав 
сотні його фотографій, додаткову інформацію і практично до дрібниць 
відновив хронологію останнього дня його життя. . .
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ПРАВДИВЕ СЛОВО  НАША ЗБРОЯ!

За нас колись постануть, мабуть, кращі
І правди суть відділять від брехні,
А запитають: «Все те було нащо?»

Ми скажем їм: «А так, щоб ми були».
Колись нас поведуть провидці віщі,

І більше нам не гнутись від хули.
А запитають: «Все було навіщо?»

Ми скажем їм: «А так, щоб ви були».
Колись для нас дозріє слово Бога, 

І вийде світ з кривавої імли.
А запитають: «Все було для чого?»

Ми скажем їм: «А так, щоб всі були».

                                             Василь Ковтун

***

  .     ,
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Всіх, хто йшов крізь вогонь, розруху,
Від старого до зовсім раннього…

Вас чекаємо, Воїни Духу,
До останнього, до останнього!

Хто не грошей-слави заради
За свій край поривами ревними…

Вас чекаємо, Воїни Правди,
Недаремно ми, недаремно ми!

І хоч ноги з дороги кволі,
Руки й серце обпечені каїном…

Вас чекаємо, Воїни Волі, 
А інакше ніяк– чекаємо!

Не втрачаємо світлої віри,
Вже і правда дрижить, бо гола вся!

Вас чекаємо, Воїни Миру,
І надіємося, і молимся!

Хоч земля пурпурово квітла,
Стала вже від крові вологою…

Вас чекаємо, Воїни Світла,
З перемогою, з перемогою!

Вікторія Бричкова-Абу Кадум

ВСІМ, ХТО ЙШОВ КРІЗЬ ВОГОНЬ, РОЗРУХУ

Коли взяли нас у кільце,
Гатили в нас, як по мішені.

Нам залишалося лише 
Вгризатись в землю, мов у скелю.

Я бачив, як він тоді впав,
Та все ж, перетянувши рану,
Поповз і знов на землю став

Бо помирати було рано…

Не вірив я своїм очам,
Що це жива була людина, 
Так кулемет його строчив: 

«Оце за батька! Це за сина!»

Далеко в Києві – парад…
Звучало триразове «Слава!»
Коли біля ніг рванув снаряд,

Він встиг сказати лише: «Мамо!...»

Ось так і все, що встиг тоді сказати.
Може подумав він, що стукає в вікно
І в хаті галасить від щастя сива мати, 

А  батько промовляє: «Ось воно – добро!»

І бачиться йому в подвір’ї море сонця, 
І незнайомих в нім багато там людей,
І серед них вона – стоїть біля віконця,

І світиться в очах: Іванчику, ти мій!

Так хочеться йому коханій розказати
Які тут друзі з ним, як в бій ходив не раз,

І як уміють вже цю землю захищати.
І боронити вас. І так любити вас!..

Не хоче зрозуміти наречена 
За що віддав ї ї Іван життя...

Золотиться пшениця над полями чинно
Лиш небо синє плаче, мов дитя… 

Володимир Руденко

ІВАН
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Велика війна: погляд  

Велика війна – так називали війну 1914-1918 рр. аж до часу, коли 
почалась Друга світова. Це була велика і жорстока війна, людські 
життя в якій вкрай знецінились. І коли в Західній Європі жертв 
Першої світової війни завжди вшановували, то в Радянському 
Союзі пам'ять про них стерли. Мовляв, війна за імперіалістичні 
інтереси, тому і героїзму ніякого бути не може. Але ж мусимо 
пам’ятати, що земля Європи і України встелена кістками загиблих 
воїнів, яким нема ліку...
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11 листопада 2018-го випов-
ниться 100 років відтоді, як у лісі 
під Комп’єном було підписано 
перемир’я між Антантою і пере-
моженою Німеччиною...

Перша світова війна закінчила-
ся. Вона змінила хід історії і люд-
ські долі.

Причини
Перша світова війна стала гло-

бальним конфліктом, який розго-
рівся на теренах Європи, більшій 
частині Азії та Африки і тривав від 
28 липня 1914-го до 11 листопада 
1918 року. У смертельному зброй-
ному конфлікті зіткнулося 38 дер-
жав. За 4 роки і 3 місяці, які три-
вала війна, було мобілізовано 73,5 
млн осіб. За цей час загинуло 10 
млн людей (разом із цивільними 
ця цифра, за деякими підрахун-
ками, може сягати 17 мільйонів). 

Такої нечуваної кількості смертей 
не було в жодну іншу війну, хіба 
що скласти всі європейські війни 
за тисячу років разом. Поранень 
зазнали близько 20 млн осіб.  Без-
посередні воєнні витрати держав, 

через століття

Усі страхіття всіх століть 
були зібрані докупи, 
і не тільки армії, а всі 
народи були кинуті в 

їхню прірву...
В. Черчилль
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що брали участь у війні, оцінюють 
у 208 млрд доларів.

Основними причинами Першої 
світової війни стала боротьба ве-
ликих держав за першість в Євро-
пі, внаслідок чого було розпочато 
колосальну мілітаризацію, наро-
щування військових потужностей 
(витрати на озброєння в деяких 
країнах зросли на 50 відсотків). 
Провідні держави ще задовго до 
початку військових дій готували 
експансивні плани, що призвело 
до утворення воєнно-політичних 
блоків – Антанти (Росія, Велико-
британія, Франція) і Троїстого сою-
зу (Німеччина, Австро-Угорська ім-
перія та Королівство Італія). Саме 
суперництво між цими блоками, 
їхня боротьба за сфери впливу 
стала каталізатором початку вій-
ни, вважають історики. 

Форми і засоби ведення 
військових дій

Перша світова відзначилася 
надзвичайною жорстокістю – вже 
були вигадані нелюдські засо-
би масового знищення. Військові 
дії відбувалися на суходолі (дов-
жина фронтів сягала 2,5-4 тисяч 
кілометрів), на морі і, вперше, у 
повітрі. На початку ХХ ст. активно 
розгалужується залізничне спо-
лучення, вдосконалюється теле-
графний зв’язок. А це дає можли-

вість швидко залучити до бойових 
дій безпрецедентну кількість лю-
дей. 

На той час військові техноло-
гії випереджали тактичні вміння 
і змушували шукати нові методи 
ведення війни. Використання ма-
сивних захисних споруд, колю-
чого дроту ставало перешкодою 
для швидкого просування військ. 
У Першу світову в усіх арміях 
було широко застосовано дале-
кобійне озброєння. Станкові та 
ручні кулемети на відкритих ді-
лянках масово знищували проти-
вника. Також кулемети надійшли 
на озброєння танків та літаків. 
Важка артилерія могла влучати 

Перша світова війна дозволила 
зробити великий крок як у розвит-
ку військових технологій, так і в ор-
ганізації самого виробництва.

