


З 20 по 27 жовтня в австралійському Сіднеї Національна збірна України вдруге бра-
ла участь у масштабних міжнародних змаганнях для поранених військових та ветеранів 
Invictus Games, започаткованих Принцом Сасекським Гаррі 2014 року. 

15 найсміливіших, вольових та мужніх українських героїв продемонстрували всьому 
світу свою незламність і силу духу. Наша збірна поруч з представниками 17 країн зма-
галася у шести видах спорту: пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, 
плаванні, стрільбі з лука та велоспорті на шосе. 

В скарбничці українських спортсменів 20 медалей: 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові. 
Таким чином вони перевершили минулорічний результат у 14 нагород. Свої перемоги наша 
команда присвятила захисникам, які боронять Україну від російської агресії на Донбасі.

ВІТАЄМО!

УКРАЇНСЬКІ  НЕСКОРЕНІ: ПЕРЕМОЖЦІ ТА ПРИЗЕРИ

Денис Фіщук. Велоперегони
Володимир Король. Плавання
Богдан Оксентюк. ПлаванняОлександр Бєлобоков. Веслування 

Cергій Ільницький. Веслування
Олександр Гавриленко. Пауерліфтинг

Богдан Оксентюк. Легка атлетика
Майя Москвич. Стрільба з лука
Сергій Шимчак. Стрільба з лука 

Андрій Усач. Стрільба з лука
Василь Омельченко. Легка атлетика

Майя Москвич. Стрільба з лука

Євген Олексенко. Пауерліфтинг 
Богдан Оксентюк. Плавання
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Володимир Король. Плавання 
Юрій Дмитренко. Легка атлетика

Олександр Зозуляк. Стрільба з лука 
Василь Омельченко. Легка атлетика

Олександр Бєлобоков. Легка атлетика

в команді)
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Реактивна система залпового вогню БМ-21 УМ «Берест», броне-
транспортери «Варан», «Плавець», «Отаман», наземні протитанко-
ві ракетні комплекси та постріли з керованими ракетами «Скіф», 
«Бар’єр», «Конус», «Корсар», «Фаларік», мобільний балістичний 
комп’ютер ARPOS, комплекс автоматизованого управління арти-
лерією «Оболонь-А», високоточні боєприпаси на новій елементній 
базі, динамічний захист для броні, безпілотні авіаційні комплекси, 
інноваційний набір хірургічних інструментів для вилучення феро-
магнітних осколків мін, гранат чи куль з тіла пораненого… Це лише 
невеликий перелік новацій, представлених на міжнародній спеці-
алізованій виставці «Зброя та безпека–2018», яка відбулася на по-
чатку жовтня в Києві. П’ятнадцятий числом захід став без перебіль-
шення найунікальнішим за всю історію його проведення
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Насамперед вразили масш-
таби і представництво. На площі 
понад 30 тис. квадратних метрів 
розмістилися близько 500 компа-
ній із 17 країн світу. Свої розроб-
ки привезли провідні виробники 
зброї та військової техніки із США, 
Польщі, Туреччини, Чехії, Швеції, 
Німеччини, Китаю, Бельгії, Данії, 
Італії, Латвії, Люксембургу, Австрії, 
Хорватії, Словаччини, Об’єднаних 
Арабських Еміратів та Казахстану. 
Вперше власні національні павіль-
йони демонстрували Туреччина, 
Польща та Чехія.

Оборонно-промисловий комп-
лекс та авіакосмічну галузь 

України репрезентували 380 дер-
жавних і приватних підприємств. 
Ознайомитися з їхніми розроб-
ками до столиці прибули делега-
ції оборонних відомств Австрії, 
Азербайджану, Алжиру, Боснії і 
Герцеговини, Єгипту, Казахстану, 
Катару, М’ян ми, Об’єднаних Араб-
ських Еміратів, Пакистану, Поль-
щі, Молдови, Білорусі, Саудівської 
Аравії, Таїланду, Туреччини, Чехії.

Цьогорічний захід став голов-
ним місцем зустрічі потенційних 
партнерів. Їхня увага до України 
прикута насамперед тому, що віт-
чизняний оборонно-промисловий 
комплекс вимушений працювати 

і реформуватися в умовах агресії 
сусідньої держави.

До війни підприємства україн-
ської «оборонки» працювали пе-
реважно на експорт. Це давало їм 
змогу хоч якось втриматися «на 
плаву» в умовах браку державно-
го замовлення. Ще однією пере-
поною для їхнього розвитку була 
катастрофічна залежність у склад-
никах, запчастинах та матеріалах 
(на 70-80%) від країни-агресора. А 
також зношеність (на 80%) вироб-
ничих фондів.

Віднедавна підприємства пос-
тупово оновлюють основ ні фон-
ди, залучаючи чималу частку

Міністр оборони України 
Степан Полторак:

«У найважчі дні від початку росій-
ської агресії Україна була змушена 
власними силами та за дієвої під-
тримки країн-партнерів забезпечу-
вати потреби Збройних Сил України 
для гарантування суверенітету та те-
риторіальної цілісності Батьківщини. 
В умовах війни було відремонтовано 
та модернізовано наявне озброєння 
і військова техніка, розроблено та по-
ставлено до підрозділів нові зразки з 
урахуванням досвіду бойових дій.

Наразі здійснюються реформи в 
оборонно-промисловому комплексі 
України. Продукція та послуги укра-
їнських підприємств користується 
попитом на іноземних ринках озбро-
єнь. Виставкові заходи «Зброя та 
безпека–2018» та «Авіасвіт–XXI» стали 
в цей період важливим каналом ко-
мунікації з потенційними партнерами 
і ефективним майданчиком для де-
монстрації пропозицій від іноземних 
та вітчизняних виробників. Щоразу 
на стендах учасників демонструються 
високотехнологічні зразки техніки та 
перспективні розробки. Результатом 
подальшої кропіткої спільної роботи 
науковців, промисловців та військових 
стала поява нових видів ОВТ, у тому 
числі таких, що виробляються спільно 
з іноземними партнерами за передо-
вими світовими стандартами».

ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА2018
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державних інвестицій. 
Впро вад жують нові ви-
робничі лінії, автоматизо-
вані системи управління 
тощо. Першочергово ре-
алізують проекти із виго-
товлення 5,45–7,62-мм та 
9-мм боєприпасів, корпу-
сів 100–155-мм снарядів, 
боєприпасів до реактив-
них систем залпового вог-
ню, набоїв для стрілецької 
зброї тощо. Крім цього, 
оновлюють пот ужності 

для виробництва броне-
транспортерів БТР-3, БТР-4, 
бойової броньованої ма-
шини «Дозор-Б», танків Т-64 
та Т-72. Донедавна рівень 
їхнього зносу був найви-
щим серед інших сегмен-
тів оборонної промисло-
вості. До інших досягнень 
останніх років належить 
успішна реалізація про-
грами імпортозамі щення, 
кооперація державних і 
приватних підприємств 

«Українська армія пройшла випробування на міцність 
в умовах боротьби із зовнішньою загрозою, підтвердила 
свою боєздатність – насамперед завдяки героїзму на-
ших захисників. Для подальшого посилення оборонних 
спроможностей наші Збройні Сили потребують новітньо-
го озброєння та техніки. Здатність з’єднань та військових 
частин ефективно виконувати завдання значною мірою 
залежить від їхнього оснащення досконалішими зразка-
ми, від темпів переходу на нові та модернізовані системи 
з більшою вогневою міццю, захищеністю, мобільністю і 
командною керованістю.

Наше переозброєння відбувається планово та сис-
темно, згідно з пріоритетами, що визначені Державною 
цільовою програмою розвитку озброєнь та військової 
техніки. Досягнуті 2018 року результати підтвердили пра-
вильність обраного шляху. Армія отримує нові вітчизняні 
озброєння, що виготовляються серійно. Це насамперед 
протитанкові ракетні комплекси, безпілотні літальні апа-
рати, засоби радіоелектронної боротьби, нова броньова-
на техніка.

Також саме 2018 року ми вийшли на етап проведення 
державних випробувань низки зразків озброєнь та тех-
ніки, що мають вкрай важливе значення для посилення 
бойового потенціалу наших Збройних Сил. Цього року від-
булися системні позитивні зміни в розвитку боєприпасної 
галузі, зокрема великого калібру. Звісно, до створення за-
мкнутого циклу ми ще маємо докласти значних зусиль, 
але вже досягнуте дозволяє нам планувати та поповню-
вати наші арсенали.

Тривають роботи і за іншими напрямками, які вже набу-
ли широкого позитивного розголосу й отримали підтрим-
ку в нашому суспільстві. Їх можна впізнати за назвами 
«Нептун», «Вільха», «Сапсан», «Богдана» тощо. Це проекти 
державного оборонного замовлення, які визначають но-
вий рівень потреб, амбіцій та можливостей. Прикметно, 

Заступник Міністра оборони України 
генерал-лейтенант Ігор Павловський:

що участь у виконанні оборонного замовлення 
беруть як державні, так і приватні підприємства 
та компанії. Ми надзвичайно зацікавлені в по-
тужностях приватних підприємств, що здатні 
реальними справами підвищувати оборонні 
спроможності країни.

Але нам слід рухатися далі. Потрібно засто-
совувати інноваційні рішення та підходи, впро-
ваджувати нові технології в конкретні зразки, 
комплекси, системи. Це є одним з актуальних 
завдань військово-технічної політики. Як в інте-
ресах забезпечення обороноздатності Зброй-
них Сил, так і національної безпеки держави 
загалом. Міжнародна спеціалізована виставка 
«Зброя та безпека–2018» та Міжнародний авіа-
космічний салон «Авіасвіт–XXI», які щорічно від-
буваються в Україні за участю провідних вітчиз-
няних та міжнародних компаній, є дієздатним 
майданчиком для демонстрації рівня наших 
прагнень та досягнень. Вони є платформою для 
формування нової кооперації підприємств, для 
обговорення ідей та рішень, які згодом стануть 
основою для майбутніх вітчизняних та міжна-
родних проектів. З максимальним використан-
ням можливостей українського ОПК та наших 
закордонних партнерів».
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та утворення ними професій-
них промислових об’єднань.

Як і варто було очікувати, най-
більш масштабно досягнення 
українського ОПК продемонстру-
вав Державний концерн «Укр-
оборонпром». Саме його експозиції 
рясніли інноваціями та демонстру-
вали високий рівень технологічної 
інтеграції української «оборонки» 
зі світовими виробниками. Як по-
яснив генеральний директор ком-
панії Павло Букін, дієвість обра-
ної стратегії яскраво засвідчують 
окремі маркери.

Так, на підприємствах концер-
ну налагоджено виробництво ве-
ликокаліберних боєприпасів. У 
першому кварталі нинішнього 
року, наприклад, проведено пер-
ші випробування 152-мм снарядів 
(ДАХК «Артем»), призначених для 
артилерійської системи «Гіацинт». 
Згодом організовано їхній серій-
ний  випуск. Набутий досвід та 
відпрацьовані технологічно-
ви робничі  процеси до-
зволять освоїти їхнє 

виробництво й для інших зразків. 
Йдеться про снаряди калібром від 
100 мм, до натовського 155 мм. Це 
має повністю забезпечити потреби 
українського війська.

На заводі «Імпульс» у Шостці 
с п і л ь н о  з  П р А Т  « К у з н я  н а 

Рибальському» вперше в 
Україні розпочато серійне 
виробництво боєприпасів 

за стандартами НАТО 
д л я  4 0 - м м 

автоматичного гранатомета ПГОФ-
40.

Наступний пріоритет україн-
ського ОПК – розвиток націо-
наль  ної ракетної програми. Перс-
пективні ракетні системи власного 
виробництва мають захистити на-
ше небо, морське узбережжя та 
низку стратегічних об’єктів. У цьо-
му зв’язку слід згадати про нещо-
давні успішні випробування комп-
лексів «Нептун» та «Вільха».

Україна є також потужним сві-
товим виробником високоточних 
озброєнь. Мобільні ракетні комп-
лекси «Корсар»; «Скіф» та інші ви-
робництва КБ «Луч» надійно захи-
щають країну від агресії ворога. 
Тим часом нині триває розробка і 
виробництво нової лінійки таких 
озброєнь з урахуванням сучасних 
світових інновацій.

Ще один стратегічний вектор 
діяльності ДК «Укроборонпром» – 
розвиток української військово-
транспортної авіації. Авіабудівні 
підприємства концерну успіш-
но співпрацюють з провідними 
компаніями із США, Швейцарії, 
Туреччини. Перспективним про-
ектом ДП «Антонов», наприклад, 
є створення транспортного лі-
така короткого зльоту і посадки 
Ан-188. Цей міжнародний проект 
впроваджується спільно із Turkish 
Aerospace Industry. Закладені у 
п р о е к т  р і ш е н н я  д о з в о л я т ь 

(ДАХК «Артем»), призначених для 
артилерійської системи «Гіацинт». 
Згодом організовано їхній серій-
ний  випуск. Набутий досвід та 
відпрацьовані технологічно-
ви робничі  процеси до-
зволять освоїти їхнє 

р
українського війська.

На заводі «Імпульс» у Шостці 
с п і л ь н о  з  П р А Т  « К у з н я  н а 

Рибальському» вперше в 
Україні розпочато серійне 
виробництво боєприпасів 

за стандартами НАТО 
д л я  4 0 - м м 
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Бойовий комплекс «Піранья»

виробництво й для інших зразків. 
Йдеться про снаряди калібром від

ав
40

БМП-М1С з бойовим модулем 
«Стилет» та двигуном «Deutz» 
німецького виробництва

ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА2018
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створити перспективний турборе-
активний літак вантажопідйомніс-
тю до 50 т.

Важливою подією в україн-
ському літакобудуванні стало та-
кож підписання генеральної угоди 
між ДП «Антонов» та Aviall Services 
Inc., підрозділом компанії Boeing. 
Вона передбачає взаємодію у ви-
робництві модернізованих літаків 
Ан-148, Ан-158, Ан-178, сімейство 
яких матиме позначення Ан-1Х8 
NEXT.

