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СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ,
ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АТО!



Я прийду з війни і гляну в очі
Тому, хто каже, що жити не хоче.
Кому набридла робота, нудне 

 телебачення,
Розповім трішки, що бачив я...
Кому надто зимно вночі, сильна  спека 

днем,
Чекали задовго таксі, змокли під 

 дощем,
Як ми боялись заснути, навіть на мить,
Від пострілів "градів", ще й гроза 

 гримить.
Та ми звикли спати під шум мінометів,
Чергували, щоб інші "дрімнули"... не в 

наметі...
Ми спали, там, брате, у ямах холодних,
Де гріють лиш мрії і туга за домом.
Бувало, що пили воду з калюж,
Вечеря для десятка - один  підсмажений 

вуж.
В нас не було простуд, а може й були.
Ніхто і ніколи про це не говорив.
Найстрашніше, до чого там звикаєш,
Це, що кожного дня когось втрачаєш.
І не знаєш... може завтра ТИ...
Але ми вже звикли... Змогли... Змогли...
Ми не герої, як ви говорите...
Тут люди дуріють, стають душевнохво-

рими...
Це все від війни... від великого горя,
Але більшість - сильна. Сильніша крові і 

болю...
Ми тут, бо ВИ там маєте жити у спокої,
Ми тут, бо так само хочемо миру...
І навіть, коли я лежу в окопі,
Ніколи не думаю про могилу...
Я мрію про дім, про роботу, сім'ю,
Як же хочу скинути з себе броню...

Допоможи, полюби життя,
Там де мир, там - щастя.
Не шукай собі зла.

Кіборг Вадим Вовк,
захисник Донецького аеропорту
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СПЕЦВИПУСК 1

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!

ВИ Т Р И М АЄ Т Е В РУ К А Х С П Е Ц І А Л Ь Н И Й В И П УС К І Н Ф О Р-
МАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЮ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМА ДСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ, ЯКЕ 
Є ПРАВОНАСТУПНИКОМ ДТСААФ. В НАШОМУ КОЛЕКТИВІ ПРА-
ЦЮЮТЬ БЛИЗЬКО 7 ТИСЯЧ ФАХІВЦІВ, ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ З 
ЯКИХ ПРОЙШЛИ СУВОРУ ШКОЛУ АРМІЙСЬКОЇ СЛУЖБИ, А БАГАТО 
ХТО ОТРИМАВ БОЙОВЕ ХРЕЩЕННЯ ПІД ЧАС НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІ-
ЙНИ В АФГАНІСТАНІ ТА ІНШИХ ГАРЯЧИХ ТОЧКАХ ПЛАНЕТИ АБО 
У СКЛАДІ МИРОТВОРЧИХ КОНТИНГЕНТІВ. ТОМУ МИ ЗНАЄМО, ЩО 
ДЛЯ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД ВОРОГОМ ВОЯКОВІ ПОТРІБНІ НЕ ТІЛЬКИ 
ЗБРОЯ, ЕКІПІРОВКА ТА ХАРЧ – НЕ МЕНШ ВАЖЛИВИМИ  Є СЛОВА 
ПІДТРИМКИ ВІД ДЕРЖАВИ, РІДНИХ І БЛИЗЬКИХ, ВІРА В СПРАВЕД-
ЛИВІСТЬ ТІЄЇ СПРАВИ, ЗАРАДИ ЯКОЇ ВІД ЇДЕ НА СМЕРТНИЙ БІЙ. 
МИ ПИШАЄМОСЬ ВАМИ, МИ ВІРИМО В НАШУ ПЕРЕМОГУ І РО-
БИМО ВСЕ ВІД НАС ЗАЛЕЖНЕ, ЩОБ НАБЛИЗИТИ ЇЇ! НАДІЄМОСЬ, 
ЩО ПІДГОТОВЛЕНІ НАМИ МАТЕРІАЛИ БУДУТЬ ДЛЯ ВАС, ШАНОВНІ 
ЧИТАЧІ, КОРИСНИМИ І ЦІКАВИМИ.

НА СТОРІНКАХ ЦЬОГО ЖУРНАЛУ МИ РОЗПОВІДАЄМО ПРО ГЕ-
РОЇВ НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ, СПРАВЖНІХ ПАТРІОТІВ, З ЯКИМИ 
ПОЩАСТИЛО СПІЛКУВАТИСЬ НАМ ТА НАШИМ КОЛЕГАМ З ГАЗЕТИ 
МО УКРАЇНИ «НАРОДНА АРМІЯ», ПРО УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ ТОВА-
РИСТВА У ВОЛОНТЕРСЬКОМУ РУСІ, НАДАЄМО КОНСУЛЬТАЦІЇ ФА-
ХІВЦІВ З ПИТАНЬ МЕДИЧНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ЮРИДИЧНО-
ГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО. ЗАЦІКАВЛЯТЬ І РОЗДУМИ 
НАШИХ СУЧАСНИКІВ ТА ІСТОРИЧНО ЗНАЧИМИХ ОСІБ, ЯКИМ НЕ 
БАЙДУЖІ ПИТАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАШОЇ КРАЇНИ. ЗНАЙШЛО-
СЯ МІСЦЕ І ДЛЯ ГУМОРУ ТА САТИРИ. ТО Ж ПОСМІХНІТЬСЯ, ГОР-
ТАЮЧИ СТОРІНКИ ВИДАННЯ, ТА ЩЕ РАЗ ЗГАДАЙТЕ, ЩО РІДНІ І 
БЛИЗЬКІ, ВСЯ НАША НЕОСЯЖНА КРАЇНА ЧЕКАЄ ВАС ЖИВИМИ ТА 
НЕУШКОДЖЕНИМИ І З ПЕРЕМОГОЮ!