ТАНКИ
Вперше у великій кількості танки 
використали британські війська у 
серпні 1916 року під час наступу на 
Соммі, де в бою було задіяно 32 тан-
ка. Тоді ні про яку взаємодію з піхо-
тою, артилерією і тим паче авіацією 
не йшлося, та й бойові можливості 
нової техніки виявилися не нанай-
кращими.
Але ситуація на фронті швидко змі-
нювалася: на полі бою з’являються 
більш досконалі моделі танків, 
здатні не тільки створювати пси-
хологічний ефект, але й знищувати 
вогневі точки, артилерію против-
ника, а в 1918 році відбудеться пер-
ший танковий бій.
Кількість нової техніки постійно 
зростатиме. І якщо в перших боях 
брали участь одиниці, то в завер-
шальних боях Першої світової ві-
йни з боку Антанти будуть задіяні 
одночасно десятки і навіть сотні 
танків, а їхній загальний випуск пе-
ревищить 9 тисяч. Танки стануть за-
собом розвитку прориву.

ХІМІЧНІ ВІЙСЬКА
Перша світова війна пов’язана і з 
першою появою хімічних військ. 
Перша ж німецька газова атака під 
Іпром показала ефективність і не-
безпеку застосування нової зброї. 
З появою отруйних газів почина-
ють створюватися і засоби захисту 
від них, як колективні, так і інди-
відуальні. Спочатку хімічні війська 
становили невеликі окремі підроз-
діли, а в подальшому з’явилися цілі 
полки і бригади.

Цікаві факти про 
Першу світову війну
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ПЕРШІ АВТОМАТИ
Перша світова війна пов'язана і зі 
створенням першого автомата. В 
умовах окопної війни довгі гвин-
тівки з великою дальністю стрільби 
були не завжди зручні. Був потрі-
бен зразок, що поєднував скоро-
стрільність і невеликі габарити. 

МОРСЬКА АВІАЦІЯ
З Першою світовою війною 
пов’язана і поява морської авіації. 
Щоправда, мова про авіаносці ще 
не йшла. Літаки базувалися на спе-
ціальних авіатранспортах, а зліт і 
посадка здійснювалися на воду.
Спочатку використання морської 
авіації планувалося в розвідуваль-
них цілях, але незабаром гідролі-
таки почали використовуватися і 
для завдання ударів по надводних 
цілях і берегових спорудах.
Перша успішна атака літака-тор-
педоносця відбулася 12 серпня 
1915 року, коли англійським гід-
ролітаком у результаті пуску тор-
педи був потоплений турецький 
транспорт в затоці Ксерос побли-
зу Дарданелл.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Швидке перекидання військ на 
таксомоторах, мобілізованих у Па-
рижі, на передову в битві на Марні 
показала ефективність і необхід-
ність використання в армії автомо-
більного транспорту.
Застосування автівок допомагало 
розв’язати багато проблем війська, 
підвищувалася його мобільність. 
Водночас Перша світова війна зав-
дяки вигідним замовленням, дала 
колосальний поштовх розвитку  
автомобілебудування і сприяла 
становленню майбутніх автомо-
більних гігантів.

Цікаві факти про 
Першу світову війну

в ціль на відстані понад 25 миль. 
Тож армії, за словами англійсько-
го історика Майкла Говарда, по-
трапляли під вогонь задовго до 
того, як могли побачити ворога, 
не кажучи вже про атаку на його 
позиції.

Нарешті британці винайшли 
танк. Вперше цю військову тех-
ніку використали в битві при 
Флер-Курселет (1916). Проблеми 
траншейної війни у такий спо-
сіб були вирішені. Британці дещо 
оригінально поділили свої танки 
на «самців» і «самиць». 

Самці були оснащені гармата-
ми, а самиці – важкими кулеме-
тами. Німці швидко зорієнтува-

лись, уважно вивчили трофейну 
техніку і сконструювали танки за 
власними проектами. Відтак вій-   
на продовжилась на вищому 
технічному рівні, що навряд чи 
полегшило життя рядовому сол-
дату. Крім того, німці першими 
взяли на озброєння вогнемети 
(їхнє полум’я могло сягати 40 
метрів). Тактика психологічної ві-
йни також була застосована під 
час Першої світової. Наприклад, у 
серпні 1914 року німецькі солда-
ти в Аршоте вбили 150 цивільних. 
Ці вбивства відомі під назвою 
Schrecklichkeit («залякування») з 
метою придушити спротив гро-
мадян окупованих територій. На 

флоті вперше масштабно було за-
стосовано порівняно нову зброю 
– підводні човни. На морях роз-
горнулась агресивна підводна ві-
йна.

А найбільшим злочином проти 
людяності в тій війні було вико-
ристання хлорного газу, що супе-
речило Гаазькій конвенції 1899 р. 
Німці застосували його ще 1915 
року, а згодом «газові» атаки ста-
ли мало не звичною практикою на 
фронтах війни. Хлорний газ спри-
чиняв масові жертви, люди поми-
рали повільно й у муках. Як гірка 
іронія звучить той факт, що вико-
ристання хлорного газу зовсім не 
сприяло батальним перемогам. 
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• Перша світова війна – шостий за 
кількістю смертей конфлікт у сві-
товій історії.
• Майже 2/3 смертей у ту війну ста-
лися в битвах. У попередніх кон-
фліктах більшість смертей – наслі-
док захворювань.
• Під час Першої світової війни 
британські танки були спочатку по-
ділені на «самців» і «самок». Самці 
були оснащені гарматами, а самиці 
важкими кулеметами.
• «Малюк Віллі» був першим про-
тотипом танка під час Першої сві-
тової. Сконструйований 1915 року, 
він вміщував екіпаж з трьох осіб і 
рухався зі швидкістю 4,8 км/г.
• Вперше танки були задіяні в битві 
при Флер-Курселет у вересні 1916 
року.
• Спочатку танки називалися «су-
хопутними кораблями». Щоб ви-
дати їх за водяні цистерни, а не за 
зброю, британці вирішили дати їм 
кодове ім’я «танки».
• Артилерійські обстріли і міни 
створювали неймовірний шум. 1917 
року вибухи за німецькою лінією 
фронту біля міста Іпр в Бельгії було 
чути в Лондоні, розташованому за 
220 км.
• Басейн Миру — озеро завглибшки 
12 м, розташоване поблизу населе-
ного пункту Мессіна в Бельгії. Воно 
наповнює прірву, що виникла вна-
слідок вибуху 1917 року, коли бри-
танці висадили в повітря німецьку 
лінію оборони 45 тоннами вибухів-
ки.
• У Першій світовій війні собак ви-
користовували як посильних, вони 
переносили накази на лінію фрон-
ту в капсулах, прикріплених до 
тулуба. Також собак використову-
вали, щоб прокладати телеграфні 
дроти.