Та найбільше відвідувачів ви-
ставки цікавили ті зразки, які 
можна було побачити наочно. 
Так, ДП «Шепетівський ремонтний 

завод» здійснив глибоку модерні-
зацію 122-мм реактивної системи 
залпового вогню, у виробництві 
якої використовуються лише укра-
їнські складники. Нова бойова ма-
шина отримала назву БМ-21 УМ 
«Берест». На виставці «Зброя та 
безпека–2018» вона демонстру-
валася вперше.

У перспективі «Берест» має по-
вністю замінити БМ-21 «Град», що 
досі стоїть на озброєнні Збройних 
Сил України. Використання су-
часних цифрових технологій та 
нове шасі вітчизняного виробни-
цтва надали машині низку вогне-
вих та експлуатаційних переваг, 

які значно розширюють ї ї бойові 
можливості. Однією з особливос-
тей, наприклад, є цифрова система 
керування вогнем. Вона дозволяє 
екіпажу здійснювати підготовку 
до стрільби, зокрема топогеоде-
зичне прив’язування, не полиша-
ючи кабіни.

Нові цифрові технології інте-
грують «Берест» у систему обмі-
ну інформацією на полі бою. Це 
означає, що розрахунок РСЗВ у 
режимі реального часу отримує 
точні координати ворога, які в об-
робленому вигляді надходять з 
дронів, контрбатарейної РЛС, а та-
кож інших систем спостереження. 
Така інтеграція у рази підвищує 
точність та ефективність ведення 
вогню. Ще однією особливістю но-
вої РСЗВ є збільшення потужності 
залпу до 50 реактивних снарядів, 
замість 40 з «Граду». Більша по-
тужність дозволяє гарантовано 
знищувати противника та опера-
тивно розподіляти вогонь між різ-
ними цілями.

«Берест» встановлений на базі 
автомобіля КрАЗ-5401НЕ з коліс-
ною формулою 4х4. Нове шасі 
має зручне в експлуатації компо-
нування «кабіна над двигуном» та 
обладнане дворядною 4-дверною 
кабіною, яка дозволяє зручно 

Самохідна пускова установка 
оперативно-тактичного ракетного комплексу

створити перспективни
активний літак вантажо

БМП «Шакал»
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розмістити розрахунок та всю 
необхідну апаратуру керування 
вогнем.

Загалом «Берест» має потужні-
ший залп, більшу мобільність, точ-
ніше веде вогонь та інтегрується 
в цифрові системи управління та 
наведення артилерії, а також по-
требує менше часу для відкриття 
вогню. Зважаючи на те, що всі ком-
поненти для «Береста» вироблені в 
Україні, вдалось значно зменшити 
вартість установки в порівнянні з 
аналогами.

Заслуговує на увагу також і 
прем’єрний показ від житомирян. 
ДП «Житомирський бронетанковий 
завод» за власні обігові кошти роз-
робив модернізацію бронетран-
спортера БТР-70. Оновлена бойова 
машина БТР-70Д(GM)  отримала 
нові двигуни від американської 
корпорації General Motors. Завдяки 
новим силовим установкам її за-
гальна потужність машини зросла 
на 50 к.с., а швидкість досягає 100 
км/год. Ремоторизація значно під-
вищила надійність бойової маши-
ни та ї ї мобільність на полі бою. А 
бойовий модуль «Дельта» з 23-мм 
автоматичною гарматою, 7,62-мм 
кулеметом та цифровою системою 

керування вогнем має також те-
пловізійну камеру, лазерний да-
лекомір, стабілізатор озброєння, 
систему захоплення та супрово-
дження цілей.

Корпорація «ТАСКО» проде-
монструвала вітчизняну низько-
імпульсну гармату калібру 90 мм 
ТСК-90. Розроблена киянами, вона 
призначена для встановлення на 
різні броньовані об’єкти типу БМП, 
БТР, легкі плавучі танки, артилерій-
ські катери та іншу техніку з вагою 
від 7 тонн. ТСК-90 вражає цілі на 

відстані до 6 тис. метрів. Вона має 
натовський калібр, що дозволяє 
використовувати велику номен-
клатуру вже наявних боєприпасів.

Запорізька компанія INFOCOM 
Ltd представила безпілотну робо-
тизовану платформу «ЛАСКА 2.0». 
Розробка здійснена на базі повно-
привідної платформи, має бен-
зиновий двигун та запас ходу до 
100 км. Пристрій захищений лег-
кою композитною бронею п’ятого 
класу захисту. Може використову-
ватися для патрулювання, розвід-
ки, розмінування, доставки боє-
припасів та евакуації поранених. 
Розрахована на перевезення до 
400 кг корисного навантаження.

Основна перевага робота – інте-
лектуальна система, яка дозволяє 
платформі здійснювати місію без 
сигналу GPS та працювати в умо-
вах ворожих засобів РЕБ. Оператор 
задає координати місії та згортає 
систему, після чого робот виконує 
бойове завдання та повертається 
назад. Окрім цього, завдаються па-
раметри турелі: система знає, яку 
зону має контролювати і навіть 
вести вогонь у разі появи ворога.

Дистанційне управління плат-
формою та туреллю здійснюється 

різні броньовані об’єкти типу БМП, 
БТР, легкі плавучі танки, артилерій-
ські катери та іншу техніку з вагою 
від 7 тоннннннннннн... . .......... .... ТСК-90 вражає цілі на 

формою та туреллю здійснюється

Модуль «Шабля»

ає також те-
лазерний да-

лек
пла
сиг
вах

БМ-21МТ

ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА2018
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через Інтернет з планшета чи 
смартфона. Тобто може відбува-
тися з будь-якої відстані. Існує та-
кож система розпізнавання жес-
тів, а також можливість фізичного 
з’єднання людини з машиною: спе-
ціальний трос приєднується до 
ременя; людина відходить, маши-
на відчуває цей рух та під’їжджає 
ближче. Отже машина може ви-
користовуватися як прикриття під 
час виконання небезпечних місій.

Безпілотна роботизована плат-
форма «ЛАСКА 2.0» може бути 
поставлена на озброєння для по-
силення взводу з кулеметом чи 
гранатометом. За наявності трьох 
та більше одиниць дозволяє по-
будувати ефективну систему ве-
дення вогню при активній обороні 
роти чи батальйону.

Чимало власних зразків та 
зразків спільного виробництва 
демонстрували закордонні вироб-
ники. Зокрема чеська оборонна 
компанія Excalibur Army, що роз-
робляє і виробляє широкий спектр 
військових транспортних засобів 
та устаткування. Свою продукцію 
вона реалізовує як на внутрішньо-
му ринку, так і за кордоном.

На міжнародній спеціалізова-
ній виставці «Зброя та безпека–
2018» компанія продемонструвала 
новітні бойові машини. Зокрема 
ракетну систему залпового вогню 
БМ-21 МТ, бойову машину бойової 
піхоти «Шакал» та самохідну гау-
бицю DANA M2. Прикметно, що під 
час виставки ДК «Укроборонпром» 
та компанія Excalibur Army під-
писали меморандум, мета якого 
об’єднати зусилля української і 
чеської сторін з метою розробки, 
виготовлення та маркетингового 
просування інноваційної продук-
ції в галузі бронетехніки.

А ось представники військової 
делегації Таїланду зацікавилися 
новими українськими бронетран-
спортерами БТР-4МВ1. Вони мо-
жуть стати основними бойовими 
машинами морської піхоти коро-
лівства. Машина створена з мак-
симальним урахуванням бойового 
досвіду українських військових та 
останніх конструкторських рішень 
країн-членів НАТО. Завдяки змінам 
у фронтальній частині броньова-
ної машини, а також передовим 
технологічним рішенням останніх 
тенденцій розвитку бронетехніки 
НАТО вдалося досягти принципово 
нового рівня ї ї захисту.

Державна компанія «Спец-
техно експорт», що входить до 
складу ДК «Укроборонпром», під-
писала з турецькою компанією 

Aselsan меморандум про орга-
нізацію спільного виробництва 
турецьких засобів радіозв’язку в 
Україні. Домовленості планується 
реалізувати за механізмом оф-
сетних зобов’язань між компані-
ями. Налагодження виробництва 
турецьких систем радіозв’язку в 
Україні дозволить вітчизняному 
оборонному відомству отримати 
найсучасніші технології у сфері 
зв’язку.

Окремі експозиції демонстру-
вали системи захисту, стрілецьку 
зброю, боєприпаси, уніформу, за-
соби надання невідкладної медич-
ної допомоги, безпілотні літальні 
апарати тощо. Загалом виставкові 
заходи стали тим інноваційним 
майданчиком, на якому демон-
струвалися досягнення україн-
ських й іноземних державних та 
приватних оборонних компаній, 
обговорювалися передові техно-
логії вітчизняних та закордонних 
конструкторів, вчених та інжене-
рів. З кожним роком такі заходи 
набувають неабиякого значення 
для України, адже дозволяють за-
довольнити потреби українського 
війська, відновити присутність на 
ринках озброєнь інших країн та да-
ють поштовх для розвитку вітчиз-
няного оборонно-промислового 
комплексу.

Сергій БАСАРАБ
Новий захист броні

про орга-
б

Дана М2
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Танкісти Юрій Бойправ, Андрій Куриленко, 
Сергій Коворотний, Олександр Станішев-
ський, Володимир Женжеруха були пер-
шими військовослужбовцями з Десни, які 
2014 року у складі 1-ї окремої танкової 
бригади вирушили з Чернігівщини на Дон-
бас захищати Україну від російських оку-
пантів. Хлопці били лютого агресора, про-
ривали ворожі оточення, демонстрували 
справжній героїзм. Вони – учасники боїв 
за луганський аеропорт та операцій з ви-
зволення Георгіївки, Лутугиного, Хрящува-
того та Новосвітлівки. На їхньому рахунку 
не один знищений російський танк та інше 
спалене «мокшанське» залізо.

На жаль, повернутися живими з війни су-
дилося не всім деснянським танкістам… 

– Поставлені завдання виконали! Ми за-
лишилися втрьох. Володя Женжеруха і 
Сергій Коворотний уже не з нами... – з гір-
котою в голосі промовить 1 вересня 2014 
року прапорщик Юрій Бойправ своєму 
комбату в телефонній розмові

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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ПРАВО ПРАВО 
ЧОЛОВІЧЕЧОЛОВІЧЕ

ТАНКІСТА БОЙПРАВАТАНКІСТА БОЙПРАВА
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19 червня 2014 року — особли-
вий день у житті прапорщика Юрія 
Бойправа. Сонячного ранку він 
разом з іншими танкістами стояв 
перед штабом 169-го навчального 
центру «Десна». 

– Хлопці, нашим побратимам з 
1-ї окремої танкової бригади по-
трібна допомога. Їхній черговий 
підрозділ вирушає на Донбас, – 
звернувся до підлеглих коман-
дир частини генерал-майор Ігор 
Танцюра. – Просять кількох наших 
інструкторів на кілька днів… 

Скористатися своїм правом за-
хищати Батьківщину вирішила вся 
шеренга, зробивши крок уперед. 

З дванадцяти добровольців віді-
брали п’ятьох найкращих. Серед 
них був і прапорщик Бойправ. Для 
Юрія та його товаришів спланова-
не на тиждень відрядження в ра-
йон АТО розтяглося на три місяці.

РОСІЙСЬКИЙ 
«АКВАФРЕШ»…

У липні 2014-го «рускій мір» 
поступово захопив прикордон-
ну Луганщину, куди у складі 1-ї 
окремої танкової бригади при-
був Юрій Бойправ із товаришами. 
Хоч місто Щастя вже контролю-
вала українська влада, навколо 

продовжувалися постійні обстріли, 
залишалися замінованими околи-
ці, вулиці, поля. Покинуті путінські 
триколори, які українці називали 
«сухий російський аквафреш», по-
творили адміністративні споруди, 
будинки мирних жителів, електрич-
ні стовпи при дорогах. Найбільше 
горя зазнала окупована Весела Гора. 
З цього села бойовики, прикрива-
ючись місцевими жителями, не-
одноразово відкривали вогонь. 
Тож приводу для радості в жителів 
Веселої Гори не було… 

Вступаючи в протистояння з 
окупантами, наші захисники швид-
ко навчилися воювати і з кожним 
днем набували бойового досвіду. 
Це стосувалося як контрактни-
ків, так і професійних офіцерів. 
Таких пам’ятних епізодів у Юрія 
Бойправа було вдосталь. 

…Одного разу противник під-
ступно обстрілював український 
блокпост з артилерії. Наші хлопці 
відразу відповіли. Зав’язався бій, 
що тривав кілька годин. Під свист 
куль командирський танк, де ме-
ханіком був Бойправ, вирушив у 
розвідку. Українці вийшли у во-
рожий тил, непомітно проминули 
кілька сіл, вивчили місцевість, по-
зиції ворога і передали корисну 

Нині Юрій Бойправ – один 
із кращих інструкторів 

169-го навчального центру

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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інформацію до штабу управління. 
Далі за справу взялися українські 
гармаші… Згодом танкісти успішно 
виконали не одну схожу операцію. 
По той бік Щастя ворог зазнавав 
відчутних втрат, а наші воїни го-
тувалися до чергового «іспиту» – 
прориву до місцевого аеропорту.