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!



СПЕЦВИПУСК 2

Поділитися своїми думками з цього приводу ми запросили полковника 
Сергія Рудюка, який 7 лютого 1990 року очолив Український військовий 
комітет,  що відіграв значну роль у відродженні національної армії

1. За свободу: особисту свободу, сво-
боду своїх рідних і близьких і за свобо-
ду всього народу.

Людина без свободи – це раб, тобто по-
кірна «робоча тварина, яка вміє розмовля-
ти». Вона не має жодних прав. Вона має ли-
ше обов’язки. Найголовніший її обов’язок 
– безкоштовно, лише за їжу, створювати 
матеріальні блага для свого хазяїна. 

На роль такого хазяїна українців пре-
тендує Президент Російської Федерації 
Владімір Путін. Його прихильники з числа 
російських громадян бачать себе «вертуха-
ями» українських рабів, яких «освободите-
ли» звільнять з-під влади Української дер-
жави і заженуть у стійло «Русского мира».

Які мотиви таких дій росіян?
Перший мотив – ідеологічний. Його 

основою є фашизм, помножений на по-
бутове хамство і великодержавне чван-
ство російського суспільства. «... Русский 
фашизм есть явление самодовлеющее и 
самородное, есть явление глубоко рус-
ское, подлинно русское и подлинно на-
родное», – так характеризував російський 
фашизм Міхаіл Гротт у статті «Историчес-
кое величие России – есть основа русско-
го фашизма», надрукованій у 1933 р. про-
відним виданням Головного штабу росій-
ських фашистів газетою «Фашист». І далі: 
«... единственной основой русского фашиз-
ма, взятого во всем его целом со всей его 
идеологией, со всеми его программами, 
является историческое величие России».

А як же мало виглядати в найближчо-
му майбутньому «величие России» в уяві 

тодішніх ро-
сійських фа-
шистів? Від-
п о в і д ь  н а 
це запитан-
ня дав біло-
гвардійський 
генерал Б. 
Коновалов: 
« Ф и н л я н -
дия, Латвия, 
Э с т о н и я , 
П о л ь ш а , 
Литва, Гали-
ция и даже 
Румыния и 

Болгария в Европе, Персия, Афганистан 
и Монголия в Азии присоединятся к Рос-
сии. Россия по своему географическому 
положению, по природной способности ее 
племен к большому приросту населения 
должна стать господствующей державой 
и в Европе, и в Азии».

Імперошовіністичні погляди російських 
фашистів 30-х – 40-х років ХХ ст. співпа-
дають з поглядами вищого керівництва 
Російської Федерації. Восени 2009 року 
тодішній Прем’єр Росії В.Путін вшанував 
могили білогвардійських воєначальників 
Денікіна і Каппеля. При цьому, коментуючи 
мемуари Денікіна, В.Путін обізвав Україну 
«Малоросією», поставив під сумнів право-
мірність відновлення у 1991 році незалеж-
ності України й назвав вихід України з СРСР 
«расчленением России».

З такими оцінками погоджується і «фа-
шиствующая» частина російської інтелі-
генції. Один із ідеологів російського «єв-
разійства» і палкий прихильник «Новоросії» 
О.Дугін у книзі «Основы геополитики» (на-
уковий консультант – завідувач кафедрою 
стратегії Академії Генерального штабу РФ 
генерал-лейтенант М. Клокотов) висунув 
реваншистське гасло розпочати «…битву 
за мировое господство русских». На його 
думку, майбутнє Росії – у створенні «нової 
Євразійської імперії». Але для створення ім-
перії потрібні ресурси, передусім – людські. 

Другий мотив – матеріальний. Не таєм-
ниця, що нині Росія перебуває у стані пер-
манентної демографічної кризи. Побутові 
проблеми, наркоманія, традиційний для 

росіян алкоголізм і зростаюча моральна 
деградація молоді не сприяють народжен-
ню численних і здорових дітей. Однак зло-
дійська кремлівська верхівка не бажає вді-
лити частинку своїх надприбутків на вирі-
шення соціальних проблем підвладного 
населення. Їм видається дешевшим заво-
ювати («освободить», «воссоединить» і т.д.) 
сорок п’ять мільйонів «хахлів». Після чого, 
як того вимагали москвичі вже від першо-
го президента пострадянської Російської 
Федерації Боріса Єльціна, залишиться ли-
ше «заставить хахлов накормить Россию».