Цікаві факти про 
Першу світову війну

Медицина
На той час ще не були винай-

дені ефективні засоби порятун-
ку людини: не було антибіотиків, 
потужних знеболювальних. Для 
анестезії застосовували маски з 
хлороформом, але солдати часто 
прокидалися під час операції. Пе-
реливання крові теж було дуже 
складною справою. 

Вакцинація від смертельних 
хвороб – тифу, віспи, холери – не 
мала системного характеру. Під 
час Першої світової близько 1/3 
всіх воєнних жертв померли від 
іспанського грипу. Відсутність вак-
цинації призвела до того, що  1914 
року в австро-угорській армії 25 
тисяч військових захворіли на хо-
леру і 30% з них померли. 

Використання отруйних речо-
вин спонукало до пошуку шляхів 
захисту солдатів від їхньої дії. До 
речі, винахід протигаза належить 
українцеві – відомому вченому-
хіміку Миколі Зелінському, який 
народився в Тирасполі на Херсон-
щині. Його розробка допомогла 
зберегти життя тисячам солдатів.

А завдяки рентгенівським про-
меням – відкриттю Марії Кюрі – ви-
являли в тілі пораненого шрапнель. 

Одним із найпоширеніших ура-
жень була контузія, але як допо-
могти постраждалому солдатові, 
ніхто ще не знав. Психологічні 

травми взагалі розцінювалися як 
прояв слабкості. Це відбувалося в 
усіх арміях, що воювали. 

Денис Куклін у статті «Війна із 
собою» досліджує, як узагалі фор-
мувалося в науці поняття «пост-
травматичний синдром» і як змі-
нювалося ставлення у суспільства 
до солдатів, що зазнали психічних 
травм. Спочатку лікарі психічні 
розлади солдатів називали «гар-
матним шоком», пов’язуючи їх зі 
страхом перед залізом, яке летіло 
з неба під час потужних артиле-
рійських обстрілів. Куклін пише, 
що один із дослідників «гармат-
ного шоку» Чарльз Маєрс дійшов 
висновку, що причиною цього ста-
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• США вступили в Першу світову 
протягом останнього року, коли   
війна практично завершилася.
• Деякі американці були проти по-
чаткової відмови США вступити в 
Першу світову, тому вони вступи-
ли у французький Іноземний легі-
он або в британську або в канад-
ську армії. Група американських 
пілотів сформувала ескадрилью 
«Лафаєт», що стала частиною 
французьких Військово-повітря-
них сил і одним з найсильніших 
військових підрозділів Західного 
фронту.
• США Перша світова війна обі-
йшлася в 30 мільярдів доларів.
• Терористична група з Сараєва, 
відповідальна за вбивство Франца 
Фердинанда, називалася «Чорна 
рука».
• Найуспішнішим льотчиком-ви-
нищувачем Першої світової був 
Манфред фон Ріхтгофен на псевдо 
«Червоний барон» (1892-1918), він 
збив 80 літаків. 
Загинув німецький ас після того, як 
був підстрелений вогнем з землі 
під Ам’єном. 
• Кращим асом Антанти був фран-
цуз Рене Фонк (1894-1953), який 
збив 75 ворожих літаків, причому 
двічі він збивав по шість літаків за 
день.
Влучність його стрільби була воіс-
тину надприродною, а тому замість 
звичайного кулемета він вважав за 
найкраще встановити на своєму 
«SPAD S.XII» 37-мм гармату замість 
кулеметів. 
• Перша світова війна була ката-
лізатором трансформації Росії в 
Союз Радянських Соціалістичних 
Республік (СРСР). 
Цим почався новий період світової 
історії. 

Цікаві факти про 
Першу світову війну

ну ставали «перевищення меж 
терпимого жаху, страху, тривоги». 
Тоді британські шпиталі отримали 
вказівку надавати солдатам із цим 
діагнозом статус «поранених». Од-
нак якщо хворобі не передував ар-
тобстріл, солдату надавали статус 
просто «хворого», через що він не 
отримував пенсії. Ще довгий час 
суспільство нервову інвалідність 
буде плутати зі слабкістю духу, а то 
й із боягузтвом. Ще не одна війна 
відбудеться, перш ніж суспільство 
і держава зрозуміють, що війна 
вражає не тільки тіло, але й душу. 
І що солдату потрібна психологічна 
реабілітація так само, як і увага до 

його фізичної життєздатності. 
Ключовим питанням у Першій 

світовій війні стала швидкість на-
дання солдатам допомоги. Четве-
ро з п’яти загиблих на полі бою 
помирали в першу годину після 
поранення. Цей факт в медицині 
став відомим як «золота година» – 
термін актуальний і сьогодні. 

Кваліфікованих лікарів ката-
строфічно не вистачало, а ті, хто 
отримав диплом, не мали часу на 
практику. Більшість людей у сфері 
охорони здоров’я були фактично 
волонтерами. Поняття про засо-
би гігієни на той час теж були на 
низькому рівні. Неякісна їжа, від-
сутність елементарних засобів гі-
гієни, воші, постійний бруд і вода 
по коліна у траншеях – все це ре-
алії війни. Не було індивідуальних 
пакетів бійця з необхідними ліка-
ми, сухих пайків, засобів знезара-
ження води тощо.

Перша світова залишила інвалі-
дами тисячі солдатів, деяких при-
кувала до лікарняного ліжка на все 
життя. Разом із тим вона дала по-
штовх до великих змін у сфері охо-
рони здоров’я і медицини. 

Вплив на історію
Перша світова війна заверши-

лася розпадом чотирьох світових 
імперій: Російської (з війни Росія 
вийшла дочасно через революцію 
1917 року), Австро-Угорської, Ні-
мецької та Османської.

Після Першої світової проголо-
сили свою незалежність Фінляндія, 
Естонія, Латвія, Литва і Польща. 

Серед новоутворених держав 
була і Українська Народна Респуб-
ліка. І хоча проіснувала вона не-
довго, зазнавши фіаско у бороть-
бі з більшовицьким режимом, та 
основи нашої нинішньої держав-
ності закласти встигла. І мир, якого  
прагнемо сьогодні, ми неодмінно 
здобудемо разом із перемогою, 
адже сама історія підказує, яких 
помилок нам  потрібно уникати.