ГЕОРГІЇВКА. 
ПЕКЛО ДЛЯ ОКУПАНТІВ

Без сумніву, героїчні вчинки за-
хисників луганського летовища на-
завжди увійшли в новітню історію 
України. Там відзначилися рядові 
солдати, офіцери, мобілізовані 
бійці, медики – усі, хто упродовж 
146 днів 2014 року обороняв стра-
тегічний об’єкт. До цих мужніх 
українців, безумовно, належить 
прапорщик Юрій Бойправ. Він до-
бре пам’ятає загострення ситуації 
на летовищі після ворожого об-
стрілу з установок «Град» будівель 
і наших захисників. Це сталося 6 
липня. А вже 13-го о 04-00 ранку 
танкіст був у складі зведеної ко-
лони, яка вийшла зі Щастя, щоб 

деблокувати аеропорт. Українці 
рушили двома рейдовими загона-
ми. Обходили Луганськ і прилеглі 
окуповані села, подалі від лихих 
очей. Керував операцією Герой 
України Андрій Ковальчук. Перший 
серйозний бій гончарівські танкіс-
ти, львівські десантники та піхо-
тинці із Закарпаття прийняли під 
Георгіївкою. Те бойове зіткнення 
Юрію особливо запам’яталося…

– Кілька разів потрапляли під 
обстріли і на засідки. Тому маршрут 
польовими дорогами часто зміню-
вався. Завдяки розвідці і замислу 
полковника Ковальчука ми дійшли 
до Георгіївки. Це був хитрий так-
тичний план. Виявилося, що про-
російська «вата», яка утримувала 
бетонний міст та підступи до села, 
нас не чекала. Поява «укрів» стала 
для ворогів сюрпризом. Ми піш-
ли на прорив і на штурм ворожих 
блокпостів, – розповідає учасник 
бойових дій. – Потужний вогонь 
відкрили наші гранатометники і 
піхота. Дії побратимів підтримали 
ми, танкісти. Бій тривав тридцять 
хвилин. Противник був розбитий 
до ноги. Їхні бронетранспортери з 

Ростова, вантажівки та бусики зго-
ріли дощенту. Тоді нікому з воро-
гів не вдалося вижити. Ми влашту-
вали їм пекельний суд. Окупанти 
та зрадники, що стали на їхній бік, 
отримали по заслугах! 

…Дорога на летовище з боку 
Георгіївки була відкрита. Вкриті 
кіптявою й пилом, втомлені ма-
неврами і пекучим сонцем, проте 
загартовані переможними боя-
ми, українські воїни дісталися до 
своїх!

АЕРОПОРТ. У ВОГНЯНОМУ 
КІЛЬЦІ…

Прапорщик Бойправ пере-
бував в аеропорту понад 35 
діб. Виконував різноманітні за-
вдання: чергував на позиціях у 
терміналах, забезпечував боє-
припасами хлопців на опорних 
пунктах, виїжджав на підсилення 
українських блокпостів побли-
зу летовища. Він зізнався, що на 
той час обстановка в окупова-
ному Луганську ставала критич-
ною. Заводії «гібридних війн» з 

ління.
нські

деблокувати аеропорт. Українці 
рушили двома рейдовими загона-

Ростова, вантажівки та бусики зго-
ріли дощенту. Тоді нікому з воро-

Головний термінал луганського аеропорту після обстрілу  російською артилерією
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російського Генштабу щодня на-
правляли в Україну не тільки важ-
ку артилерію з танками, а й загони 
кадировців, кубанських козаків, 
псковських десантників та інших 
«їхтамнетів» з Югри, Тольятті та 
Дагестану. Ворог кілька разів брав 
аеропорт у повне оточення. З пе-
редмістя Луганська в бік україн-
ських позицій регулярно летіли 
міни, а також снаряди з «Градів» і 
танків. Нещадно гатили з велико-
каліберних кулеметів та зенітних 
установок. Життя під кулями для 
наших захисників стало звичним. 
Однак навіть у таких важких умо-
вах наші відправили до «біса» чи-
мало прихильників «руской вєсни» 
й кадрових військових РФ. Наші 
бійці протистояли окупантам до 
того часу, поки від будівель, зліт-
ної смуги та всіх інших споруд ні-
чого не залишилося. Усе зруйну-
вала російська артилерія…

ОПЕРАЦІЯ 
«НОВОСВІТЛІВКА»

Захищаючи луганський ае-
ропорт, екіпажі «лісових вовків» 
(так називають воїнів 1-ї окремої 
Сіверської танкової бригади. – 
Авт.) часто виходили «полювати» на 
агресора. Якось танкісти отримали 
нове бойове завдання – спільно 
з бійцями «Айдару» прорватися 
в Новосвітлівку й зайняти вигідні 
рубежі. План операції заздале-
гідь узгодили між командирами 
підрозділів. Тож одного теплого 
донбаського вечора українські 
«Булати» на шаленій швидкості 
подолали ділянку автомагістралі 
Луганськ – Краснодон. Водночас 
артилеристи відкрили стрільбу по 
вогневих точках противника. У ста-
ні ворога виникла неабияка паніка, 
а над їхніми укріпленнями заклу-
бочився чорний дим. Замисел на-
ших спрацював на «відмінно». Під 

покровом ночі наші танки й піхота 
увірвалися в окупований населе-
ний пункт. Той фронтовий епізод 
Юрій пам’ятатиме ще довго… 

– Це була одна з найважчих 
моїх ночей у зоні АТО. Наша атака 
вийшла блискавичною. Противник 
залишив позиції і відступив із 
Новосвітлівки. Втім за дві години 
«орки» уже наступали. До недо-
битків луганського банформуван-
ня «Заря» прибуло підкріплення 
поплічників із-за «порєбріка». Всю 
ніч «утюжили» те бідне село. Мені 
здалося, що Новосвітлівка ходо-
ром ходила! – згадує Юрій. – Втім 
наші армійські підрозділи зупини-
ли наступ терористів. Піхотинці за-
кріпилися у визначених районах. 
Нас, танкістів, чекали нові випро-
бування. Наступного дня з бійцями 
24-ї окремої механізованої брига-
ди я вдруге виганяв загарбників з 
Георгіївки, а потім – з Лутугиного. 

…На жаль, утримати ці села 

на-
аж-

ОПЕРАЦІЯ 
НОВОСВІТЛІВКА

покров
увірвал

Юрій Бойправ з бойовими  побратимами

ХОРОБРІ СЕРЦЯ
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українським армійцям не вда-
лося через відкрите і злочинне 
російське вторгнення. У перший 
день осені 2014 року наші хлопці 
з важкими боями залишили лу-
ганський аеропорт. Юрій Бойправ  
прикривав відхід десантників з 
летовища.

«ЇХНІ ДУШІ ГОВОРЯТЬ 
УКРАЇНСЬКОЮ…»

Юрій з особливою теплотою 
згадує своїх друзів «танкової 
п’ятірки», з ким служив пліч-о-пліч. 
На жаль, не всі повернулися додо-
му зі сходу живими. У боях з ро-
сійським агресором загинули пра-
порщики Володимир Женжеруха 
та Сергій Коворотний. Вони відда-
ли за Україну найцінніше – власне 
життя.

– Найважче – втрачати дру-
зів, товаришів, рідних людей. 
Володя Женжеруха був моїм ку-
мом. Загинув біля Георгіївки під 
час розвідки шляхів виведення 

танків з-під Луганська. Не забуду, 
як навідник Андрія підбіг до мене 
у сльозах і сповістив: «Михалича 
немає…» – стискає кулаки укра-
їнський військовослужбовець. – 
Сергій Коворотний до останнього 
не говорив рідним, що захищає їх 
на передовій. На жаль, його життя 
обірвалося під Новосвітлівкою в 
серпні 2014-го внаслідок обстрі-
лу терористами наших позицій з 
реактивних систем. Я їх постійно 
пам’ятаю і буду пам’ятати, доки 
житиму. Мої брати не боялися 
смерті, вони казали: «Якщо по-
мерти за Україну – то славна 
смерть!»

Якось жителі Чернігова вшано-
вували пам’ять полеглих за Укра-
їну. Із запалених лампадок вони 
виклали слово «Пам’ятаємо!» та за-
пустили в небо ліхтарики, кожен з 
яких символізував пам’ять про од-
ного з Героїв. Дивлячись, як яскра-
вими цяточками вони піднімають-
ся в нічну височінь, одна дівчинка 
років семи запитала у своєї бабусі: 
«А якою мовою говорять душі?» Та, 

здивувавшись такому запитанню 
своєї маленької онуки, на мить 
розгубилася, а потім, похапцем 
витираючи сльози, що нахлинули 
на очі, відповіла: «Українською, 
дитино, українською…»

* * *
З давніх-давен українські землі 

були ласим шматком для багатьох 
загарбників. Однак у боях з агре-
сорами українці заслужено набу-
ли слави неперевершених і спра-
ведливих воїнів – «бойправів». 
Адже одна із версій походження 
прізвища Бойправ – у буквально-
му сенсі – «правий, справедливий 
бій». А таким може бути лише бій 
за свою землю! І одягнули бой-
прави військові однострої та взяли 
до рук зброю, стали живим щитом, 
захищаючи Україну та Європу від 
страхіть війни.         

Своїм чоловіком та батьком 
– відважним українським тан-
кістом – пишаються дружина 
Людмила, сини Дмитро та Богдан. 
Старший Дмитро, як і тато, обрав 
військову кар’єру і нині опановує 
фах танкіста в Національній ака-
демії сухопутних військ у Львові. 
Курсант Дмитро Бойправ мріє 
командувати танковим взводом 
і дослужитися до генеральських 
погонів. 

Чоловіче право захищати 
Батьківщину… Двір, де минуло 
веселе дитинство; ту сусідську ді-
вчину з кумедними косичками; ту 
пісню, яку так гарно співала мати… 
Хтось скористається цим чолові-
чим правом, бо так велить йому 
серце і він аж ніяк не може інак-
ше; хтось візьме приклад зі свого 
друга, навівши «залізний» аргу-
мент жінці: «Аж пішов Микола із 
сусіднього села, а я що – гірший, 
не чоловік?!»; а хтось, аби потім, 
у майбутньому, не позичаючи очі 
в Сірка, відповісти на запитання 
свого сина: «Тату, а де був ти, коли 
росіяни напали на наш дім?» 

 Олег СУШИНСЬКИЙ

листопад 2018 року

За успішно виконані завдання – подяка від командира 
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Наступного року військовослужбовці отримають орієн-
товно на 30 відсотків вище грошове забезпечення, ніж 
тепер. Чергове поповнення «військового гаманця» уже 
закладено в бюджет оборонного відомства на 2019 рік. 
А це означає, що, попри складні економічні умови, дер-
жава дбає про те, аби військовослужбовці та їхні родини 
почувалися захищеними

ФІНАНСОВИЙФІНАНСОВИЙ
СТИМУЛ ДО СЛУЖБИСТИМУЛ ДО СЛУЖБИ

БЮДЖЕТ2019
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Наразі триває узгодження всіх 
необхідних процедур. Адже підви-
щення залежатиме від належнос-
ті військової частини до того чи 
іншого виду (роду) військ, інтен-
сивності служби, участі в бойових 
діях тощо. Впродовж останніх двох 
років, наприклад, зросло грошове 
забезпечення у військовослуж-
бовців Сил спеціальних операцій, 
Десантно-штурмових військ, мор-
ської піхоти та льотного складу. 
Тому розрахунки проводитимуть-
ся так, аби престижні військові 
професії й надалі вирізнялися 
серед інших достойною грошовою 
винагородою.

Відповідна ініціатива з’явилася 
ще навесні нинішнього року, коли 
Генеральний штаб розпочав бю-
джетний процес та визначив орієн-
товний план утримання Збройних 
Сил. Влітку його затвердив Міністр 
оборони України. Пропозиція лягла 
в основу бюджетного запиту, який 
згодом спрямували до Ради наці-
ональної безпеки та оборони. Вже 
у вересні РНБО своїм рішенням 

рекомендувала збільшити рівень 
грошового забезпечення військо-
вослужбовців. З таким розрахун-
ком, аби контрактник першого 
року служби отримував не менше 
10 тис. грн. Це рішення РНБО за-
твердив Президент України Петро 

Порошенко. Наразі в Департаменті 
фінансів Міністерства оборони 
України триває детальне опрацю-
вання процедури нарахувань.

Загалом той факт, що за кіль-
ка останніх років у військових 
фінансистів значно побільшало 
роботи, не може не радувати. Все 
це завдяки загальній тенденції до 
зростання відсотка фінансування 
армії. Тепер виділені кошти необ-
хідно ефективно і раціонально 
використати. Тоді як до початку 
російської агресії Збройні Сили, як 
відомо, отримували обмежений 
фінансовий ресурс. Фахівці депар-
таменту змушені були постійно су-
шити голови над тим, як найбільш 
оптимально використати наявні 
кошти, фактично «закриваючи» ті 
напрямки, які потребували цього 
найбільше.

Відколи асигнування збіль-
шилося у понад два з половиною 
раза, вже слід працювати, як то 
кажуть, з думкою про завтраш-
ній день. Насамперед визначили 
пріоритети за різними видами і 
родами військ. Сили спеціальних 
операцій, Десантно-штурмові, 
Сухопутні війська, Повітряні Сили 
тощо. Змінилися вимоги до про-
ведення публічних закупівель. До 

Навчальні збори з керівниками фінансових 
органів Збройних Сил України
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До війни, наприклад, ці процеду-
ри могли тривати кілька місяців. 
Тепер це значно коротші терміни.

Про дієвість таких підходів свід-
чить прийняття на озброєння ми-
нулого та нинішнього років нових 
ракетних комплексів, боєприпасів, 
катерів тощо. Все це насамперед 
результат продуманого плануван-
ня. Адже нові типи ОВТ, як відомо, 
не можуть з’явитися відразу. На 
їхню розробку, проектування та 
початок серійного випуску потріб-
ні роки. За взірець у Міноборони 
взяли принципи розподілу обо-
ронного ресурсу у країнах НАТО. 
Там приблизно 20% оборонного 
бюджету спрямовують саме на 
розвиток озброєння. В цьому є 
принаймні три позитивні моменти. 
По-перше, зміцнюється обороноз-
датність нашої держави. По-друге, 
бюджет розвитку достатньо прозо-
рий (окрім відомостей, які станов-
лять державну таємницю), його 
можуть бачити і народні депутати, 
і уряд, і громадськість. По-третє, 
кошти, заплановані на програми 
розвитку, не можуть спрямовува-
тися на будь-які інші потреби.