Для вирішення цього стратегічного пи-
тання залучені кращі політичні й науко-
ві кадри, ведеться посилена ідеологічна 
обробка населення сусідніх країн в про-
російському дусі. Звичайно, міфи росій-
ської воєнної спецпропаганди, як кажуть, 
«шиті білими нитками». Однак у поєднан-
ні зі стійкими стереотипами, що закоре-
нилися у свідомості багатьох громадян 
України внаслідок тривалої обробки їх-
ніх мізків пропагандивною машиною ро-
сійських окупантів, вони можуть, бодай 
частково, спрацьовувати. На це й розра-
ховують кремлівські політтехнологи у їх-
ній неоголошеній інформаційно-психоло-
гічній війні проти українського народу та 
його держави.

Але ми не «хахли», ми – не раби. Ми 
не погоджуємося на запропоновану нам 
Кремлем роль безликих «трудових ресур-
сів» імперії. Ми більше не будемо задарма 
годувати хамовитих дармоїдів. Хочуть їсти 
– нехай «вылазят из бутылки» і працюють. 
На «необъятных просторах Родины сво-
ей». Але цих просторів, як виявляється, 
для «российских трудяг» замало. І вони 
бажають не тільки українських рабів, але 
й української землі.

2. Ми воюємо за територіальну ціліс-
ність України.

Кожний народ для забезпечення свого 
існування мусить мати власну територію, 
природні скарби й можливості виробни-
цтва з них матеріальних цінностей та їх об-
міну на інші для задоволення своїх потреб, 
що зростають разом із прогресом культу-
ри, а також зросту сили і вдосконалення 
засобів для оборони себе й своїх інтере-
сів від зазіхання та нападів інших народів.

Актуально
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Територія, яку якийсь народ освоїв сво-
єю працею і заселяє, є етнічною територі-
єю цього народу. Територія, яка входить до 
складу якоїсь держави, називається дер-
жавною територією. Ідеально, коли дер-
жава якогось народу охоплює всю етнічну 
територію цього народу. Але не завжди так 
буває. Часом з причин воєнно-політичного 
характеру сам народ і його етнічна терито-
рія буває розділений між сусідами, які ви-
користовують цей народ і природні ресур-
си його території для власного збагачення. 

Україна – це земля, яку здавна засе-
ляють українці. Етнічна територія укра-
їнського народу складає понад 1 000 000 
км2. Великі простори України, добре роз-
ташування, рівнинна поверхня, сприятли-
вий клімат, родючий грунт, багаті надра, 
зручні шляхи по річках і долинах здавна 
зробили Україну «ласим шматком», «зем-
лею обітованою» для багатьох голодних на 
чуже багатство народів. Тому Україна нео-
дноразово ставала об’єктом агресії ззовні. 
Оборона української землі є одною з най-
головніших функцій нашої держави.

Внаслідок воєнних дій сусідів значна 
частина етнічних земель українського на-
роду з багатомільйонним тамтешнім укра-
їнським населенням опинилося у складі 
чужих держав. Тому державна територія 
українського народу нині складає лише 
604 тис. км2. Третина українських етніч-
них земель перебуває під владою чужих 
столиць, найбільше – Москви. Це і землі 
колишнього Стародубського козацького 
полку на північ від Чернігівщини, і півден-

на Курщина й Вороніжчина, і нинішня Рос-
товська область Російської Федерації, за-
селена колись українцями, що склали ядро 
«низових» донських козаків, і Область Ку-
банського козацького війська й землі на 
схід від нього, й далі по Тереку аж до Кас-
пійського моря.

Використовуючи своє панівне стано-
вище у т.зв. «СССР», російська компартій-
на верхівка цієї держави накреслила ад-
міністративні межі «Української РСР» так, 
як їй заманулося, на шкоду українському 
народу. Так, у 1924 році ЦК РКП (б) відірвав 
від України й передав РФ Східний Донбас 
і порт Таганрог, бо цього, бачте, «вимага-
ють інтереси забезпечення мілководного 
Ростовського порту РФ». Із українських зе-
мель Лівобе-
режжя річки 
Дністер Мо-
сква створи-
ла у 1924 році 
маріонеткову 
Молдавську 
АРСР. Після 
завершення 
Другої світо-
вої війни й 
устійнення на 
території ко-
лишньої Бес-
сарабії Мол-
давської РСР 
ці землі «за-
були» повер-
нути Українській РСР. Нині – це відоме 
«Придністров'я». Крим, який ніколи не був і 
не є етнічною територією росіян, а геогра-
фічно й історично пов’язаний з Україною, 
теж був у минулому і є досі об’єктом імпер-
ських зазіхань Москви. Про її плани щодо 
України без усякого стиду розповів росій-
ський громадський діяч Є.Морозов у сво-

їй передмо-
ві до книжки 
Н.І.Ульянова 
«Украинский 
сепаратизм», 
виданій у Ро-
сії в 2004 р.

Морозов, 
з о к р е м а , 
пише: «Что 
ж е  т о г д а 
нам делать 
с Украиной?