(Далі буде)
Інна ГАЛАК
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ІСТОРИЧНА ПРАВДА

Минулого року у Янівському лісі неподалік Львова було знайдено 
алюмінієвий бідон із архівними матеріалами УПА. Останній з них, 
датований 1951 роком, свідчить про те, що архіви пролежали в 
землі 66 років. Серед матеріалів – інформація про діяльність 
українського підпілля у 1948-1951 роки. 
– Знайдені документи свідчать, що повстанці не лише воювали 
з радянською владою та ї ї каральними органами, – говорить 
директор львівського Національного музею-меморіалу жертв 
окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий – 
дослідник національно-визвольного руху під проводом УПА. 
Адже у знайденому бідоні збереглося чимало друкованих видань, 
зокрема дитячий журнал, який вони видавали у 40-х роках 

від УПА
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Зміст цього журналу свідчить, 
що в УПА дбали про виховання мо-
лоді. Тому і видали «Вказівки бать-
кам у вихованні дітей», пояснивши 
як захистити розум і свідомість 
дитини від впливу радянської про-
паганди, як у пресі, так і в школі, 
садочку. Наприклад, батькам ра-
дили: «Поясніть дітям, що російсь-
кий народ не є старшим братом 
нашого народу, не є його опікуном 
і визволителем. Російські боль-
шевики є ворогами українського 
народу, його визискувачами і гно-
бителями», «Поясніть дітям, що 
«піонери», «комсомольці» та інші 
більшовицькі організації є шкід-
ливі для нашого народу, вони ма-
ють на меті збільшовичити наших 
дітей, зробити їх слухняним зна-
ряддям у руках ворожої нам біль-
шовицької партії». 

«Не вірити більшовикам, уника-
ти їх. Не вживати російської мови, 
не здороватись по-більшовицьки, 
на кожному кроці пояснюйте яку 
шкоду роблять більшовики» – 
остання з порад, вміщених у знай-
деному журналі.

У січні 1944-го, коли Червона 
армія стрімко просувалась Укра-
їною, наближаючись до ї ї захід-
них кордонів, Президія Верховної 
Ради Української РСР оприлюд-
нила звернення до ї ї громадян, у 

якому, зокрема, говорилося:
«Дорогі товариші робітни-

ки, селяни, інтелігенти! Ваш 
ворог не тільки німецькі роз-
бійники. Ваш ворог – зграя 
українсько-німецьких націо-
налістів. Зрадники народу і 
гітлерівські прихвосні допо-
магають німцям грабувати 
український народ... Знищуй-
те цих шахраїв – агентів ні-
мецьких загарбників! Будучи 
агентами гітлеризму, укра-
їнські націоналісти хочуть 
перетворити Україну на ко-
лонію німецького імперіаліз-
му, а український народ – на 
рабів німецьких баронів і по-
міщиків».

Саме це «історичне» звер-
нення і породило міф про 
українських націоналістів 
як про послідовних і свідо-
мих посібників німецького 
фашизму, кровожерливих 
ворогів українського народу. 
І цей міф, усіляко підживлюваний 
радянською, а потім, після розпа-
ду СРСР, російською пропагандою, 
і досі живе: його постійно тира-
жують певні політичні сили, а та-
кож кремлівські пропагандони на 
кшталт Соловйова і Кисельова. Але 
факти свідчать про інше.

Офіційною датою створення 

Української повстанської армії 
вважається 14 жовтня 1944 року. 
Але було б несправедливо не ска-
зати, що перші ї ї загони виникли 
28 червня 1941 року на Поліссі 
під назвою УПА –«Поліська Січ». А 
створив їх Тарас Бульба-Боровець. 
Про неабияку відвагу цієї людини 
свідчать німецькі документи:

ДОВІДКА

Скільки вояки УПА провели опе-
рацій проти німецьких окупантів? 
Яких втрат зазнали при цьому? 
За підрахунками сучасного укра-
їнського дослідника О. Денищука, 
в 1942-1944 років повстанці про-
вели 2526 антинімецьких акцій, в 
яких загинуло 12427 німців та їхніх 
союзників, а 2047 дістали поранен-
ня. При цьому 2448 гітлерівців по-
трапило в полон. Самі ж повстанці 
втратили 2251 бійців, 475 зазнали 
поранень, а 536 потрапили до рук 
ворога і були – після жорстоких ка-
тувань – страчені.
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ІСТОРИЧНА ПРАВДА

«Напередодні окупації міста 
Сарни німецькими військами він 
із невеликою групою своїх прибіч-
ників, озброєний лише пістолетом, 
роззброїв більшовицьку міліцію в 
Сарнах, і місто перейшло під його 
управління». 

Починаючи з осені 1942 року 
почали створюватись ще й зброй-
ні загони Організації українських 
націоналістів, очолювані Степа-
ном Бандерою. Вже навесні 1943 
року бійці УПА утворили фронт 
проти німців, що розтягся на ба-
гато сотень кілометрів. Незадовго 
до цього 7 лютого 1943 року одна з 
бойових сотень УПА атакувала міс-
то Володимирець і звільнила з міс-
цевої буцегарні всіх ув’язнених.

У ніч з 10 на 11 березня 1943-го 
повстанці атакували селище Ори-
сев, знищивши 60 німців, а 10 квіт-
ня піддали нападу німецькі гарні-
зони Ковеля, Дубно, Крем’янця, 
Луцька та інших населених пунк-
тів. При цьому звільнили сотні 
бранців гітлерівців. 28 березня 
1943 року відбувся багатогодин-
ний запеклий бій між загоном УПА 
і великим каральним загоном нім-
ців, який нараховував близько 1 
500 солдатів і офіцерів. Численні 
атаки карателів на позиції наших 
вояків успіху не мали, і німці зму-
шені були відступити, втративши 
при цьому 58 осіб убитими. На по-
чатку травня 1943 року повстан-

Цікаві факти про УПА

цям вдалося знищити генерала СС 
Віктора Лютце, який був довіре-
ною особою Адольфа Гітлера. Тоді 
ж, у травні, партизани УПА знищи-
ли в одному з боїв 200 німецьких 
карателів, помстившись таким 
чином за спалення села Стежок. У 
серпні 1943 року один курінь і дві 
сотні УПА захопили місто Камень-
Каширський, взявши як трофеї 5 
кулеметів, 100 пістолетів, 20 тис. 
патронів, 16 автомашин, 7 мото-
циклів, 4 радіоприймачі і 11 ко-
ней. На початку жовтня 1943 року 
неподалік села Устинівка парти-
зани УПА знищили 83 німецьких 
жандарми, захопивши при цьому 
8 кулеметів, багато патронів і гра-
нат.

На початку літа 1943 року бій-
ці УПА контролювали великі те-
риторії Волинсько-Подільського 
району з населенням близько 4 
мільйони осіб. Восени 1943-го гео-
графія дій УПА значно розшири-
лася, охопивши також Вінницьку, 
Житомирську, Київську області.
Чимало фактів свідчать про те, що 
німецьке командування бороло-
ся з УПА не менш серйозно, ніж з 
радянськими партизанами. Так, 
влітку 1943 року керівником анти-
партизанської каральної акції був 
призначений обер-группенфюрер 
Бах-Залевський, у розпорядженні 
якого було 10 тисяч карателів, а та-
кож десятки танків і навіть авіація. 