Бойові дії на Донбасі внесли 
чимало й інших коректив у роботу 
фінансових органів Збройних Сил. 

Наказом Міністра оборони 
України 29 жовтня встановлено 
професійне свято військових 
фінансистів. Так відзначено їхню 
важливу роль у будівництві, роз-
витку та реформуванні Збройних 
Сил України. Адже саме від них 
залежить всебічний, науково об-
ґрунтований та виважений підхід 
до визначення розміру асигнувань 
на оборону, економне та ефек-
тивне використання фінансових 
ресурсів тощо. Принагідно слід 
пригадати про великий внесок, 
який у формування і подальшу 
діяльність головного фінансового 
органу Збройних Сил України 
зробили його попередні очільни-
ки – ветерани фінансової служби: 
Іван Штопенко, Григорій Кухар-
ський, Іван Марко. Користуючись 
нагодою, директор Департаменту 
фінансів Міністерства оборони 
полковник Сергій Дяченко при-
вітав всіх військових фінансистів 
та ветеранів фінансових органів 
Збройних Сил України із профе-
сійним святом.

Цілком логічно, що солдату чи 
офіцеру, який воює та постійно 
змінює місце свого перебуван-
ня разом із частиною, навряд 
чи потрібні при собі кошти. А 
ось його сім’я має бути забез-
печена. Тому першочергово 
кожному військовослужбовцю 
оформили карткові рахунки.

Нинішнього року на вико-
н а н н я  в и м о г  У р я  д у  в 
Збройних Силах впро  вад-
жується ди с тан цій не об-
с л у   г о в у  в а н н я  в

державному казначействі. Воно 
дозволяє проводити фінансові опе-
рації з використанням електро-
нних підписів начальника фінансо-
вої служби, командира та печатки 
військової частини. Нововведення 
особливо актуальне для тих 
військових частин, які перебувають 
у  зоні  пров е дення операці ї 
О б ’ є д н а н и х  с и л ,  а б о  в 

БЮДЖЕТ2019
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разі, коли потрібно провести тер-
мінову оплату. Крім того, 25 най-
кращих за підсумками роботи фі-
нансових органів отримали 
можливість здавати звітні доку-
менти в Департамент фінансів, по-
чинаючи з III кварталу нинішнього 
року, в електронному вигляді дис-
танційно. Це дозволяє значно еко-
номити час та кошти на 
відрядження.

– Фінансова система Збройних 
Сил України інтегрована в загальну 
фінансову структуру країни, тому 
ми запроваджуємо всі необхідні 
новації і в оборонному відомстві, – 
пояснює директор Департаменту 
фінансів Міністерства оборо-
ни України полковник Сергій 
Дяченко. – Починаючи з бюджетно-
го планування і закінчуючи фінан-
совим забезпеченням Збройних 
Сил на рівні держави.

Наступний фінансовий рік обі-
цяє бути не менш насиченим. 
Проектом Закону «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік», схва-
леним у вересні, Міністерству обо-
рони передбачено 101,4 млрд грн 
(2,57% ВВП), з них 0,8 млрд грн на 
потреби Державної спеціальної 
служби транспорту (ДССТ). У по-
рівнянні з 2018 роком видатки 

зросли на 17%.
Виходячи з цього, у військовому 

відомстві визначили наступні прі-
оритети фінансування. Перший, 
як уже згадувалося, – збільшення 
орієнтовно на 30% розмірів гро-
шового забезпечення військовос-
лужбовців. Другий – оснащення 
військ сучасними зразками 
озброєння та військо-
вої техніки. Третій 
– матеріально-
тех ніч не за-
б е з п е ч е н -
ня військ, у 
першу чергу 
– операції 
О б ’є д н а н и х 
сил.

Найбільші 
видатки – 66,6 
млрд грн (66,1 %) 
– будуть спрямова-
ні на персонал. Це на 
16,2 млрд грн більше про-
ти нинішнього року. Вони передба-
чені на підвищення зарплатні, за-
купівлю речового майна, соціальні 
виплати, харчування тощо. Серед 
іншого заплановані кошти дадуть 
змогу закупити для армії вкрай 
необхідні та високодефіцитні зраз-
ки озброєння, військової техніки, 

безпілотні авіаційні комплекси, 
РЛС тощо.

У Департаменті фінансів 
Міністерства оборони України на-
разі триває підготовка до наступ-
ного фінансового року. Проте не 
забувають тут і про поточні про-
блеми. Однією з таких, наприклад, 
є автоматизація фінансових про-
цесів, обліку та звітності. Наразі 
робота з цих питань триває.

Не менш важливою також є 
кадрова проблема. Професія вій-
ськового фінансиста, як відомо, 
споріднена. Фахівці цієї галузі 
широко затребувані й у силових 
структурах, і в народному госпо-
дарстві, і в банківській та інших 
сферах. Тому у Збройних Силах 
України відчувається певний 
брак фахівців цієї спеціальнос-
ті. Особливо ця проблема заго-
стрилася після російської агресії 
в Україну, коли у Збройних Силах 
почали з’являтися нові брига-
ди, батальйони та інші військові 
частини. На жаль, випускників 
Військового інституту Київського 
національного університету імені 

Тараса Шевченка (ВІКНУ) 
для запов нення пер-

винних та інших 
вакантних посад 

не вистачало. 
Отже заповни-
ти цю прога-
лину вдава-
лося шляхом 
призову офі-
церів із за-

пасу на про-
ведення з ними 

3-місячних курсів 
на базі ВіКНУ.
Із закінченням мо-

білізації частина фахівців 
звільнилися, деякі й досі продо-
вжують службу. В Департаменті 
фінансів запевняють, що раді 
прийняти до своїх лав нових спів-
робітників із відповідною осві-
тою і можливістю призватися на 
військову службу.

Сергій БАСАРАБ
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Затамувавши подих від вра-
жень після перегляду фільму 
у кінотеатрі «Київ», одного зи-
мового вечора Ігор з дружиною 
поверталися додому. Подружжя 
йшло вулицями міста, обговорю-
вали художню картину «Дванад-
цята ніч» за п’єсою Шекспіра. Під 
час перегляду фільму, озвучено-
го англійською мовою, у молодо-
го чоловіка зненацька виникла 
ідея, яку він згодом почне втілю-
вати в життя…

Капітан запасу Ігор Касьян 
служив у славнозвісній 95-й бри-
гаді командиром аеромобільного 

взводу. Пізніше продовжив служ-
бу в розвідувальній роті. Що таке 
війна і в якому морально-психоло-
гічному стані з неї повертаються, 
чоловік знає не з чуток. Ігор брав 
участь у бойових діях із самого по-
чатку російської агресії, вів бої за 
гору Карачун, Слов’янськ, Крама-
торськ, Лисичанськ, пройшов рейд 
у складі 95-ї, коли українські де-
сантники здолали 470 кілометрів, 
170 з яких тилами знахабнілого 
противника. Усі ці події позначи-
лися на здоров’ї молодого офіце-
ра. 2016 року Ігор звільнився з лав 
Збройних Сил. 

Адаптація в мирному житті та 
тривалий пошук роботи наштов-
хнули його на думку, що майбутня 
діяльність має бути пов’язана із 
застосуванням англійської мови, 
яку він непогано опанував під час 
служби. Свого часу командування 
направило офіцера на чотири-
місячні курси іноземної мови до 
Житомирського військового інсти-
туту, за що чоловік вдячний і по-
нині. Він признався, що опанував 
англійську «з нуля».

Згодом Ігор Касьян спільно 
із побратимом заснували влас-
ну школу з вивчення англійської 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗА ШЕКСПІРОМ:

ПРОЕКТ W
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мови. З ідеєю щодо створення 
школи Ігор звернувся до Центру 
практичної допомоги захисни-
кам України AXIOS. Корисні по-
ради стосовно створення власної 
справи надала команда саме цьо-
го центру. Так з’явилася гордість 
Ігоря – Сучасна школа англійської 
мови – EAP (English Among People). 
Вже у вересні 2017 року тут успіш-
но стартувало перше заняття. До 
його проекту долучилося чимало 
людей – ветерани і волонтери, які 
усіляко підтримують Ігоря і його 
подальші плани. 

Щоб процес навчання для 
учнів англомовної школи був ді-
євим і ефективним, засновники 
проекту розробили унікальну 
методику програми навчання. 
Цікавинка полягає в тому, що за-
няття проводяться не тільки в ау-
диторії з блокнотом і ручкою, а й 
на реальній місцевості в різних 
умовах. Використання квестових 

завдань із ролями та легендами в 
місцях, де кожен турист буває під 
час мандрівок: аеропорт, музей, 
готель, ресторан тощо. Також по-
трібно, наприклад, упоратись із 
поставленим завданням у мага-
зині під час шопінгу. Ігор вважає, 
що саме в реальних умовах лю-
дина швидше запам’ятовує нові 
слова і з легкістю здолає мовний 
бар’єр.

Сьогодні в планах команди шко-
ли влаштувати безкоштовні занят-
тя для дітей, чиї батьки воювали 
на сході, а також для переселенців 
та сиріт. Ігор не зупиняється на до-
сягнутому. Його ідеї переростають 
у захоплення, які приносять задо-
волення йому і всім, хто поруч. Він 
завжди прагне розвитку, тому по-
стійно рухається вперед. 

Не гірші за акторів 
«Глобусу»…

А той зимовий похід до кіно-
театру надихнув його на не менш 
грандіозну ідею: «А що, коли вете-
рани АТО гратимуть на сцені п’єсу 

Шекспіра мовою оригіналу? Це ж 
реально!» – блискавкою промай-
нула в голові Ігоря думка.

По-перше, українські захисни-
ки опанують нові ролі не гірше за 
лондонських акторів театру «Гло-
бус», по-друге, актори-початківці 

зможуть безкоштовно вдоскона-
лити іноземну мову, а найголо-
вніше – реабілітуватися після 
повернення з фронту. Творчість і 
мистецтво відволікає від негатив-
них думок, дає змогу особистості 
відкрити в собі нові можливості 
та захоплення. 

– Ми постараємось, щоб 
наші захисники своїм прикла-
дом показали не тільки Україні, 
а й усьому світу, що вони готові 
змінюватись і спробувати себе 
в новій іпостасі, попри психоло-
гічні і фізичні навантаження, які 
витримали під час бойових дій. Я 
впевнений, що вони своїм блис-
ком в очах під час театральної 
гри запалять вогники в серцях 
кожного, хто прийде підтримати 
їх на прем’єрі, – говорить Ігор 
Касьян. 

Тож перший в Україні соці-
альний проект із залученням 
ветеранів, які зіграють на сцені, 
стартував, під назвою  Veterans, 
Volunteers and William Shakespeare 
(Ветерани, волонтери та Вільям 
Шекспір).

Не без добрих людей…
Постфронтове життя принесло 

Ігорю чимало корисного. Знайом-
ства з цікавими людьми є чи не 
найприємнішим із усього. Чоловік 
переконаний, що кожна людина 
у нашому житті з’являється не 
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просто так. Наприклад, у Центрі 
практичної допомоги захисникам 
України AXIOS ветеран знайшов 
близьких по духу людей, які про-
йшли не менш тернистий шлях 
на сході держави. Та небайдужих, 
які роблять чимало корисного для 
українських захисників. Особли-
вою людиною для Ігоря є пред-
ставник ELEOS-Ukraine, військовий 
капелан отець Сергій (Дмитрієв). 

– Завжди знає, що порадити і 
чим допомогти. У єдності з такими 
людьми – ми сила, – розповідає 
Ігор. Отець Сергій додав до його 
скарбнички нових друзів та твор-
чих людей. Це і викладач з посоль-
ства Великої Британії, режисери, 
постановники, волонтери проекту 
та просто нові яскраві особистос-
ті. Усі вони на благодійних засадах 
вирішили допомагати у цій добрій 
і корисній справі.

У середині березня 2018 року 
творчий колектив на чолі з режи-
сером постановки – заслуженим 
артистом України Олексієм Гнатков-

ським, а також художнім керівни-
ком – народним артистом України, 
директором Івано-Франківського 
драматичного театру – Ростисла-
вом Держипільським провели кас-
тинг, аби обрати тих, хто гратиме у 
виставі. Прийшло чимало охочих: 
учасники бойових дій, дружини вій-
ськових, які згодом стали волонте-
рами в АТО, словом, усі причетні до 
спільної справи на Донбасі. На 14 
ролей п’єси «Дванадцята ніч» Шек-
спіра відібрали 20 акторів.

ж, товариші частенько їздили по 
полігонах, де відбувалась підго-
товка бійців до зони бойових дій, і 
дарували їм свою продукцію.

Чоловік вже мав військовий 
досвід, адже відслужив строкову. 
Тож у військкоматі йому запро-
понували самому обрати частину. 
І він обрав десант, коли дізнався, 
що 81-ша міняє «кіборгів» у ДАПі. 

– Для мене це була велика 
честь – міняти найвідважніших 
оборонців, – говорить захисник. 

На бойовому злагодженні ново-
бранцю повідомили, що він слу-
житиме в мінометній батареї. 
Проте чоловік відчував, що його 
місце в розвідці. Сила бажання пе-
ремогла, за кілька днів Євгена та 
кількох його нових товаришів пе-
ревели до розвідувального взводу 
122-го батальйону. 