О  Р у с -
ском реги-
оне — Дон-
б а с с е  и 
Крыме и го-
ворить не 

приходится. Первая же просьба о возв-
ращении в Россию должна быть удовлет-
ворена и будет удовлетворена... Сложнее 
с Новороссией и Малороссией. Видимо, 
наиболее удобным для обеих сторон будет 
их суверенизация — для Новороссии, воз-
можно, в форме федерации с Россией, для 

Малороссии, скорее всего, в форме (или 
по сути) конфедерации. …безусловное 
объединение… вряд ли будет выгодным 
для России. Не следует забывать, что это — 
инорасовый регион и уже одно это обсто-
ятельство создаст излишние политические 
напряжения… Поэтому и для России и для 
Малороссии будет гораздо более полити-
чески выгодным и удобным сохранение 
Малороссии как государства, имеющего 

возможность свободно размещать свои 
капиталы и рабочую силу в России и ра-
ботающего на обеспечение нашей страны 
сельскохозяйственной продукцией — по-
добно тому, как преуспевала в этой роли 
Венгрия во времена СЭВа.

Ну а что касается Галичины, то двух 
мнений тут быть не может — пусть этот 
гадюшник будет совершенно незалежным, 
без каких-либо связей с Россией и новой 
Украиной… Хотят быть в Европе – пусть 
будут европейскими задворками. 

Единственное, что требуется решить — 
обеспечение интересов российского вне-
шнеторгового транзита через Львов не в 
ущерб интересам России и положение За-
карпатья, которое в Галичине не пожелает 
оставаться ни в коем случае…»

Тобто це – план розчленування тери-
торії держави українського народу, вна-
слідок чого вона стане недієздатною; це 
– план розколу й ослаблення українського 
народу, єдиним життєвим призначенням 
якого повинне стати забезпечення «мас-
ковского барина» всім необхідним. 

Маніакальні ідеї Є.Морозова є не про-
сто фантазіями якогось маловідомого 
печерного російського імперошовініс-
та. Вони десятиліттями популяризували-
ся агентурою Російської Федерації серед 
російськомовного населення Сходу і Пів-
дня України, розпалюючи регіональний 
сепаратизм. При цьому інтереси місце-
вих українців, які складають на Донбасі 
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більшість населення і є справді корінним 
народом, ігнорувалися. Останні двадцять 
три роки, як і в попередні часи СССР і Ро-
сійської імперії, російські фашисти пере-
шкоджали українцям Донбасу в збережен-
ні самобутності. Українська мова, культу-
ра, символіка – все зазнавало найлютіших 
атак і знищувалося. Тому вони потребують 
збройного захисту.

3. Ми воюємо за збереження своєї 
народної самобутності.

Відомий грузинський письменник 
Отар Чіладзе напередодні розпаду ра-
дянської «тюрми народів» написав, що 
сучасні народи світу дожили до сього-
дення лише завдяки своїй боротьбі з 
нищівними ударами долі, яку вони вели 
самобутніми, одноосібно виробленими 
засобами і методами. Тому «протибор-
ство долі та збереження самобутнос-
ті назавжди залишиться найголовні-
шою і найблагороднішою справою 
кожного народу, доки буде існувати 
людство». При цьому письменник наго-
лосив, що «своєю самобутністю і непо-
вторністю той чи інший народ не тільки 
не протиставляє себе решті людства, а 
й по можливості збагачує його, додає 
у загальну «сімейну» картину саме ту 
барву, виробляти яку природа навчила 
лише його і без якої загальна картина 
втратить повноцінність».

Ми, українці, самобутній народ з роз-
винутою мовою і високою культурою. Ми 
не є зросійщеним польським плем’ям, 
як заявляли колись польські шовіністи 
і не є спольщеним російським плем’ям 
малоросів, як досі брешуть російські ім-
перошовіністи. Також ми не є «русски-
ми, убившими русскость в себе», як це 
заявляє кремлядьська пропаганда. Ми 
– українці. Ми – сини українського на-
роду, внесок якого у скарбницю світової 
цивілізації безцінний.

Хто заперечить, що Тарас Шевченко є в 
десятці найкращих поетів планети? І хіба не 
є беззаперечним, що Леся Українка утри-
мує пальму першості серед поеток світу? 

Без винаходів українця Георгія Воро-
ного неможливо уявити собі таких акту-
альних напрямків науки як комп'ютерна 
графіка, розпізнавання образів, створен-
ня штучного інтелекту. Нині відоме всім 
телебачення винайшов у 1928 році укра-
їнець Борис Грабовський. Всесвітньо ві-
дома «цейсівська» оптика є такою завдя-
ки українцеві Олександрові Смакулі. Його 
винахід – це те, що нині називається «про-
світленням оптики». 

Серед кращих творців космічної тех-
ніки й космогонічної теорії традиційно 
повно українців – Едуард Ціолковський, 
Микола Кибальчич, Юрій Кондратюк 

(Олександр Гнатович Шаргей), Сергій Ко-
рольов та ін. У десятку кращих істориків 
світу входить Михайло Грушевський, а в 
десятку лінгвістів – Агатангел Кримський 
– і несть їм числа...

Користуючись тимчасовою бездер-
жавністю українського народу, росій-
ські окупанти привласнили не тільки 
здобутки вчених-українців, але і їхні 
імена. Наприклад, московська пропа-
ганда називає «русским ученым» Воло-
димира Вернадського – основополож-
ника геохімії, біохімії, знань про біо-
сферу та ноосферу. 