Унікальне покоління
Створення  та  існування  УПА  –  най-
більший феномен  української  історії 
ХХ  століття.  Адже  ті,  хто  відстоював 
незалежність України в сорокові роки 
минулого століття, мали «прослизну-
ти»  через  страшні  20-30  роки.  Воїни 
УПА були  виховані  тими націоналіс-
тами,  які  пережили  1917-1920  роки  з 
їхнім  вірусом  більшовизму.  Вони  бо-
ролися  за  Україну  всіма  доступними 
методами, але і без вагань жертвували 
життям:  якщо  «криївку»  знаходили 
радянські  розвідники,  то  її  мешкан-
ці  найчастіше  вкорочували  собі  віку, 
щоб не потрапити живими в руки во-
рога.

Бездоганна організація
В УПА були чітка структура із субор-
динацією,  розклад  і  жорстка  дисци-
пліна:  зокрема,  вживання  алкоголю 
каралося  розстрілом.  Багато  істори-
ків  вивчали  і  продовжують  вивчати 
УПА як ідеальний приклад підпільної 
організації.

Пропаганда
Лише протягом 1948-1952 років у під-
пільних  друкарнях  було  видано  350 
тисяч  примірників  листівок,  бро-
шур,  книжок  та  іншої  нелегальної 
літератури,  незважаючи на дефіцит 
паперу. 
Близько 20  відсот-
ків з них адресува-
лися  українській 
молоді,  містили 
заклики не вступа-
ти в комсомол і не 
піддаватися  зро-
сійщенню. 

Псевдо
У  всіх  повстанців  їх  було  по  кілька. 
Більшість з них – похідні від назв тва-
рин,  птахів,  рослин,  предметів.  Були 
також  псевдоніми,  похідні  від  назв 
явищ природи: Хмара, Мороз, Крига, 
Зима,  Місяць  тощо.  Найбільш  екзо-
тичні  –  Непитай,  Непий,  Вгадай,  Зі-
рвишапка, Розбийгора.
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Зброя
Повстанці  примудрялися  діставати 
зброю  в  Червоній  армії,  маскуючись 
під радянських партизанів. Крім того, 
в  1942–1944  роках  зброю  вдавалося 
вимінювати в угорців і навіть німців. 
Були встановлені певні тарифи обмі-
ну на продукти харчування: одна руч-
на граната оцінювалася в одне куряче 
яйце,  автомат  або  гвинтівка  –  в  цілу 
курку, ручний кулемет – порося, міно-
мет – кілька мішків картоплі.

Їжа
УПА добре  постачалась  їжею  завдя-
ки  підтримки  селян.  Наприклад, 
восени 1944 року на одного курсанта 
повстанської школи «Олені» виділя-
лися продукти, енергетична цінність 
яких становила 4388 калорій (тоді як 
мінімальна норма для людей, зайня-
тих  важкою фізичною  працею,  4300 
калорій.  У  це  «меню»  входили  хліб, 
крупи, олія, м’ясо, консерви, картоп-
ля,  морква,  горох,  буряк,  цукор,  ка-
пуста.

Криївки
Споруди  під  землею  з  вентиляцій-
ними отворами,  в  яких  вояки УПА у 
деяких випадках могли, не виходячи, 
прожити кілька місяців. 
За час існування УПА було спроекто-
вано  приблизно  10  тисяч  «криївок», 
в яких розміщувалися збройові скла-
ди, шпиталі, друкарні і навіть швейні 
цехи. Могли розміщуватися як у лісі, 
так і «маскуватися» в сільських хатах. 

Довгожителі криївок
Неймовірно,  але факт:  деякі  з  воїнів 
УПА  вийшли  зі  своїх  «криївок»  вже 
після проголошення незалежності Ук-
раїни 1991 року. 
Наприклад,  Я.  Галащук  вийшов  з  ук-
риття, побудованого в хаті його сестри 
в  Тлумачі  Івано-Франківської  облас-
ті, в серпні  1991 року. З  1951-го по  1991 
рік  нелегалом  жив  Ілля  Оберишин, 
відомий під псевдонімами «Стецько», 
«Кобзар», «Охрім». До 1992 року в хаті 
сестри ховалася А. Ференчак.

Цікаві факти про УПА
В сутичках із повстанцями німці 
втратили убитими і пораненими 
близько 3 тисяч солдатів і офіце-
рів, а УПА – 1 237 осіб. 

– Надзвичайно жорстока оку-
паційна політика гітлерівців зму-
шувала Провід ОУН(б) виступити 
на захист мирного населення, – 
говорить співробітник Центру до-
сліджень визвольного руху Ігор 
Бігун. – Починаючи з весни 1943-
го УПА постійно збільшувала свою 
чисельність і масштаби опору. 
Найзапекліші сутички з німцями 
відбувалися на Волині, Рівненщи-
ні, Тернопільщині. Наприкінці бе-
резня райхскомісару Еріху Коху 
доповідали, що на Волині залиши-
лося тільки два райони, вільні від 
українських «банд».

На нараді, що відбулася у Рів-
ному 5 червня 1943 року з участю 
нацистського міністра окупованих 
східних земель Альфреда Розен-
берґа, окупаційний керівник Воли-
ні та Поділля Гайнріх Шене допо-
відав, що «українські націоналісти 
завдають більше прикростей, ніж 
більшовицькі банди». 

Наявних сил для придушення 
опору гітлерівцям не вистачало. 
Тому з липня 1943 року боротьбою 
проти УПА зайнявся командувач 
антипартизанських сил на Сході 
Еріх фон дем Бах. Під його орудою 
перебувала 8-ма кавалерійська 
дивізія СС Флоріан Ґеєр (10 тисяч 
солдатів) і 10 батальйонів мото-
піхоти з артилерією. З повітря це 
угруповання прикривали 27 літа-
ків, а на землі – 50 танків і броне-
машин.

Проте відділи УПА маневру-
вали і не давали себе знищити. 
Загалом у липні повстанці 295 
разів атакували німецькі опорні 
пункти і 119 разів — господарські 
об’єкти.

– Діяльність повстанців не об-
межувалася теренами Галичини 
та інших районів Західної України, 
– говорить Руслан Забілий. – Вони 
здійснювали рейди і на Правобе-
режну Україну. Наприклад, група 
«Південь» діяла на теренах Хмель-
ницької, Кам’янець-Подільської та 
Вінницької областей. Частина під-
розділів, які влилися до ї ї складу, 

були сформовані на Східній 
Україні.

Відтоді, як була створена 
Українська повстанська ар-
мія, минуло майже 75 років. 
Але й досі ї ї історія сповнена 
міфів, у полоні яких перебу-
вають чимало наших співвіт-
чизників. На темі «УПА у Дру-
гій світовій війні» сьогодні 
спекулюють політики, звину-
вачуючи ї ї в тісній співпраці 
з нацистами і злочинах проти 
мирного населення Західної 
України.