У перервах між заняттями з ан-
глійської мови для акторів ветера-
нам є про що згадати і поговори-
ти. Євген добре пам’ятає, як 2016 
року батальйону поставили за-
вдання обороняти Авдіївську про-
мислову зону. ВІдповідно до поса-
ди, Євгену доводилося виконувати 
безліч різних і відповідальних за-
вдань. Він не раз чув по рації роз-
мови бойовиків, які щоденно вели 

Ігор Касьян

Історія одного актора
Одну з ролей зіграє Євген Мі-

щенко. Проте яку саме, ветеран 
81-ї десантно-штурмової бригади 
не признався. 2016 року киянин по 
мобілізації потрапив до 122-го ба-
тальйону бригади. Проте Євген не 
хотів чекати, поки його покличуть, 
саме того дня він разом із това-
ришем збирався до Оболонського 
військкомату, щоб призватися до 
війська. Якраз був третій день, як 
він звільнився із улюбленої робо-
ти, де обіймав посаду керуючого 
в магазині. Проте Євген Міщенко 
тоді твердо вирішив, що захища-
тиме Україну.

Окрім основної роботи, чоловік 
допомагав товаришу з пошиттям 
військового спорядження. До того 
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вогонь по позиціях українських 
захисників. Одного вечора, коли у 
відповідь на прицільний ворожий 
обстріл з крупнокаліберної зброї 
українські оборонці теж вікрили 
вогонь, почув як з боку бандитів 
лунало: «Гіві, меня сейчас укропи 
уб’ют!» Це істеричним голосом 
кричав «Чача» – підлеглий того-
часного ватажка терористів. 

– Через таких боягузів, як він, 
панічні обстріли з їхньої сторони 
не вщухали, – пригадує Євген.

На одному із завдань розвід-
ники йшли лісосмугою неподалік 
«промзони». Солдат Міщенко йшов 
останнім. Раптом пролунав вибух 
– один із побратимів зачепив во-
рожу «розтяжку», ще двох порани-
ло, а Євгену осколок міни влучив у 
ногу. Тоді він не розгубився і зга-
дав, де розташований десантний 
«секрет» – місце, замасковане під 
медичний та бойовий пункти. Ви-
кликав підмогу та евакуював своїх 
побратимів. Тільки потім зрозумів, 
що і сам потребує допомоги.

Усе, що довелося пережити 
30-річному захиснику на війні, 
змінило його ставлення до життя. 
Євген говорить, що почав більше 
цінувати те, що має, і з користю 
для себе проводить вільний час.

Після повернення з війни почав 
вивчати англійську в Eleos Україна, 
розширяв коло друзів і підтриму-
вав зв’язок із побратимами. Як і всі, 
кого відібрали, він не розповідає 
про отриману роль і задумки ре-
жисера. Єдине, про що повідомив 
– «Дванадцята ніч» Шекспіра буде 
трохи наближена до сучасності. 

Він не шкодує, що сонячного 
весняного дня завітав на кастинг. 
Репетиції завжди проходять на 
позитивній ноті. Євген говорить, 
що, окрім атмосфери, йому по-
добається креативний підхід до 
театральних занять. Наприклад, 
влітку команда театру зібралася 
на катері. Під час прогулянки по 
Дніпру, учасники спілкувалися ви-
ключно англійською мовою і мали 
дізнатися про своїх колег якомога 

більше. А на наступному занятті 
переповідали отриману інформа-
цію викладачу. Євген розповідає, 
що тоді актори багато сміялись і 
намагались правильно говорити 
англійською, адже рівень знань в 
учасників різний.

Театральний колектив дуже 
згуртувався. Кожного з них об’єд-
нує спільний подвиг, який вони 
здійснили в ім’я України. Театр до-
поміг учасникам відволіктись від 
пережитого на сході. Ігор Касьян 
переконаний, що разом у новій ат-
мосфері швидше і приємніше по-
вертатись у мирне життя. Сьогодні 
актори поліпшили рівень англій-
ської мови з пані Світланою Явор-
ською, представницею посольства 
Британії. Сумлінно тренуються з 
режисерами. Опановують актор-
ські секрети та прийоми. З нетер-
пінням чекають на перший виступ, 
який запланований на початок 
2019 року. Засновник проекту W: 
Veterans, Volunteers and William 
Shakespeare поділився, що пред-
ставники Польщі готові радо віта-
ти українських захисників у себе в 
країні з прем’єрою. Та гастрольний 
тур вони, звісно ж, розпочнуть на 
Батьківщині. Тож бажаємо ветера-
нам-акторам вдалої гри. 

Дарія МАРКЕВИЧЄвген Міщенко

ДОВІДКА
Театр «Глобус» – один з найста-
ріших лондонських театрів. Його 
було зведено 1599 року на кошти 
трупи акторів Lord Chamberlain’s 
Men, до якої належав і Вільям Шек-
спір. 1997 року відкрилося сучасне 
приміщення театру «Глобус», від-
творене за описами і відповідно до 
частин фундаменту, знайдених під 
час археологічних розкопок. 
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КНЯЗІ, ЩО ПРАКТИЧНО НЕ 

Продовжуємо знайомити з українськими військовими діячами, на 
честь яких згідно з указом Президента названі військові частини 
Збройних Сил України
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 ЗАЗНАВАЛИ ПОРАЗОК
14 жовтня, на Покрову, в Укра-

їні з 2014 року відзначають День 
захисника України. Покрова Пре-
святої Богородиці святкується 
з давніх часів, принаймні коза-
ки на своїх Січах (а вона була не 
одна – на Хортиці, а кілька, в різні 
періоди) завжди ставили церкву 
Покрови Пресвятої Богородиці. 
До того ж цей день вважається 
датою створення Української по-
встанської армії на Волині 1942 
року. І хоча остання дата є су-
перечливою для істориків, свя-
то безумовно давнє, зі своїми 
традиціями. Власні традиції є й в 
українського війська. 

Саме з метою їхнього віднов-
лення наприкінці серпня Прези-
дент України видав указ № 232 
«Про присвоєння почесних на-
йменувань військовим частинам 
Збройних Сил України та уточнен-
ня деяких найменувань». За ним, 
зокрема, 3-й окремий полк Спеці-

ального призначення отримав по-
чесне найменування «імені князя 
Святослава Хороброго», а 30-та 
окрема механізована Новоград-
Волинська Рівненська бригада 
почала називатися «імені князя 
Костянтина Острозького». Чому 
Святослава прозвали Хоробрим і 
як князь Острозький громив мос-
ковітів – читайте далі.

«Іду на ви!»
Саме так князь Святослав по-

переджав ворогів про те, що зби-
рається йти на них у похід. Втім це 
знає майже кожен школяр. Менш 
відомо широкому загалу, що князь 
Святослав був одним із перших 
на українських землях, хто носив 
чуб-оселедець, що його знаємо із 
козацьких часів. За інформацією 
візантійських літописів, така зачіс-
ка означала в русів шляхетне по-
ходження. 

Святослав воював усе життя, 
невпинно розширюючи Київську 
державу. Зовсім малим узяла 
його мати – княгиня Ольга в похід 
на Іскоростень, столицю древлян, 
які вбили батька Святослава кня-
зя Ігоря. За літописом, маленький 
князь, сидячи на коні, жбурнув 
у бік ворожого міста списа. Той  
пролетів між вухами коня й упав 
на землю. Тоді воєвода Свенельд 
сказав: «Князь уже почав. Удари-
мо, дружино, вслід за князем». 
Іскоростень, як відомо, спалили 
вщент.

Перші самостійні походи князь 
спрямував проти Хозарського ка-

Князь Святослав був 
одним із перших на 
українських землях, 

хто носив 
чуб-оселедець, що його 

знаємо із козацьких 
часів. За інформацією 

візантійських літописів, 
така зачіска означала 
шляхетне походження



44 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | листопад 2018 року

ЛЕГЕНДАРНІ ПРЕДКИ

ганату. Ця могутня тоді держава 
контролювала величезні тери-
торії: Північний Кавказ, 
Нижнє і Середнє Повол-
жя, Приазов'я, північну 
частину Криму, а також 
степи і лісостепи Східної 
Європи до Дніпра. Кага-
нату платили данину і 
слов’янські племена. 

Удар юного князя був 
таким потужним, що став 
похоронним дзвоном по 
каганату. 964 року до 
Київської держави було 
приєднано в’ятичів (те-
риторія нинішньої Росії), 
які платили хозарам данину. На-
ступного року князь пройшов із 
військом аж до Північного Кавка-
зу, громлячи на своєму шляху вій-
ська хозар.

Князь, за літописом, не виріз-
нявся могутньою статурою, однак 
був щирим і відкритим, спав та їв 
разом із простими воїнами. Він 
відмовлявся від шатра і ночував 
просто неба, кладучи під голову 

сідло. Його мало цікавили держав-
ні справи. Він бачив себе воїном і 

як воїн поводився все 
життя.

967 року русичі на 
прохання Візантії ви-
рушили в похід на Бол-
гарію. Однак, завдавши 
кількох поразок болга-
рам, Святослав змуше-
ний був повернутися до-
дому, бо Київ обложили 
печеніги (за однією з 
версій – на прохання 
тих же візантійців, які 
боялися посилення Киє-
ва). Відбивши їх, князь 

почав планувати новий похід.
У 969 військо русичів знову ру-

шило на Болгарське царство і на-
віть підкорило східну його частину. 
Однак на цьому Святослав не зупи-
нився – він рушив на Фракію, яка 
належала тоді Візантії. 

Почалась довга війна з 
греками. Саме в цей час 
князь вперше зазнав по-
разки – під Аркадіополем 

970 року військо русичів було 
розбите, однак не знищене. Свя-
тослав відступив у Болгарію, од-
нак постійно нападав на грецькі 
міста, грабував їх та палив. Мо-
гутня Візантія, 
яка на той час 
зав’язла у ві-
йні з арабами, 
не могла 
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нічого вдіяти. Врешті візантій-
ський імператор зібрав військо і 
дві сили зустрілися під Доросто-
лом. Битва була кривавою і три-
вала весь день. Жодна сторона не 
змогла взяти гору, війська були 
змучені та вкрай виснажені і тоді 
правителі зустрілися для мирних 
перемовин.     

За договором, що його підписа-
ли київський князь і візантійський 
імператор, військо русичів зали-
шало Болгарію і зобов’язувалося 
не нападати на Візантію, греки 
ж натомість забезпечували дру-
жину князя всіма необхідними 
запасами дорогою додому та зо-
бов’язувалися продовжувати тор-
гівлю з Руссю.

Досягнувши миру, Святослав 
навесні 972 року рушив до Києва 
Чорним морем, а потім Дніпром. 
Але тут чекала перешкода – бере-
ги Славутича заполонили печеніги, 
які хотіли поживитися з ослабле-
ної війною дружини русичів. Кня-

же військо перезимувало в низині 
Дніпра на острові Хортиця. Зима 
була сувора – не вистачало їжі, 
живилися сирою рибою, яку тут 
же й ловили. Однак навесні, попри 
небезпеку нападу печенігів, князь 
вирішив рушати вверх по Дніпру. 
На дніпровських порогах князя 
перестріли кочівники й убили в за-
пеклому бою. За однією з версій, 
печенігів намовили візантійці.

«…у бою він 
не поступається 
хоробрістю Ромулу»

Так про князя Костянтина Ост-
розького (бл. 1460-1530 рр.) писав 
папський легат у Польщі після бит-
ви під Оршею 1514 р., де війська 
Великого князівства Литовського 
наголову розбили московітів. 

Костянтин Острозький походив 
із роду турово-пінських Рюрико-
вичів. Сучасники часто порівнюва-
ли його зі стратегами античності, 
які тоді вважались взірцем для 
наслідування. За своє життя князь 
Острозький провів 35 битв, лише 2 
з яких програв. Його вважають од-
ним із найвидатніших полковод-
ців XVI століття.

Військову кар’єру Костянтин 
Острозький почав за часів коро-
ля Яна I Ольбрахта, який був во-
лодарем Русі у 1492-1501 рр. У 
1500 році зазнав першої в житті 
поразки: у битві під Ведрошею             

русько-литовсько-польське військо 
програло московитам, сам князь 
потрапив у полон. Через 7 років 
втік на Волинь, де одразу ж отри-
мав посаду Великого гетьмана Ли-
товського (головнокомандувача). 
Кілька разів громив татар, доско-
нало вивчив їхню тактику.

У 1512 році почалась війна з 
Московією. А 1515-го війська Ост-
розького завдали нищівної по-

разки ворогу під Оршею. У цьому 
бою князь бився як простий вояк. 
Він уміло використовував слабке 
місце московитів – їхні коман-
дувачі Михаїл Голіца-Булґаков 
та Іван Челяднін недолюблюва-
ли один одного, тому Острозький 
атакував їх по черзі. Отже, коли 
він бив Челядніна, Голіца-Булґа-
ков не поспішав тому на поміч, і 
навпаки. Під час битви руські та 
литовські вершники вдаваним 
відступом заманили ворожу кін-
ноту під залп своїх гармат, а по-
тім ї ї із засідки у прибережному 
лісі атакував резервний загін. Під 
цим натиском важка московська 
кіннота з бояр та боярських ді-
тей, відступила на багнистий бе-
рег річки Кропивни і там майже 
вся була знищена. Багато знатних 
московитів потрапило в полон, 
серед них Челяднін. 

Окрім бойових звитяг, Костян-
тин Острозький опікувався право-
славними церквами. Домігся ска-
сування заборони на будівництво 
нових православних храмів, заклав 
православний монастир в селі Дер-
мань та Богоявленський собор в 
Острозі. На честь своїх перемог він 
будував храми в інших місцях ли-
товської та польської держав.

Помер 11 вересня 1530 в Туро-
ві. Був похований у Києво-Печер-
ській лаврі.

Арсен ЧЕПУРНИЙ, 
Василь ЧЕПУРНИЙ
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Він чудово розумів, що без України 
створити таку імперію неможли-
во. Він усвідомлював, що головний 
чинник, який може цьому завади-
ти, – саме український національ-
ний рух і цей спротив. І через це 
було завдано такого страшного уда-
ру – влаштовано Голодомор. Тобто 
вбивство голодом.

Кремлівський тиран бачив, 
що ситуацію станом на середину 
1932-го він вже не контролює. Він 
втрачав контроль навіть над своєю 
Комуністичною партією, тому що 
тут її члени часто були готові става-
ти в певну опозицію до тієї політи-
ки, яку проводила Москва.