Але ми знаємо, що Володимир Вер-
надський походив з давнього козаць-
кого роду. Один з його предків по бать-
ковій лінії служив у війську Богдана 
Хмельницького. Мати — Ганна Петрів-
на – із козацького старшинського роду 
Константиновичів. У всіх автобіографіях 
Вернадський підкреслював своє козаць-
ке походження.

У популярній біографії вченого Лев Гу-
мілевський пише: «Володя вже підлітком 
почував себе українцем і залишився ним 

за своїми уподобаннями і симпатіями на 
все життя». Ще гімназистом він відзначив 
«жахливі утиски» російською владою рід-
ної української мови. 

Українська мова – невід’ємна озна-
ка самобутності українського народу. 
І з нею Російська імперія воює з 1654 
року. Відтоді й починається насильне 
насадження «русского язика» в Україні 
та намагання замінити ним українську 
мову. Бо, як писав сучасний письменник 
Євген Шишкін у статті «Русский язык – 
категория экономическая», «…внедре-
ние своего языка в другие нации – вне-
дрение политической и экономической 
зависимости. Лучшего долгосрочного 
представителя своих интересов и при-
думать нельзя!». 

Для того здійснювалися урядові заходи, 
які мали витіснити українську мову насам-

перед зі сфери офіційної, церковної та на-
уково-освітньої. Після чого вона спочатку 
перетворилася б у «непрестижну» розмов-
ну говірку «простолюду, «черні», а потім і 
зовсім би зникла.

Антиукраїнську мовну політику про-
довжили і російські комуністи. На жаль, 
наслідки цієї політики відчутні й досі. 
Деякі громадяни незалежної України, 
не зважаючи на економічні труднощі, 
готові платити шалені гроші, щоб на-
вчити своє дитятко англійської чи ні-
мецької мови, але мало хто докладає 
зусиль, щоб їхні діти опанували одну 
з найдосконаліших мов світу — свою 
рідну, українську.

Чех Петр Безруч (1868 – 1957) про та-
ких писав: «Якщо ти забудеш мову свого 
народу – ніж у народ свій устромиш; як-
що ти неосвічений і забудеш мову свою 
— то ім'я тобі раб, бо відсутність свідомос-
ті — ознака рабства; якщо ти освічений і 
забудеш мову свою — ім'я тобі падлюка, 
бо ти купуєш добробут собі ціною зради 
народу свого».

Тож не будьмо рабами і не будьмо пад-
люками!

Будьмо воїнами і патріотами, які знають 
свої права і твердо відстоюють їх зброй-
ною рукою!

4. За свої права.
Невід’ємними правами українців є:
– право на самовизначення без зовніш-

нього втручання;
– право на національну незалежність 

і суверенітет;
– право на створення власної націо-

нальної держави як засобу реалізації прав 
людини та захисту від зовнішніх посягань;

– право на територіальну цілісність і 
національну єдність;

– право на національність;
– право на збереження своєї національ-

ної самобутності;
– право на власну освіту й культуру і 

засоби доступу до них;
– право на свої домівки і власність, звід-

ки вони були депортовані або переміщені 
чи вигнані окупантами;

– право на суверенітет і контроль над 
своїми природними ресурсами;

– право на повну компенсацію за збит-
ки, завдані окупантами людським і при-
родним ресурсам України;

– право на відновлення своїх прав всіма 
засобами, із збройними включно.

Це наші права, за які ми воюємо. І ми 
їх здобудемо й оборонимо від іноземних 
окупантів та їх місцевих прислужників-
зрадників. Як казав славної пам’яті Геть-
ман України Іван Мазепа:

«Нехай вічна буде слава, 
Же през шаблі маєм права!»
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КОМАНДИР ЩАСЛИВОГО «207-го»

Командир відділення молодший сер-
жант військової служби за контрак-
том Володимир Кобзар – один із 
тих, хто брав участь у деблокуванні 

й обороні Луганського аеропорту. 
Серед завдань, які спершу виконували 

львівські десантники, були супровід і охоро-
на підрозділів військ, конвоювання техніки 
та озброєння, служба на блокпостах. У де-

сантний підрозділ він потрапив 2008 року. 
Рік строкової служби промайнув швидко, і 
Володимир повернувся додому. поступив 
до Вінницького педагогічного університету 
та паралельно працював у сільській школі 
вчителем фізкультури. Але навіть через три 
роки цивільного життя огортала туга за ар-
мією та справжньою чоловічою роботою.

- Зрештою, вибір було зроблено. 7 бе-
резня 2013 року я підписав контракт і по-
чав служити в рідному військовому підроз-
ділі, - розповідає молодший командир. - А 
рівно через рік, 8 березня 2014 року, наша 
частина вирушила на Схід…

 Перші серйозні бої підрозділ вів біля 
Слов’янська. Згодом наша бригада у складі 
інших частин робила зачистку цього міста. 
Загроза життю за межами табору була по-
всюдною, адже з першого дня перебуван-
ня на Донбасі ми виконували завдання у 
виїзних розвідувальних дозорах. Моя ма-
шина завжди йшла першою в колоні. Мета 
одна: завчасно виявити противника, щоб 
не потрапили у засідку. 

Цих боїв на долю Володимира і йо-
го побратимів випало чимало. Після 
Слов’янська був марш у напрямку насе-
леного пункту Щастя. 