Тема УПА останнім часом 
активно обговорюється й у 
різних ток-шоу на російсько-
му зомбо-ТБ: коли їхні учас-
ники розмірковують щодо 
«злочинів бандерівців», то 
складається враження, що 
дискусію ведуть пацієнти пси-
хіатричної лікарні.

Григорій ФЕДЧУКТарас Бульба-Боровець
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ВИДАТНІ ПРАЩУРИ

«З МОСКОВИТАМИ 
НАМ НЕ ПО ДОРОЗІ…»

Іван Богун – одна із найяскравіших 
постатей часів національно-
визвольної боротьби українців 
у 17 столітті проти польської 
шляхти. Вінницький полковник 
відзначався особистою хоробрістю 
і військовим талантом, його любили 
козаки і смертельно ненавиділи 
вороги, він був найближчим 
соратником Богдана Хмельницького, 
але противився союзу з Росією, 
називаючи його «ярмом для 
українців на цілі століття» 
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Богун добре знав шість іно-
земних мов, якими не лише роз-
мовляв, а й читав і писав. Він 
мріяв про велику українську 
державу і не відмовлявся від 
такої форми, як конфедерація 
Польщі, України і Литви. Відомий 
польський історик зазначав, що 
«... з 80 діячів часів Хмельниць-
кого Іван Богун – найпрекрасні-
ший. Він поєднував у собі розум, 
незалежність характеру, не за-
плямував себе жорстокістю, від-
значався високою моральністю і 
вірністю ідеалам...»

У Вінниці на границі,
Під могилою над Бугом-рікою
Там стояв Іван Богун вільницький
Під обителем-монастирем 
кальницьким…

Уривок із 
«Думи про Івана Богуна»

Історики й досі не можуть 
встановити дату і місце наро-
дження. За одним із припущень 
він був сином українського 
шляхтича Федора Богуна і на-
родився близько 1618 року. При 
цьому всі сучасники, також і по-
ляки, описують його як високоос-
вічену людину, розумну та хитру, 

яка має неабияку хоробрість та 
талант полководця. Переконли-
вом аргументом на користь цих 
тверджень може слугувати Бе-
рестейська битва 1651 року. В ній 
Богун командував невеликим за-
гоном. Тоді  протягом двох днів 
перевага була на боці козаків. 
Проте у вирішальний момент, 
коли, здавалося, від козацької 
шаблі ось-ось поляже останній 
ворог, удача їм зрадила: поляки 
зібрали всі залишки своїх сил та 
вдарили по лівому флангу, який 
тримали татари. Ті втекли з поля 

бою. Богдан Хмельницький почав 
наздоганяти татар, сподіваючись 
присоромити союзників і повер-
нути назад. Та вони не лише не 
повернулись, а й захопили геть-
мана в полон...

Козаків, які звикли бачити 
«батька Хмеля» у своїх лавах у 
найтрагічніші моменти, охопила 
паніка. Та вони швидко оговтали-
ся й обрали своїм ватажком Іва-
на Богуна, за наказом якого бої 
тривали. Проте сили були нерівні: 
поляки, військо яких було чисель-
нішим, оточили козаків із трьох 
сторін. Правда, і самі зазнали ве-
ликих втрат. Тож почалися пере-
мовини. 

Польські шляхтичі вимага-
ли, щоб козаки склали зброю та 
прапори, а також видали своїх 
воєначальників. Ці умови, звіс-
но, не подобалися Богуну. І він, 
усіляко затягуючи переговор-
ний процес, почав шукати вихід 
з безнадійної, здавалося, си-
туації. І знайшов: рядові козаки 
почали поширювати чутку, що 
ніби-то Хмельницький разом із 
татарським ханом  Гіреєм ось-ось 
мають повернутися, розпочав-
ши наступ. А щоб поляки більше 
повірили в це, наказав створити 
в козацькому таборі атмосферу 
свята – грати на литаврах та сур-
мах. 

Богун був тим 
героєм, якого 
неспокійний 

дух живе і досі і 
пекучим вогнем 

вривається в душу 
молоді. Він був 
найяскравішим 
представником 
типу тогочасних 

українців
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Оскільки татари могли прийти 
на допомогу лише з боку річки, 
то поляки відправили туди значні 
сили, залишивши у своєму таборі  
кілька сотень вояків, яких козаки і 
перебили…

Зрозумівши, що їх обдурили, 
поляки вирішили збудувати дам-
бу, щоб затопити та знищити ко-
зацький табір. Проте полковник 
Богун не здався. Змайстрував-
ши переправу, козаки вирвали-
ся з польського оточення. Ось як 
описав цей «процес» Павло За-
гребельний у своєму романі «Я – 
Богдан», провівши багато часу як 
у радянських, так і польських ар-
хівах:

«Вночі… козаки почали утрам-
бовувати болото. У хід пішло все, 
без чого можна було обійтися: 
вози, шатри, кожухи, хутра, попо-
ни, посуд і т. п. За ніч велика час-
тина козацького війська перепра-
вилася». 

Іван Богун – вінницький 
полковник

Так і досі називають Богуна. 
Пояснення просте: багато пере-
можних боїв він провів саме в цьо-
му подільському краї. Наприклад, 
талант козацького воєначальника 
проявився тоді, коли його загін 
вирушив назустріч польському 
магнатові Лянцкоронському, який 
рухався у напрямку Вінниці із за-
гоном добірної кінноти. Зійшов-
шись у бою на березі Південного 
Бугу, після нетривалої сутички ко-
заки в удаваній паніці почали від-
ступати до монастиря, який зна-
ходився на протилежному березі 
річки. Поляки так захопилися пе-
реслідуванням богунівців, що й 
не помітили, як їхня кіннота опи-
нилася на скутій кригою річці. Але 
посеред Бугу на них чекала зазда-
легідь підготовлена пастка – про-
рубані перед боєм ополонки, ста-
ранно притрушені сіном і снігом. 
Опинившись на цьому «мінному 
полі»,  кінна шляхта почала прова-
люватись у воду. Лянцкоронський, 
за свідченням сучасників, тоді ди-
вом  врятувався від  смерті…

Але на цьому, як стверджує 
письменник Олександр Дми-
трук – активний дослідник життя 
уславленого полковника і автор 
історичного роману «Іван Богун – 
полковник»,  сюрпризи для напад-
ників не закінчилися:

«Захисники міста заздалегідь 
облили вали водою, і коли розлю-
чені жовніри пішли на штурм, то 
ковзалися на них, як діти на гірці. 
Кілька разів вони ішли на приступ 
валів, але відкочувалися назад. 
Тоді частина каральної експедиції 
вирішила вдарити біля села Яку-
шинці. Але й тут наразилися на 
люту відсіч потужних козацьких 
загонів, до яких входили і селяни. 
Деякі дослідники облогу Вінниці 
називають першою козацькою 
обороною, яку не здолав ворог».