Дослідження українських де-
мографів та істориків засвідчу-
ють – найстрашнішим голод був 
у тих регіонах, де Українська рево-
люція і національний повстанський 
рух мали найбільшу підтримку, а 
саме на Поділлі, Київщині, Черка-
щині, Полтавщині, Слобожанщині.

– А як реагували на заклик 
своїх кремлівських господарів 
українські партфункціонери? Не 
перечили їм?

 – Звісно, що ні: всі перші особи 
так званих української компартії, 
українського уряду, які насправді 
були філіалами російсько-більшо-
вицької компартії і російсько-біль-
шовицького уряду, стали вірними 
виконавцями їхньої волі. Більш 
того, гаряче підтримували їх. На-
приклад, ще 1930 року керівник 
українських комуністів Станіслав 
Косіор стверджував, що «селянин 
хоче згноїти зерно, щоб задушити 
радянський уряд кістлявою рукою 
голоду». Його колега, другий секре-
тар ЦК КП (б) України Мендель Ха-
таєвич, призначений у жовтні 1932 
року відповідальним за виконання 
хлібозаготівель у Харківській об-
ласті, так наставляв партійних ак-
тивістів:

«Ваше завдання дістати збіжжя 
всіма способами. Видушіть його з 
них, де вони його б не заховали – із 
печей, з-під постелі, з льохів чи із 
задвірків. Ви, партійні бригади, му-

сите навчити село, що означає біль-
шовицька рішучість... Не бійтеся 
вживати крайніх методів. За вами 
стіною стоятиме партія... Краще 
зробити забагато, ніж замало».

– Соціологічні опитування 
свідчать, що з кожним роком все 
більше українців визнають Го-
лодомор 1932-1933 років гено-
цидом проти української нації. 
Ваша думка з цього приводу.

 –  Я думаю, що це дуже обна-
дійлива тенденція. Якщо, скажімо, 

порівняти 2018-й з 1997-м, то по-
бачимо суттєві зрушення у сприй-
нятті українцями Голодомору. За-
раз близько 80 відсотків вважають 
його геноцидом. Дедалі більше на-
ших співвітчизників визнають, що 
Голодомор є однією з тих трагедій, 
яка чи не найбільше об’єднує нас, 
громадян України, навколо нашого 
минулого. Нині ми знову постали 
перед загрозою знищення нашої 
свободи і навіть державності.

– Чи достатньо зусиль докла-
дає Українська держава для ви-
знання Голодомору геноцидом 
міжнародним співтовариством?

– На сьогодні парламенти 15 
країн визнали Голодомор 1932-1933 
років геноцидом українського на-
роду. Останньою це  зробила Пор-
тугалія, є заява Ватикану, яку теж  
можна розцінювати як визнання. 
Визнання нищення українців гено-
цидом невеликою кількістю країн  
певною мірою пов’язано з тим, що  
Україна як держава почала прово-
дити роботу в цьому напрямку із 
середини 2000-х років, тобто за ча-
сів президенства Віктора Ющенка.

Віктор Янукович, прийшовши 
2010 року до влади, на весь світ за-
явив, що ніякого голодомору в нас 
не було. 2016-го Президент Петро 
Порошенко оголосив, що Україна 
відновлює зусилля щодо міжнарод-
ного визнання Голодомору геноци-
дом. І зараз Інститут національної 
пам’яті, Міністерство закордонних 
справ намагаються якомога більше 
розповісти світу про трагедію, що 
спіткала наш народ на початку 30-х 
років ХХ ст., пояснюють, чому її слід 
кваліфікувати як геноцид. Важли-
вом кроком на шляху міжнародно-
го визнання Голодомору геноцидом 
стало ухвалення нещодавно резо-
люції Сенату США.

– Чи зможе Україна в такому 
разі притягнути до суду в Гаазі 
наступницю Радянського Союзу – 
Росію? 

– Це питання ми повинні роз-
глядати і в юридичній площині, і в 
моральній. Росія теж є однією з тих 
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країн, які постраждали від кому-
ністичного тоталітарного режиму. 
І дуже прикро, що там відбувається 
його реабілітація. Я вважаю, що це 
шкодить самій Росії. Надзвичайно 
важливо було б, якби Росія, як це 
було у 90-ті роки ХХ ст., відмежову-
валася від комуністичної спадщи-
ни. Але, гадаю, цього не відбудеться 
без морального та юридичного тис-
ку з боку тих країн, тих народів, які 
постраждали від комунізму.

– Свого часу ви очолювали 
архів СБУ, де зберігається чима-
ло документів, які засвідчують  
злочини минулого.  Скажіть, чи ті,  
що стосуються Голодомору 1932-
1933 років,  усі вивчені історика-
ми? В російських архівах їх теж 
вистачає?

– За роки незалежності фактич-
но всі документи в українських ар-
хівах, які стосуються Голодомору, 
вдалося не лише виявити і вивчити, 
а й опублікувати. І саме на підставі 
цих документів можна з упевненіс-
тю говорити про геноцидний харак-
тер Голодомору.

Імовірно, що матеріали про 
Голодомор є й у Росії. Але Росія 
намагається реабілітувати радян-
ський режим, тож зробила недо-
ступними документи про один із 
його наймасштабніших злочинів. 
Зараз архіви КДБ офіційно за-
секречені до 2044 року. До речі, 
2006 року, коли почалося активне 
міжнародне визнання Голодомору 
геноцидом українського народу, 
Росія почала активно  протистояти 
розповсюдженню правди про цю 
трагедію. Наприклад, російське 
МЗС виступало із заявами і навіть 
розміщувало на своєму сайті до-
бірки документів, які мали запе-
речити масштаби голоду в Украї-
ні. Згодом, 2008 року, Держдума 
ухвалила заяву, в якій Голодомор 
названий таким, що «не має і не 
може мати міжнародно встанов-
лених ознак геноциду», а засоби 
масової інформації почали поши-
рювати концепцію, яка розсуває 
хронологічні та географічні межі 

голоду (Україна, Росія, Казахстан). 
Мета – розчинити масштаби україн-
ського Голодомору в загальному 
контексті. Задля протиставлення 
цієї трагедії нашого народу траге-
діям інших народів використову-
валися давні історичні конфлікти 
українців з поляками та євреями, 
застосовувалися дрібні провока-
ції на публічних заходах, присвя-
чених Голодомору. Однак досвід 
доводить, що вони спрацьовують 
там, де бракує знань. Щоб завади-
ти цьому, оприлюднення правди 
про трагедію українського народу 
має бути постійною справою істо-
риків і журналістів.

– Який рік поспіль у суспільстві 
тривають дискусії стосовно кіль-
кості виморених голодом україн-
ців: різні джерела називають різні 
цифри… 

– Єдиної думки щодо цього досі 
немає: демографи називають від 
3,9 мільйона до 4,5 мільйона, деякі 
історики кажуть про 7-8, а то й 10 
мільйонів. Безперечно, ця дискусія 
важлива, бо нам треба максималь-
но точно з’ясувати кількість убитих. 
Це буде непросто, оскільки вже під 
час самого Голодомору здійснюва-
лися заходи, щоб приховати масову 
смертність українців. Утім, ми по-

винні розуміти, що кількість жертв 
(говоримо ми про 4,5 мільйона чи 
про 7 мільйонів) не впливає на юри-
дичну кваліфікацію злочину. Науко-
ва дискусія про масштаби втрат у 
жодному випадку не змінює харак-
теристики Голодомору саме як ге-
ноциду.

– Путінська Росія, як відо-
мо, заперечує ті страхіття, які 
творилися за часів панування в 
Україні російсько-більшовиць-
кого режиму. Принаймні суттє-
во занижує кількість їхніх жертв. 
Щодо Голодомору, кремлівські 
пропагандисти на кшталт Солов-
йова та Кисельова кажуть, що го-
лодували не лише в Україні, а й в 
інших республіках СРСР. Не забу-
вають нагадати і про те, що колек-
тивізацію, розкуркулення прово-
дили самі українці, які до того ж 
становили більшість на рівні ЦК, 
обкомів партії…

 – Це неправда: українці ніко-
ли не мали більшості в цих струк-
турах. Не слід забувати, що Кому-
ністична партія України теж стала 
об’єктом репресій у 30-х роках 
минулого століття, і під час згор-
тання процесів українізації саме 
українських комуністів було ре-
пресовано. 

Солдат, який охороняє комору з продуктами, відібраними 
в селян. Він тримає гвинтівку з болтом, щоб запобігти 
наближенню селян до харчів, м. Харків у 1932-1933 рр
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 – Як компартійному режиму, 
який панував у СРСР аж 74 роки, 
вдавалося приховувати правду 
про Голодомор в Україні?

– Радянське суспільство було 
закритим, а чекісти жорстоко пе-
реслідували всіх свідків трагедії, 
особливо тих, хто намагався роз-
повісти правду про неї. Напри-
клад, колгоспник Микола Рева 
отримав 6 років ув’язнення за 
лист, написаний Сталіну, в яко-
му прагнув розкрити вождеві 
очі на страшні події в Україні. І 
його справа в архіві СБУ не єди-
на. Протягом 30-40-х років мину-
лого століття людей притягали до 
кримінальної відповідальності за 
будь-яку згадку про Голодомор, 
усну чи письмову. Доказом антира-
дянської агітації вважали виявлену 
в жителя Батурина Миколи Боканя 
фотографію, датовану 3 квітня 
1933 року, з промовистим підпи-
сом «300 днів без шматка хліба». 
Колишню вчительку Олександру 
Радченко 1945 року заарештува-
ли за знайдений щоденник, який 
вона вела з 1926 року. На суді вона 
пояснювала, що хотіла залишити 
спогади дітям, які «не повірять, що 
такими жорстокими методами бу-
дували соціалізм, що український 
народ пережив такі страхіття». Ви-
рок – 10 років позбавлення волі. 
Але люди все ж знали про цю тра-
гедію. Насамперед ті громадяни, 
які пережили її, а також їхні діти. 
Правда, за умови, що дідусі і бабусі 
не побоялися розповісти про пере-
жите.

Щодо потрапляння правди за 
кордон, то проникнення за кордон 
інформації про масову голодну 
смерть людей було небезпечним 
для Радянського Союзу з кількох 
міркувань. По-перше, така інфор-
мація могла вилитися у спроби 
допомогти голодним: саме  міжна-
родний розголос голоду 1921-1923 
років дозволив надати постраж-
далим суттєву допомогу, врятува-
ти багатьох від голодної смерті. 
У 1932-1933 роках це не повинно 

було повторитися, оскільки цей 
голод не був випадковим, він став 
зброєю в боротьбі з непокірними 
українцями. Приречені Сталіним 
на смерть через голод мусили по-
мерти. Тож військова облога тери-
торій, яка мала за мету не дозво-
лити вирватися із голодоморного 
гетто, ефективно доповнювалася 
стіною мовчання, за яку не повин-
но було проникнути жодне слово 
правди.

– Мовчання було важливим 
для влади, адже саме тоді Ра-
дянський Союз нарешті спроміг-
ся прорвати дипломатичну бло-
каду, і почалося встановлення 
міжнародних відносин з іншими 
країнами, які до того не визна-
вали СРСР, зокрема із США?

– Так, смерть українських се-
лян дуже добре послужила цьому 
визнанню – адже вона забезпечи-
ла американський уряд дешевою 
українською пшеницею, дозволила 
продати радянській владі велику 
кількість промислового устатку-
вання, необхідного для індустріа-
лізації, яка настала після колективі-
зації. Тому Америка, як інші західні 
держави, зайняті подоланням не-
баченої економічної кризи, не осо-
бливо й хотіли чути про український 
голод і мільйони смертей.

Хоча один із лідерів Заходу в 
той час голосно заявляв про голод 
в Україні – Адольф Гітлер. Оче-
видно, не з жалю до вмираючих 
«унтерменшів»: інформацію про 
страшний голод він використав у 
політичній боротьбі з комуніста-
ми в Німеччині. Аргумент, що при-
хід до влади «товаришів», може 
призвести до такого самого в їх-
ній країні, остаточно переконав 
німецьких бюргерів, які проголо-
сували за опонентів комуністів – 
Націонал-соціалістичну партію 
Німеччини і надали ї ї вождеві над-
звичайні повноваження.

– Геноцид такого роду міг 
вдатися тільки за умов повного 
мовчання. 

– Мовчання жертв було про-
довженням геноциду, воно далі 
вбивало тих, хто пережив голод. 
Перетворювало їх на безмовних 
та бездумних тварин, які не мали 
минулого, а отже, й майбутнього. І 
вони мовчали. Більше того – вони 
почали забувати: так безпечніше 
і для себе, і для своїх родин. Тому 
українці УРСР мовчки не поміча-
ли великих групових поховань на 
сільських цвинтарях, порожніх 
класів у школах, у які так і не при-
йшли вбиті чи ненароджені дітлахи. 

Проте Сталін прорахувався: 
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Велика війна: 
погляд крізь століття
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Перша світова та ї ї наслідки були масштабні і вражаючі: після ї ї 
завершення змінилася карта світу, зникли одні держави і з’явились 
інші. Українські землі опинилися тоді в епіцентрі війни

(продовження)
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Україна та українці 
в Першій світовій війні

України на той час як само-
стійної держави не було, ї ї землі 
входили до складу інших держав 
– Російської та Австро-Угорської 
імперій. Однак українська ідея 
дедалі більше об’єднувала роз-
колоту імперськими кордонами 
Україну, гуртувала українство на 
боротьбу за незалежну собор-
ну державу. Шовіністична газета 
«Киевлянинъ» ще наприкінці 1911 
року писала: «Український рух є 
для Росії більш небезпечний, ніж 
усі інші національні рухи, взяті 
разом... Мазепинське питання б'є 
Росію в саму основу ї ї великодер-
жавности.