 Десантники проривалися на допомо-
гу товаришам, минувши по дорозі до Лу-

ганського аеропорту дві засади бойови-
ків і обидва рази вступаючи в запеклий 
бій. Противник застосував шквальний 
мінометний вогонь. Згоріли танк, броне-
транспортер і вантажівка. Згодом колону 
почали переслідувати ворожі танки. Вже 
біля самого аеропорту прийняли бій з роз-
відувальною групою противника. Та все ж 
прорвалися. І кілька тижнів у суцільному 
кільці противника пліч-о-пліч обороняли 
аеропорт. А потім разом під щільним об-
стрілом виходили з оточення.

Це – один із бойових епізодів десант-
ника Кобзара. А було їх багато.

 - Найважче на війні - усвідомити, що 
людини, з якою ти розмовляв ще кілька 
хвилин тому, вже немає в живих, - гово-
рить Володимир. - Непросто розуміти й 
те, що під час обстрілу наших позицій 
«Градами» твоє життя теж може обірва-
тися будь-якої миті. Добре, якщо встигли 
сховатися у бліндажі, а якщо ні - дово-
диться завмерти, лежачи на землі й че-
кати, коли закінчиться обстріл. .

За період цієї війни його підрозділ 
зазнав чималих втрат. А з тридцяти 
БТРів у «строю» залишилося лише два! 
Зокрема, і його, справді щасливий, під 
номером 207!

Віталій СТЕЧИШИН

«Мені нема про що шкодувати…»
По закінченні Харківського 

військового університету 
лейтенант Олег Конега відбув 
до Чернівців. Посада коман-

дира зенітно-ракетного взводу 300-го 
танкового полку стала першим щаблем 
його офіцерської кар’єри. У 2006-му по-
саду скоротили, а іншої не знайшли…

Знявши військовий однострій, Олег 
Конега працевлаштувався у видавництві 
Чернівецького Національного універси-
тету ім. Юрія Федьковича.

- Знаєте, всі ці роки якось інтуїтивно від-
чував, що повернуся до війська, - посміха-
ється Олег. - Так воно і сталося…

Кожен телерепортаж з Криму, кожна 
газетна публікація про події на півост-
рові відгукувалися в його серці болем. 
Дивлячись на українських військових, які 
опинилися у ворожому оточенні, шкоду-
вав, що його немає серед них. А коли за 
кримським сценарієм події почали роз-
гортатись і на Сході країни, відразу пішов 
до військового комісаріату.

- Призвіть до вій-
ська, - твердо заявив 
він офіцерам-військко-
матівцям. - Я там біль-
ше потрібен…

…Того літнього дня 
його підрозділ у складі 
роти вогневої підтрим-
ки відбивав атаки во-
рога на Луганський 
аеропорт. Стволи «ка-
лашів» розпеклися від 
стрільби, а російські 
найманці все атакува-
ли. Зайнявши на своє-
му посту вигідну пози-
цію, Конега щедро по-
ливав їх вогнем, прикриваючи товаришів. 
Аж раптом за кілька метрів прогримів ви-
бух. Яскравий спалах - це було останнє, що 
запам’ятав молодший офіцер, якого вибу-
ховою хвилею відкинуло на 6–8 метрів…

Навіть отримавши важкі поранення, 
Олег Конега не втратив силу духу та не 
шкодує, що зголосився піти воювати.

 - Я свідомо попросився до зони бойо-
вих дій. Тож про що шкодувати? На цій ві-
йні доля мене звела з бойовими побрати-
мами та справжніми товаришами Олексан-
дром Петруником, Владиславом Піцулом, 
Володимиром Романюком та десятками 
інших мужніх, чесних, порядних людей, 
справжніх патріотів України.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Твої сини, Україно!
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АТО 6

Герої України

Розповідь про справжнього 
Герой України Ігор Гордійчук – нетиповий для нашої армії полковник. За 20 років 
змінив 12 місць служби, обіймаючи в Міністерстві оборони України високу 
посаду, жив на зйомній квартирі. Але він є символом Українського офіцерства, 
доблесті і патріотизму: на таких, як він, тримається наша армія, за такими 
офіцерами майбутнє України та її війська

КОЛИ МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ

Познайомившись з цією люди-
ною, вперше пошкодував, що 
Господь Бог не наділив талан-
том письменника чи драматур-

га: тоді б написав повість або п’єсу, голов-
ним героєм яких був би він, полковник 
Ігор Гордійчук. Впевнений: на прикладі 
його служіння Україні потрібно виховува-
ти майбутніх офіцерів, всю нашу молодь.

Професії обирають по-різному. Беру-
чи за взірець батьків, старших товаришів, 
книжкових та кіногероїв. 

- Мрія стати офіцером визріла ще в мо-
лодших класах, - говорить Ігор Володи-
мирович. – Чому? Мабуть, зарано почав 
читати правильні книжки, головними ге-
роями яких були люди в погонах. Тож по 
закінченні Корецької середньої школи 
№1, що на Рівненщині, поступив до Ом-
ського вищого загальновійськового ко-
мандного училища. 