Навесні 1653-го загони Богуна 
виступили проти армії Стефана 

Чарнецького, який, захопивши Ли-
повець, Погребище та інші поділь-
ські міста, рухався  в глиб України. 
Маючи значно менші військові 
сили, Богун відступив на терито-
рію Брацлавщини. 21 березня по-
ляки оточили місто, відразу при-
ступивши до штурму. Та козаки 
відбили атаку. Наступні спроби 
захопити Брацлав теж не увінча-
лися успіхом. Проте розлючений 
Чернецький не полишав намірів 
увійти до міста і поквитатись із 
козаками. Та зазнавши важкого 
поранення, на деякий час втратив 
контроль над своїм військом.  Богун, 
скориставшись цією ситуацією, не-
помітно вивів більшість козаків з 
міста. Опинившись за його межа-
ми, частина козаків переодяглася 
в завчасно припасений татарсь-
кий одяг і атакувала ворога. Інші 
на чолі з Богуном вдарили з тилу. 
Поляки, побачивши «татар» і роз-
цінивши це як підкріплення,  поча-
ли тікати. Та незабаром їм надійш-
ла підмога на чолі з  гетьманом 
Калиновським. І знову почався 
штурм. Але безуспішно. Польський 
шляхтич, свідок тих подій, згодом 
писав:
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«Наші оточили їхні укріплен-
ня волами і постійно вартували, 
але не змогли відрізати від води, 
кидали в їхній стан бомби, але 
козаки їх гасили. Складалося вра-
ження, що їм сам Господь Бог до-
помагає».

В цей час підійшли надіслані 
Хмельницьким козацькі загони. 
Дізнавшись про це, шляхта відсту-
пила, залишивши весь свій обоз. 
У подальшому, переслідуючи  во-
рога, полк Богуна брав участь у 
штурмі  Кам’янця-Подільского.

«Ніякої дружби 
з Москвою…»

8 січня 1654 року в місті Пере-
яславі була скликана військова 
рада, на якій було ухвалено рі-
шення про возз’єднання України і 
Росії. В літописах, документах тієї 
пори збереглися свідчення, що 
вінницький полковник відмовив-
ся присягати  на вірність москов-
ському цареві: на знак протесту 
навіть поламав  шаблю, обстою-
ючи принцип: 

«Ні до Варшави, ні до Москви, 
ні до Стамбула, ні до Бахчисарая». 

– З московитами, хлопці, нам 
не по дорозі, – говорив він, звер-
таючись до гетьмана і його най-
ближчого оточення. – Хіба ж 
можна добровільно йти в ярмо?...

Після підписання угоди і мос-
ковський цар Олексій Михай-
лович, і польський король Ян 
Казимир II – кожен по-своєму 
– намагалися схилити  Богуна на 
свій бік, даруючи йому грамоти і 
посилаючи пишномовні листи. А 
він не бажав змінювати «королів-
ські пута на царське ярмо» і шу-
кав вихід в ім’я об’єднання Украї-
ни. Письменниця 0лена Апанович 
у книзі «Українсько-Російський 
договір 1654 року. Міфи і реаль-
ність» пише:

«Категорично не прийняв ідею 
Переяславської ради полковник 
Іван Богун, якого вважали після 
Богдана Хмельницького козаць-
ким стратегом номер один. Як 
писав до польського короля ко-
ронний обозний Андрій Потоць-
кий, Іван Богун з тих козаків, для 
яких «найвища державна рація – 
щоб не бути ні під вашою коро-
лівською милістю, ні під царем». 

По  смерті Богдана Хмельниць-

кого гетьманом України, усунув-
ши від влади його сина Юрка, став 
Іван Виговський. Він був слухня-
ним ставлеником польської шлях-
ти і намагався схилити на свій 
бік і Богуна, який користувався  
серед козаків великою повагою. 
Богун підтримував курс Івана Ви-
говського на розрив із Москвою, 
але не схвалював його надмірної 
дружби з Варшавою. 

1662 року під час повстання 
проти польської влади на Право-
бережній Україні Богун був зааре-
штований шляхтою, ув’язнений та 
згодом страчений за вироком вій-
ськово-польового суду.

Видатна донька українського 
народу, щира патріотка України 
Олена Теліга, виступаючи 1937 
року перед українськими студен-
тами у Варшаві, сказала:

– Богун був тим героєм, якого 
неспокійний дух живе і досі і пе-
кучим вогнем вривається в душу 
молоді. Він був найяскравішим 
представником типу тогочасних 
українців, що зі сміхом зустрічали 
небезпеку, не розв’язували вузли, 
а розрубували їх, не жебрали, а 
здобували, що вважали потріб-
ним здобути».

Конфуцій стверджував: «Час-
то історію цілих народів, держав 
творять особистості». І хто знає, 
якою була б історія України і 
доля українського народу, коли б 
1654 року Богдан Хмельницький 
дослухався б до думки свого най-
ближчого соратника і не підпи-
сав Переяславську угоду? 

Цілком можливо, що незалеж-
на Українська держава постала б 
на політичній карті світу не 1991 
року, а значно раніше. А україн-
ський народ протягом століть не 
воював би за інтереси Російської 
імперії, не пережив би кількох 
голодоморів, втративши мільйо-
ни людей, його сини і доньки не 
знали б, що таке Соловки і Коли-
ма.

Сергій ВАСИЛЬЄВ

Хто знає, якою була б історія України і доля українського народу, коли б 
1654 року Богдан Хмельницький дослухався б до думки свого 

найближчого соратника і не підписав Переяславську угоду? 
Цілком можливо, що незалежна Українська держава постала б 

на політичній карті світу не 1991 року, а значно раніше
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мирний договір «без усяких попе-
редніх умов». Путінські холуї, що 
сиділи в залі, влаштували овацію, 
почувши це геніальне «озарін-
ня». Сам Владімір Путін радісно 
посміхався, явно задоволений 
своїм жартом. І тільки японський 
прем’єр сидів з кам’яним облич-
чям і чомусь не аплодував. 

Ідіотизм путінської пропози-
ції зрозумілий кожному школяру, 
оскільки відомо, що головна при-
чина, з якої Росія і Японія не мо-
жуть укласти мирний договір вже 
73 років після закінчення Другої 
світової війни, – це захапані Ро-
сією (до речі, без жодного рефе-

рендуму) Курильські острови. І 
пропонувати Японії мирний до-
говір «без попередніх умов» – це 
все одно, як би хтось витяг у вас із 
кишені гаманець, а потім запро-
понував дружити, але за умови, 
що ви не будете йому нагадувати 
про крадіжку. 