Мазепинський рух намагається 
зруйнувати національну, культур-
ну, політичну єдність руського на-
роду, намагається зруйнувати ве-
ликодержавність Росії. От де наша 
найбільша небезпека. Мазепин-
ський рух росте. Мазепинство зі 
своєї галицької бази розлазиться 
по цілій південній Росії. В Галичині 
готується небезпечний антирусь-
кий осередок, полум’я якого може 
перекинутись по всій Малоросії...» 
У межах військових союзів кожна 
з держав переслідувала свої ін-
тереси. Російська імперія скорис-
талася війною, щоб придушити 
потужний український національ-
ний рух.

Брат проти брата
Українці опинилися в діючих 

арміях ворогуючих держав і виму-
шені були піднімати зброю один 
проти одного. Для українців ця      
війна стала братовбивчою. 

Ілюзій щодо долі України в 
Австро-Угорській імперії теж не 
було, ї ї очільники сподівалися 
приєднати до своїх володінь Во-
линь і Поділля. Румунія мріяла про 
Буковину. Тодішня Німеччина теж 
мала хижацькі апетити – у ході 
війни прагнула створити Пангер-
манський союз, у його програмі 

територіальних захоплень одне 
з центральних місць відводило-
ся Україні. Польща мріяла відно-
вити державність, включивши 
до свого складу колись на-
лежні їй українські землі. 
Отже, українське питан-
ня, без перебільшення, 
було одним із головних 
у Першій світовій. Во-
рогуючі держави билися 
за українські території, а 
цивільне населення стало кри-
вавою жертвою цієї війни. Укра-

їнське село, спустошене війною, 
за словами письменника Марка 
Черемшини, перетворюється на 
трупарню. 

Українська земля горіла від ви-
бухів снарядів і бомб ворогуючих 
армій. 1914 року російська армія 
захопила Львів, Чернівці, Пере-

мишль та інші міста. Внаслідок 
контрнаступу німецьких та ав-
стро-угорських військ 1915-го ро-

сійська армія відступила, а вже 
навесні 1916-го в результаті 

так званого «брусилов-
ського прориву» імпера-
торські війська захопи-
ли Чернівці, Коломию, 
Луцьк. 

Українське населен-
ня окупованих земель 

зазнало жорстких репресій. 
Українці віддавали своє життя 

Нема того ката, щоб 
вирив Карпати 

Й міг поковтати степи! 
Хоч рідная мати в огні 

розіп’ята, 
Так серце завзяте 

кипить!
(Стрілецька пісня) 

у збройних лавах воюючих дер-
жав, однак уряди так і не ви-
явили лояльного ставлення до 
їхнього національного питання. 
Віденська влада чинила репресії 
серед ні в чому не винних укра-
їнців Східної Галичини, вбачаю-
чи серед них багато зрадників. 
Коли ж Галичину захопили росій-
ські війська, репресії вибухнули 
з новою силою. У Сибір вивезли 
тисячі українців, підозрюваних у 
нелояльності до нової влади. Від 
голоду та епідемій багато які з 
них померли. 

Репресій зазнала і греко-като-
лицька церква, а ї ї митрополит  
Андрей Шептицький був зааре-
штований і депортований у Суз-
даль. 
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У «сепаратизмі» і «мазепин-
стві» звинувачували українців і 
щойно захоплених земель, і сво-
їх, «східняків». Зокрема у Києві 
влада заборонила всі українські 
клуби, україномовні видання, не-
благонадійних вислала на Північ. 
Росія жорстоко розправлялася 
з українським визвольним ру-
хом. Тодішній російський міністр 
закордонних справ Сазонов на 
звинувачення в неправовій по-
ведінці Росії на галицьких землях 
щиро дивувався: «Що ж ви хочете, 
якраз тепер настав найвідповід-
ніший час, щоб раз і назавжди по-
кінчити з вашим українством».

«За Україну з вогнем 
завзяття…»

Воєнно-політичний конфлікт у 
Європі породив сподівання окре-
мих українських політичних пар-
тій на можливість створення са-
мостійної України. 

Однак постало непросте питан-
ня: на кого орієнтуватись? 

Тоді як Росія демонструвала 
жорстку позицію щодо україн-
ського питання, в Австро-Угорщи-
ні українцям ще до війни вдалося 
досягти більших прав. Уряди дер-

жав – учасниць конфлікту роз-
повідали своїм громадянам про 
честь і обов’язок захищати бать-
ківщину. Російська влада цинічно, 
як завжди, справжню мету анексії 
прикривала гаслами про допомогу 
слов’янським братам. 

На початку війни українські 
партії Австрії утворили єдиний 
представницький орган – Головну 
українську раду на чолі з відомим 
парламентарем Костем Левиць-
ким. Рада закликала українців бо-
ротися за конституційну Австрію 
проти ворожої українству Росії. 
Влітку 1914-го у Львові з ініціати-
ви політичних емігрантів з Над-
дніпрянщини Дмитра Донцова та 
Володимира Дорошенка був ство-

рений Союз визволення України 
(СВУ), метою якого було відрод-
ження самостійності України. 

Українські політичні сили в Ро-
сійській імперії по-різному стави-
лися до подій війни і ролі України 
в ній. Так, Товариство українських 
поступовців та частина УСДП на 
чолі з С. Петлюрою підтримали 

імперській уряд і союзників. В де-
кларації «Війна і українці» майбут-
ній отаман військ УНР наголосив, 
що українці чесно виконують свій 
обов'язок щодо держави, і закли-
кав уряд довіряти українцям, що 
вони на це розраховують і ма-
ють на це право. У міжнародному 
масштабі ця декларація була орі-
єнтована не лише на Росію, а й на 
держави Антанти.

На жаль, питання відновлення 
української державності упро-
довж 1914-1916 рр., попри зусил-
ля українських політичних сил, 
лишалося невирішеним. І Росій-
ська, і Австро-Угорська імперії 
демонстрували небажання спри-
яти державотворчим прагнен-

ням України. Натомість Польщі 
вдається скористатися ситуацією 
і за підтримки Австрії та Німеччи-
ни відновити свою державність, 
отримавши омріяні українські 
території. Всі ці події ще більше 
активізують українські політичні 
сили до боротьби за національну 
незалежність.

Митрополит  Андрей Шептицький
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Січові стрільці
У російській армії воювало 4 

млн українських солдатів, які були 
розпорошені по всіх фронтах – Ро-
сія не могла допустити ніякого єд-
нання військових сил на етнічній 
основі. В той час у лавах австрій-
ської армії зусиллями українських 
політичних партій було досягнуто 
визначної перемоги – утворено 
легіон Українських січових стріль-
ців, як прообраз майбутньої укра-
їнської армії. На цю подію палко 
відгукнулося понад 28 тис. патріо-
тично налаштованих юнаків. Ядро 
легіону УСС становили активісти 
довоєнного січового, сокільського 
і пластового руху. До речі, в легі-
оні УСС воювали обидва сини Іва-

на Франка – Тарас та Петро. До м. 
Стрия, де формувався легіон, при-
було понад 10 тисяч добровольців. 
Однак австрійське командування 
дало дозвіл на формування легіо-
ну з 2,5 тис. вояків. 

Гуртувати українство в потуж-
ну військову силу уряд побоював-
ся (тут не обійшлося без впливу 

польських політичних сил, які не-
гативно сприймали самостійниць-
кі ідеї українців і всіляко пере-
шкоджали їхньому розвиткові). 
Особливістю Січових стрільців 
було те, що австрійці дали дозвіл 
на вступ до легіону молодих укра-
їнців, яким ще не виповнилося 20 
років – вік, який не підпадав під 
мобілізацію до регулярного вій-
ська. Отже, стрілецтво виявилося 
наймолодшим військовим форму-
ванням в австрійській армії. За час 
війни (до 1917 року) службу в легі-
оні відбули близько 7 тисяч вояків.

Як інформує військово-істо-
ричний форум MilitaryUkraine, 
у березні 1915-го Легіон зазнає 
реформування, внаслідок чого 
утворюється 1-й полк Українських 
січових стрільців, якому за чи-
сельністю до полку австрійського 
ландверу не вистачало лише одно-
го батальйону. 1916 року команд-
ний склад Легіону отримує звання 
офіцерів і унтер-офіцерів регу-
лярної армії. На середину 1916-го 
полк УСС мав у складі кулеметну 
роту, взвод мінометів і вогнеме-
тів, ротний телефонний зв’язок, 
трохи пізніше було сформовано 
відділення хімічного захисту, а 
також технічну роту, на базі якої 
згодом були створені окремі тех-

нічна та будівельна сотні. Кілька 
десятків кавалеристів виконува-
ли обов’язки розвідки і зв’язку. 
Мав полк і господарчу та медичну 
службу. Тилова робота січовиків 
була так само добре організована. 
Дієвою була служба підготовки ка-
дрів, перепідготовки одужуючих 
(вишкіл УСС, а згодом вишкільна 
група). УСС мали надзвичайну при-
хильність серед українства. Їхній 
авторитет підтримувало цивільне 
населення. Січові стрільці вели 
активну просвітницьку роботу (ці 
осередки називалися «Пресовими 
квартирами»). 

Березень 1916 року, Острожець, 12 км від Луцька
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Вони відіграли неабияку роль у 
справі національно-патріотично-
го виховання легіонерів, свідомої 
української молоді, яка гуртува-
лася задля боротьби за майбутнє 
України. Отже, сучасна українська 
армія є спадкоємцем дуже гідних 
військових традицій і звитяги.

Як окрема військова структу-
ра у складі австро-угорської армії 
УСС здобули значний військовий 
досвід, своєю з’явою приверну-
ли увагу міжнародної спільноти 
до українського питання. Легіон 
пройшов кривавими шляхами вій-
ни, покрив себе ранами і славою. 
«Усуси» проявили високий героїзм 
і зазнали великих втрат у битвах 
із частинами російської армії 
на горі Маківка в Карпатах, під 
Галичем, Бережанами, поблизу 
містечка Козова тощо.

Битва за гору Маківка
Особливо знаковою для укра-

їнців стала битва за гору Маківка. 
У березні 1915 року австрійське 
командування направило в район 
Карпат між Сколе і Славським ви-
школений український Легіон, там 
очікувалися найбільші бої. Росій-
ська армія, яка вже понад півроку  

окупувала Галичину, розраховува-
ла прорвати лінію фронту й через 
Карпати піти на Угорщину та без-
посередньо Відень. 

Від битви на Маківці залежа-
ло майбутнє війни. Бої тривали з 
28 квітня по 2 травня 1915 року. 
Росіяни двічі захоплювали Маків-
ку і двічі ї ї втрачали. В останню 
добу Січові стрільці тричі штур-
мували позиції російського вій-
ська й таки знову захопили гору. 
У 2-му томі «Історії українського 
війська» (1936 р.) Богдан Гнате-

вич, у минулому 
сотник УСС, описав 
цю битву так: «За 

третім ударом 
стрільці з ра-
дісним окли-
ком перемож-
ця багнетами 
п р о м о с т и л и 
собі дорогу на 
верх. Москов-
ська маса роз-

скочилась від 
удару на всі 
боки і в паніці 

злетіла в доли-
ну. Нагорі зали-
шилася сила-си-

Діяльність Легіону українських 
січових стрільців до сьогодні на-
лежним чином не досліджена. Ще 
менш вивченою темою є служба 
жінок у цьому військовому форму-
ванні. 
Відомо, що до сформованого 1914 
року жіночого загону (чоти) входи-
ли 33 жінки, переважно студентки, 
що несли службу в різних відділах. 
Лише троє із них брали безпо-
середню участь у воєнних діях та 
отримали бойові нагороди – Оле-
на Степанів, Софія Галечко, Ганна 
Дмитерко. Фактично, вони стали 
першими жінками у світі, які отри-
мали офіцерські звання на військо-
вій службі. 

Цікаві факти про 
Першу світову війну

Незважаючи на те, що про героїзм 
українських жінок на війні писа-
ли чи не всі європейські ЗМІ того 
часу, долі цих жінок склалися до-
волі трагічно: Софія Галечко вко-
ротила собі віку, Олена Степанів  
потрапила в російський полон, а 
згодом була ув’язнена і провела 7 
років у радянських концтаборах, 
Анна Дмитерко через загрозу ре-
пресій була змушена емігрувати. 
Частина жіночої чоти померла від 
тифу, надаючи допомогу поране-
ним у військових шпиталях, части-
на була репресована радянською 
владою, доля решти жінок взагалі 
невідома нащадкам. 

Олена       
Степанів

Ганна       
Дмитренко

Софія       
Галечко
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Цікаві факти про 
Першу світову війну

ленна тих, що згинули за «царя і 
отєчєство» і сірою плахтою вкрили 
ціле побоєвище. Чимало ворога 
попало і в полон…» Маківка стала 
символом сили української зброї! 

«Ясна річ, – згадував Б. Гнате-
вич, – що найбільше захоплення 
викликала перемога Стрілецтва 
серед власного громадянства. 
Воно ж вислало в ряди УСС своїх 
синів. Воно жило тим самим ба-
жанням, кріпилось тими самими 
сподіваннями, що й сини на полі 
бою. Перемога на Маківці була та-
кож їх перемогою!..»

Відомий поет-січовик Олесь Ба-
бій розцінив цю битву як реванш 
після поразки українців під Полта-
вою у битві з московськими війсь-
ками Петра І:
По битві на полях Полтави 
Тут вперше український кріс 
Спиняв московських полчищ лави,
І вперше по літах недолі 
Слова упали тут стрільцеві:
«Ми не поклонимось цареві! 
Ми прагнем волі!»