У 1992 році, коли на політичній карті 
світу постала незалежна Україна, хлопець 
вирішив повернутись на рідну землю.

- Навіщо це тобі? – відмовляв його 
командир роти. – Сьогодні російський 
лейтенант отримує більше, аніж україн-
ський полковник.

- Знаєте, я не про гроші думав, вступаю-
чи до училища, - відповів Ігор. – Так що, то-
варишу капітане, нам з вами не по дорозі...

У 1994-му, по закінченні з відзнакою 
Київського військового інституту Сухо-
путних військ, лейтенант Ігор Гордійчук 
відбуває до Ізяслава. Командир розвід-

увального взводу 
161-ої механізова-
ної бригади – пер-
ший щабель у його 
кар’єрі. Не пере-
повідатиму, як мо-
лодий офіцер «за-
прягався» у служ-
бу, а скажу лише, 
що звання «капі-
тан» отримав до-
строково, очолив-
ши незабаром тан-
ковий батальйон.

У 2002 році, за-
кінчивши із золо-

тою медаллю Національну академію обо-
рони України, майор Гордійчук їде до 
галицького міста Яворова, де його при-
значають заступником командира танко-
вого полку, а буквально через 9 місяців 
начальником штабу – першим заступни-
ком командира полку спеціального при-
значення, що розташовувався у Ізяславі. 
Через кілька років полк передислокову-
ють до Хмельницького, а Гордійчука при-
значать його командиром.

Люди, яким довелося служити пліч-о-
пліч з Ігорем Володимировичем, кажуть, 
що він був товариською людиною, ко-
мандиром, у якого слова ніколи не роз-
ходились з ділом і якому завжди дові-
ряли підлеглі.
«ВЧЕННЯ ЩЕ НІКОМУ НЕ ЗАВАДИЛО…»

Друзі  дитин-
ства, однокурс-
ники по училищу, 
академії відзнача-
ють таку рису офі-
цера як прагнення 
до навчання, са-
моудосконалення.

- Вчення ще ні-
кому не завадило у 
цьому житті, - лю-
бив повторювати 
він. – Адже краще 
бути освіченим, 
аніж…

У 2008 році офі-
цер їде до амери-
канського штату 

Пенсивальнія, де протягом року навча-
ється у військовому коледжі – вищому 
війському навчальному закладі США. По-
вернувшись із-за океану,  отримує від на-
чальника Національної академії Сухопут-
них військ ЗС України генерал-лейтенан-
та Павла Ткачука пропозицію стати його 
першим заступником. 

- Якось з дружиною підрахували, що 
нам довелося змінити 12 місць служби, 
- каже Ігор Володимирович. – І фактич-
но стільки ж посад. На нових місцях до-
водилося багато що починати з почат-
ку - вивчати колектив, вирішувати на-
гальні побутові проблеми родини, своїх 
підлеглих. Але не шкодую про це: ще з 
курсантських років морально був гото-
вий до такого кочівного життя. Особливо 
вдячний Тетяні, бо це ж на неї навалюва-
лися безліч сімейно-побутових проблем. 
Вона у мене молодець!

ГЕРОЇ – НАЩАДКИ ГЕРОЇВ
П’ятого травня минулого року пол-

ковник Ігор Гордійчук – заступник на-
чальника Головного командного центру 
Збройних Сил України - відбуває в район 
проведення антитерористичної опера-
ції. Не бажаючи зайвий раз тривожити 
дружину і доньку Марту, сказав, що їде у 
«звичайне відрядження». Не акцентува-
тимемо увагу на тих справах, якими він 
там займався протягом кількох місяців. 
Окрім однієї…

Савур-Могила…
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українського полковника
Ця місцина щедро полита кровю наших 

далеких і не дуже предків, овіяна старо-
давніми легендами, які передаються з по-
коління в покоління.  По одній з них, тут в 
борні з басурманами загинув український 
козак Сава-Савур. В пам'ять про нього бо-
йові побратими шапками насипали верши-
ну могили, у якій він був похований.

В роки Другої світової за контроль над 
Савур-Могилою, на якій німці облаштува-
ли спостережний пункт, точилися жорстокі 
бої. Тут полягли тисячі радянських солда-
тів, серед яких було чимало українців. Іро-
нія долі: мине 70 років і онуки та правнуки 
полеглих теж проливатимуть кров. У бор-
ні з нащадками тих, з ким ділили останній 
шматок хліба і «наркомівські сто грамів»... 

В один із спекотних літніх днів началь-
ник Генерального штабу – Головнокоман-
дувач ЗС України генерал-полковник Ві-
ктор Муженко прийняв непросте рішен-
ня – взяти Могилу, яка в усіх військових 
документах значилась як висота під но-
мером 277. Окрім добре підготовлених 
бійців, потрібен був ще й командир, здат-
ний надихнути їх на цю небезпечну спра-
ву, особисто повести за собою – такий, 
якому б молоді хлопці беззастережно 
повірили. Таким він бачив полковника 
Ігоря Гордійчука. 