Та й на Близькому Сході геніа-
льний господар Кремля примуд-
рився вляпатися в конфлікт із 
одним із ключових гравців у цьо-
му регіоні – з Ізраїлем. «Вороши-
ловські стрільці» Асада, цілячись 
в ізраїльські винищувачі, збили 
російський літак, а Міноборони 
Росії звинуватило в тому конфузі 

Ну ото і все. «Мир, дружба, 
жвачка» – закінчилися. 19 вересня 
було опубліковано Указ Президен-
та України Петра Порошенка про 
припинення договору про друж-
бу, співробітництво й партнерство 
між Україною і Росією. Офіційний 
Київ також заявив про намір пере-
глянути всі договори з російським 
улусом. Гуляйте, «братья», степом.

Ну що робити? Якщо вже з 
нами нічого не вийшло, подався 
Владімір Владіміровіч до других 
«братів» – японців. І запропону-
вав главі японського уряду Сінд-
зо Абе під час зустрічі з ним у 
Владивостоці укласти з Японією 
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Ізраїль. У Тель-Авіві так здивува-
лися! Ми, кажуть, відбомбилися 
о 22.00, а ви свою розвідувальну 
колимагу завалили о 23.00, коли 
наші пілоти вже чай вдома пили. 
Які до нас претензії? Ну, звісно, 
які. Нема води у крані…

Спікер МО РФ генерал-майор 
Конашенков у своїй дивній заяві 
стосовно збитого «Іл-20» повідо-
мив, що Росія «розцінює провока-
ційні дії Ізраїлю як ворожі і зали-
шає за собою право на адекватні 
відповідні дії».

Міністр оборони Сергій Шойгу 
поговорив по телефону зі своїм із-
раїльським колегою Авігдором Лі-
берманом і заявив, що провина за 
збитий російський літак повністю 
лежить на Ізраїлі і що Росія зали-
шає за собою право на подальші 
відповідні кроки.

Усі можливі жарти щодо того, 
як ізраїльські надзвукові вини-
щувачі могли «прикритися» ти-
хохідним «Іл-20», вже заповнили 
Інтернет. Так само, як і запитання, 
чому жодна з російських посадо-
вих осіб не висуває претензії до 
Асада і його воїнства, котре так 
уміло збило російський літак із 
півтора десятком російських гро-
мадян. Все це немає ніякого зна-

чення, оскільки в російської 
верхівки є абсолютне пере-
конання: винуватий Ізраї-
ль, а Асад та інші союзники 
Росії взагалі тут непри ділах. 
Залишається єдине запитання:  
якими ж можуть бути «адек-
ватні відповідні дії» Росії щодо 
Ізраїлю. 

Колишній начальник голов-
ного управління міжнародного 
військового співробітництва 
Міноборони РФ генерал-пол-
ковник Леонід Івашов розпо-
вів, які «потужні» заходи може 
вжити Москва у відповідь: 

1. «Дати дозвіл збивати ізраї-
льські літаки, що незаконно 
увійшли в повітряний простір 
Сирійської Арабської Республі-
ки». 
2. «Постачати зброю ліван-
ській «Хезболлі», включно із за-
собами ПВО, хоча б переносні 
зенітно – ракетні комплекси». 
3. «Поставляти Сирії сучасні 
засоби ПВО й навчати сирій-
ців». 
4. «Понизити або призупини-
ти дію угоди про безвізовий 
режим». 
5. «Відкликати свого посла з 
Ізраїлю». 
6. «Припинити всілякі військові 
і військово-технічні стосунки 
з Ізраїлем».

Братья-японцы, 
а давайте мириться, 
ну пожа-а-алуйста
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Припинення стосунків Ізраїль 
якось переживе. А ось що буде з 
російськими військами в Сирії, 
якщо хтось надумає збити хоча 
б один ізраїльський літак, про те 
навіть страшно подумати. 

Проте фракція ЛДПР у Держ-
дурі не боїться нічого і просто 
закликала до війни з Ізраїлем. 
Депутат від ЛДПР, перший заступ-
ник голови Держдуми по обороні 
Леонід Шерін придумав чудовий 
варіант відповіді Ізраїлю: «Я за-
кликаю системи «Бастион», С-400, 
«Искандер» показати, як вони реа-
льно працюють. От у нас полігон 
«Восток-2018», ото те ж саме тре-
ба зробити з тим майданчиком, з 
якого злітають літаки, – от і все».

Відомий депутат Слуцький 
також був дуже розгніваний по-
ведінкою ізраїльської вояччини. 
«Ізраїльські сили нагнітають воєн-
ну ситуацію, діють віроломно, 
порушуючи всі міжнародні нор-
ми», – повідомив депутат, який у 
вільний від війни час очолює ко-
мітет Держдуми з міжнародних 
справ. «Боротьба з тероризмом 
не є виправданням знищення ро-
сійського літака. Інцидент може 
призвести до досить негативних 
наслідків», – суворо пригрозив 
він Тель-Авіву.

Не залишився осторонь від кри-
тики Ізраїлю і депутат Желєзняк, 

який гнівно заявив: «Ми глибоко 
обурені діями ВПС Ізраїлю, буде-
мо домагатися офіційного між-
народного розслідування того, що 
трапилося, й притягнення  винних 
до відповідальності».

На тлі таких войовничих заяв 
позиція кремлівського карлика 
виглядає еталоном лагідності й 
миролюбства. Після телефонної 
розмови з прем’єр-міністром Із-
раїлю Біньяміном Нетаньяху Вла-
дімір Путін «закликав ізраїльську 
сторону не допускати надалі та-
ких ситуацій». Що ж стосується 
наслідків інциденту, то хан Мос-
ковського улусу трохи заспокоїв 

громадськість, що дещо захвилю-
валася,  заявивши, що «ситуація 
з Ізраїлем через «Іл-20» не така 
кризова, як із Туреччиною через 
«Су-24», оскільки турки збили ро-
сійський літак, а ізраїльтяни цьо-
го не робили.

Причини такої порівняно стри-
маної риторики Владіміра Владі-
міровича у тому, що…. Ну як би це 
сказати…. «Кушать хочется». А по 
мордасам отримувати – аж ніяк. 

Ніяких жахливих наслідків і 
«жорстких кроків у відповідь»  
стосовно Ізраїлю не буде. Хан 
Кремля іноді робить самовбив-
чі кроки, як у випадку з Кримом. 
Але у разі реалізації «отвєтки» 
Ізраїлю за «планом Івашова», а 
тим більше – за «планом ЛДПР», 
самогубство путінського режиму 
буде стрімким. Просто тому, що в 
цьому випадку Владіміру Путіну 
доведеться  зустрітися не тільки 
з високоефективною бойовою 
машиною Ізраїлю, що саме по 
собі вкрай болісно для Росії, але 
й з усією військовою міццю США. 
Отже, не буде ніяких «кроків у від-
повідь». Ну, а 15 трупів російських 
військових… Коли це російську 
владу хвилювали трупи росій-
ських громадян?

Олег ЯНОВСЬКИЙ