Про славних стрільців було 

складено десятки пісень, які спі-
ваються вже новими покоління-
ми і сьогодні. Зокрема перемога 
на Маківці неабияк піднесла дух 
галичан, що можна відчути зі слів 
популярної народної пісні «Ой на 
горі, на Маківці…»

У серпні-вересні 1916 року по-
близу Бережан на Волині УСС всту-

пили у важкий бій з російською 
діючою армією за гору Лисоня. 
Ціною великих втрат (81 загиблий, 
293 поранених, 285 полонених) 
стрільці, по суті, зупинили наступ 
російської армії на Бережани під 
час «брусиловського прориву». На 
кінець вересня полк УСС потрапив 
в оточення поблизу Потутор, воїни 
вступили в запеклий бій, даючи 
змогу австрійським військам пе-
регрупуватися і підтягти підкрі-
плення. Однак для УСС цей бій був 
драматичний. 

З оточення вдалося вирватися 
лише 150 стрільцям і 16 старши-
нам. Полк перестав існувати. Однак 
його традиції були продовжені під 
час формування в Києві у 1917 р. 
Галицько-Буковинського куреня Сі-
чових стрільців, основу якого стано-
вили полонені російськими війська-
ми «усуси» (понад 400 стрільців). 
Очолив курінь Євген Коновалець. 
Січові стрільці стали боєздатною і 
дисциплінованою силою, що в но-
вих умовах розпочала боротьбу за 
самостійну соборну Україну. 

Велика війна 1914-1918 рр. 
розділила життя окремих людей 
і цілих народів на «до» і «після». 
Ця війна стала кривавою увер-
тюрою до ХХ століття – століття 
війн і революцій. У горнилі цих 
подій створювалась українська 
нація. 

 Інна ГАЛАК

У мемуарах про причини, які ва-
били молодих жінок до військо-
вої служби, керівниця жіночої 
чоти Олена Степанів зауважила: 
«Це був порив молодості, бажан-
ня незвичайних пригод, нудьга 
буденщини, втеча від життєвих 
обов’язків. З іншого боку, жін-
ки мали схильність до самопо-
жертви, поклик виконати свій 
обов’язок перед народом, а також 
прагнення довести всьому світо-
ві, що здатні справитися з будь-
якою роботою».
19 листопада 1914 р. серед стріль-
ців, що відзначилися у боях, упер-
ше медаллю Хоробрості було наго-
роджено двох жінок – О. Степанів 
і С. Галечко. Вручаючи нагороди, 
генерал Флейшман відзначав, що, 
ставши до лав УСС, ці дівчата дове-
ли: хоробрість є ознакою не тільки 
чоловіків, вони подали приклад, як 
любити свою Батьківщину. 
Другий вид повноцінної військо-
вої служби, яку виконували жін-
ки – військова розвідка. Утім ви-
користання жінок як розвідниць і 
зв’язкових було доволі поширеним 
явищем того часу. Найвідомішою 
розвідницею УСС була Ірина Кузь, 
що відзначилася у боях на горі Ма-
ківка, захопивши у полон росій-
ських солдатів та важливі докумен-
ти.
Також жінки несли службу в бри-
гадних шпиталях, фронтових ла-
заретах і пересувних потягах в ан-
тисанітарних умовах, без ліків та 
перев’язувального матеріалу. Вони 
виконували службу медичних сес-
тер, помічниць лікарів, а то й самих 
лікарів, інколи не маючи відповід-
них знань і підготовки. Нерідко 
жінки-санітарки вмирали від тифу, 
на який хворіли солдати.
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«Від радощів 
паморочились голови…»

Незадовго до поразки Австро-
Угорщини в Першій світовій війні 
на західних землях України, які на 
той час входили до складу інших 
країн, активізувався національно-

визвольний рух українців. Мета 
– створення власної Української 
держави. 

Врешті-решт Австро-Угорщина 
і Німеччина пообіцяли передати 
значну частину Холмщини і Під-
ляшшя до складу Української На-
родної Республіки, проголошеної 

в Києві в січні 1918 року. А решті 
західноукраїнських земель гаран-
тували широку автономію. Але 
ще не висохло чорнило на цьо-
му документі, як австро-угорська 
влада відмовилася виконувати 
свої зобов’язання, вважаючи, що 
«дане питання не на часі і протре-

НАРОДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОСТІ

Західно-Українська Народна Республіка виникла сто років тому і проісну-
вала лише 257 днів, але її утворення засвідчило одвічне прагнення 
українців бути господарями на своїй землі. А ще – жити разом у дружній 
українській родині, не ділячись на «східняків» та «західняків» 
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бує уточнень». Яких саме – не по-
яснювала. Проте 16 жовтня 1918 
року, коли стало зрозуміло, що 
імперія вже приречена, з’явився 
маніфест імператора Карла І «До 
моїх вірних австрійських народів», 
який передбачав федеративну пе-
ребудову держави. 

Зважаючи на це, вже 18 жовт-
ня українські парламентарії зі 
Східної Галичини і Північної Бу-
ковини, а також керівники полі-
тичних партій, церковні ієрархи 
створили у Львові Українську На-
ціональну Раду, яку очолив Євген 

Петрушевич. Наступного дня вона 
оголосила про намір об’єднати всі 
західноукраїнські землі в єдину 
Українську державу. При цьому 
було наголошено, що «весь дер-
жавотоврчий процес повинен від-
буватись мирним шляхом». Але…

Про свою незгоду з цими плана-
ми відразу ж заявила Польща, опи-
раючись на підтримку польського 
етнічного населення, що прожива-
ло у містах Східної Галичини. Більш 
того, у Кракові була створена Поль-
ська ліквідаційна комісія: її пред-
ставникам належало прибути 1 
листопада до Львова і прийняти з 
рук австрійського намісника владу 
над Східною Галичиною. 

І ось чому. До поразки Австро-
Угорщини в Першій світовій війні 
всі намагання українців створи-
ти на західно-українських землях 
власну державу усіляко приду-
шувались. Розуміючи це, молоді 
українські офіцери, які служили 
в австрійському війську, на по-
чатку осені 1918-го створили Цен-
тральний військовий комітет, вва-
жаючи, що час «Х» наближається. 
Довідавшись про плани поляків, 
вирішили діяти рішуче: в ніч з 30 
жовтня на 1 листопада 1918 року 
взяли під свій контроль центр 
Львова, піднявши над ратушою си-
ньо-жовтий прапор. А 1 листопада 
Українська Національна Рада вже 
контролювала Станіслав (сьогодні 

Івано-Франківськ), Раву-Руську, Ко-
ломию та інші міста Східної Гали-
чини. Вранці 1 листопада керівни-
ки Української національної ради 
звернулися до народу, оголосивши 
про утворення на західно-україн-
ських землях Української держа-
ви. При цьому наголошувалося, що 
«волею українського народу утво-
рилася на українських землях Ав-
стро-Угорської монархії Українська 
держава... народ віднині є єдиним 
господарем на своїй землі». 

Цій звістці неабияк зраділи 
українці. За спогадами одного із 
учасників тих подій, «у людей від 
радощів паморочились голови». 

Євген Петрушевич
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9 листопада на засіданні УНР ви-
значились і з ї ї назвою – Західно-
Українська Народна Республіка. 
Її територія охоплювала близько 
70 тисяч квадратних кілометрів, 
а чисельність жителів – 6 міль-
йонів громадян, понад 70 % яких 
становили етнічні українці, реш-
ту – поляки і євреї. Але в ніч з 3-го 
на 4 листопада поляки, очолювані 
Юзефом Пілсудським, розпочали 
проти українців справжні бойові 
дії: вони велися за головні стра-
тегічні пункти міста – поштамт, 
вокзал, сейм, цитадель, арсенал. 
21 листопада уряд ЗУНР змушений 
був переїхати до Тернополя, а по-
тім до Станіслава. 
 
«Нам вкрай 
потрібна своя армія…»

Історики кажуть, що влада ЗУНР 
з перших днів ї ї утворення діяла 
досить грамотно. Адже була ство-
рена система місцевого вряду-
вання, вживалися заходи для ви-
ведення з кризи економіки. Влада 
відразу встановила державну мо-
нополію на продаж зерна, хліба, 
цукру, спирту, сірників, шкір, худо-
би; заборонила вивезення нафти. 
А також ввела в обіг власну валюту 
– гривню. Згідно із законом, ухва-
леним 14 квітня, ліквідовувалося 
поміщицьке землеволодіння, а 

земля розподілялася між мало-
земельними селянами. Парламент 
затвердив українську мову як дер-
жавну, але нацменшинам гаран-
тувалося право вільного користу-
вання рідними мовами.

Зауважимо, що перші особи 
молодої держави розуміли важ-
ливість збройних сил: відразу ж 
почалося створення Української 
Галицької армії, до лав якої були 
мобілізовані десятки тисяч людей.

Незабаром її чисельність сяга-
ла 100 тисяч. При цьому було роз-
роблено ї ї організаційну структу-
ру: рій – сотня – курінь – кіш 
– загін (взвод – сотня – батальйон 

– бригада – корпус). Визначились 
і з військовими званнями: стрі-
лець, старший стрілець, десятник, 
бунчужний, хорунжий, поручник, 
сотник, підполковник, полковник, 
генеральські чини. 

ЗУНР намагалася досягти і між-
народного визнання, насамперед 
країнами Антанти, а також при-
пинення війни з Польщею. Однак 
та не збиралася відмовлятися 
від Східної Галичини, вважаючи ї ї 
частиною своєї території. І вже до 
кінця листопада 1918 року захопи-
ла Львів, Перемишль, а також 10 
із 59 повітів. Через це уряд ЗУНР 
змушений був переїхати до Терно-
поля. Скориставшись моментом, 

незабаром румунські війська оку-
пували Північну Буковину, а чеські 
– Закарпаття…

А світ мовчав…
Президент США В. Вільсон до-

магався демократизації між-
народних відносин. І уряд ЗУНР 
звернувся до глави американської 
держави з проханням посприя-
ти в ї ї визнанні. Але ні Вільсон, ні 
країни Антанти «не почули» його. 
Тож молода держава опинилась 
у міжнародній ізоляції. Особливо 
вороже до ЗУНР ставилася Фран-
ція, зацікавлена у зміцненні – на 
противагу Німеччині – Польщі. 

Євген Петрушевич серед
 командування УГА

Старшини 3-го гарматного полку Галицької армії, серпень 1919 року
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22 січня 1919 pоку в Києві був 
проголошений Акт про об'єднання 
Української Народної Республіки і 
Західно-Української Народної Рес-
публіки в єдину соборну державу. 
Остаточне рішення про об'єднання 
західних і східних земель повинні 
були затвердити Українські Уста-
новчі збори, але вони так і не були 
скликані.

Західно-Українська Народна Рес- 
публіка проіснувала тільки 257 
днів. Причин, що призвели до по-
разки молодої держави, кілька. Це, 
зокрема, непослідовна зовнішня 
політика ї ї очільників: знаючи про 
наміри Польщі загарбати ї ї тери-
торію, уряд все ж уклав з нею уго-
ду про перемир’я.

Об’єднання ЗУНР і УНР мало 
здебільшого декларативний ха-
рактер: на той час значна терито-
рія УНР була окупована більшо-
виками і вплив ї ї уряду з кожним 
днем звужувався. Більш того, саме 
вище керівництво УНР виявилося, 
м’яко кажучи, непослідовним у 
реалізації своїх обіцянок «допо-
могти західноукраїнським братам 
і сестрам». Наприклад, коли у трав-
ні 1919-го польські жовніри плюн-
дрували західноукраїнські землі, 
голова місії Директорії у Варшаві 
Курдиновський заявив, що «Ди-
ректорія аж ніяк не зацікавлена 
у справі Східної Галичини». Таку 

ж заяву цей пан зробив і на Па-
ризькій мирній конференції країн 
Антанти, де розглядалося питання 
ЗУНР. Більш того, буквально через 
місяць уже інший представник 
Директорії на шпальтах польської 
преси стверджував, що «Польща 
й Україна повинні получитися не-
розривними зв’язками», а «Дирек-
торія не має ніякого зацікавлення 
долею Східної Галичини». 

А тим часом ситуація на укра-
їнсько-польському фронті усклад-
нювалася: з Польщі в Галичину на-

дійшло підкріплення, що змінило 
співвідношення сил. У квітні 1919-
го до Польщі з Франції прибула до-
бре озброєна і навчена армія під 
командуванням генерала Йозефа 
Галлера чисельністю 60 тисяч во-
яків, сформована з польських вій-
ськовополонених, які воювали на 
Західному фронті у складі німець-
кої армії. Командували армією 
переважно французькі офіцери. 
Антанта планувала використати 
армію Галлера для війни з Радян-
ською Росією, але польський уряд 
кинув ї ї проти Галицької армії, яка 
змушена була відступати перед 
численними силами противни-
ка. Польський наступ підтримала 
Румунія, що захопила частину га-
лицького Підкарпаття. 

На початку червня 1919 року 
25-тисячна УГА змусила відступи-
ти 100 тисячну польську армію. Од-
нак саме українське військо було 
вкрай виснажене цим наступом, і 
тому, коли 28 червня розпочався 
контрнаступ, сил стримувати його 
вже не було – протягом першої 
половини липня поляки окупували 
майже всю Східну Галичину, від-
тиснувши УГА за річку Збруч. На-
передодні цього, 25 червня 1919 
року, Антанта визнала права Поль-
щі на Східну Галичину.

Не мине і року, як у квітні 1920 
року Симон Петлюра підпише 
з Польщею так званий Варшав-
ський договір, який передбачати-
ме включення до ї ї складу Східної 
Галичини та частини Волині: Симон 
Васильович «забуде», що ці укра-
їнські землі входили до складу 
проголошеної в січні 1919 р. уря-
дами УНР і ЗУНР Соборної України. 
І все ж…

Героїчна спроба українського 
народу вибороти свободу, нама-
гання побудувати свою державу 
зазнала невдачі. Проте боротьба 
не була марною: одвічне прагнен-
ня українців мати власну державу 
реалізувалося 1991 року з прого-
лошенням незалежності України.

Сергій ВАСИЛЬЄВ

Старшина авіації Галицької армії 
Микола Білобрам. 1919 рік

Хорунжий Епідельфор Панчук 
на чолі загону УГА. 1919 рік