12 серпня. Група розвідників-спецп-
ризначенців на чолі з Гордійчуком про-
риваються до висоти і беруть під свій 
контроль спостережний пункт. А ще – 
починають коригувати вогонь нашої ар-
тилерії, яка завдяки сміливцям наносит 
точні удари по позиціях терористів. Таку 
зухвалість, таке «нахабство» ворог роз-
цінює як особисту образу. І за наказом 
своїх ватажків починає накривати її ар-
тилерійсько-мінометними залпами, а та-
кож «Градами», після чого атакує. Та не на 
тих потрапили: наші відбивають усі атаки 
покидьків. Полковник Гордійчук власним 
прикладом показує побратимам-спецп-
ризначенцям як треба воювати: разом з 
ними відбиває ворожі атаки, в тому числі 
і нічні. Але сили не безмежні і 18 серпня 
стає зрозумілим, що потрібне підкріплен-
ня. Тоді на допомогу десантникам виру-
шає полковник Петро Потєхін з бійцями 
25-ої повітряно-десантної бригади. А ще 
сюди рвуться розвідники-добровольці 
із 4-ої роти 42-го батальйону територі-
альної оборони, у якому служать кіро-
воградці. Командує ними підполковник 
Олександр Мельниченко. 

Починаючи з 20 серпня, полковник Ігор 
Гордійчук разом з бойовими побратимами 

опинився у повно-
му оточенні. Най-
ближчий наш під-
розділ знаходився 
за кілька десятків 
кілометрів.

АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ

І го р  і  Тетя н а 
навчалися в одній 
школі. Проводжа-
ючи його до Ом-
ська, дівчина обі-
цяла дочекатись. 
І слово стримала: 
влітку 1994 року 
молоді люди по-
бралися. За 20 ро-
ків спільного жит-
тя вона ніде й ні-
коли не залишала 
чоловіка: навіть до 
далеких Сполуче-
них Штатів полеті-
ли разом, взявши 
Марту. 

Жінка не знала 
які саме завдання 
виконує чоловік на сході країни. Незва-
жаючи на усі його заспокоювання що «все 
гаразд», жінка підсвідомо розуміла: її Ігор 
там, де найнебезпечніше. Бо надто добре 
знала його. 

- Знаходячись на Савур-Могилі, я не 
хотів Тані казати про своє місце перебу-
вання, - посміхається Ігор Володимиро-
вич. – Адже з повідомлень преси, теле-
візійних сюжетів вона знала, що там, як 
мовиться, гаряче.

А потім, коли полковник Гордійчук за-
телефонував Тетяні з чужого телефона, 
зв'язок з ним взагалі припинився. Після 
багатьох спроб жінки зв’язатись з Ігорем, 
їй нарешті відповіли, що він не може взя-
ти слухавку. У жінки тривожніше забило-
ся серце, але вона заспокоїла себе тим, 
що йому зараз не до розмов.

- На початку вересня мені зателефону-
вали з Ігорового рідного села Залізниці і 
повідомили, що з чоловіком сталася біда, 
- розповідає Тетяна. – Трохи пізніше я ді-
зналася, що мій чоловік перебуває у вкрай 
тяжкому стані…

За виняткову міжність, звитягу і висо-
кий професіоналізм Указом Президента 
України полковнику Ігорю Гордійчуку при-
своєно звання Героя України, нагородже-
но орденами Богдана Хмельницького 2-го 
і 3-го ступенів.

Сьогодні Ігор Володимирович продо-
вжує лікування у військово-медичному за-
кладі. Але поєдинок зі смертю полковник 
виграв. Вірними союзниками у цій запе-
клій боротьбі були лікарі, батьки, рідні, бо-
йові побратими. А ще – його Тетяна. Жін-
ка весь цей час була поруч з ним, і хоч як 
важко було на серці, морально підтриму-
вала чоловіка.

Полковник Ігор Гордійчук – 
один з тих українців, які власни-
ми вчинками примножуть славу 
своїх пращурів: запорізьких ко-
заків, повстанців Холодного Яру, 
воїнів Другої світової. Сьогодні 
у них змінилися вороги, умови 
ведення війни. Незмінними за-
лишилося прагнення почувати-
ся господарями на своїй землі, 
ненависть до усіх тих, хто хоче її 
загарбати, перетворивши укра-
їнців у невільників. 

Впевнений: настане на нашій 
землі мир та спокій, і знімуть про 
українського полковника фільм чи 
напишуть книги. І за цими філь-
мами та повістями вчитимуться 
українські хлопчаки любити свою 
рідну землю, ненавидіти ворогів і 
бити їх.

Сергій Зятьєв
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Музиканти військового оркестру 30-ої механізованої бригади взяли до 
рук зброю і пішли боронити рідну землю

З Олегом знайомі давно: народились 
і виросли в одному провінційному 
подільському містечку, що розки-
нулося на берегах швидкоплинно-

го Дністра. Хлопець змалку любив музи-
ку і водночас з навчанням у Ямпільській 
загальноосвітній школі відвідував і му-
зичну. На початку 90-х поступив до Туль-
чинського культурно-освітнього училища, 
по закінченні якого працював у одному з 
сільських клубів художнім керівником.

У 1993 році призвали до Збройних Сил Укра-
їни. Служити випало у 30-й механізованій бри-
гаді, яка дислокується у Новограді-Волинсько-
му. Там, дізнавшись хто він за фахом, сказали:

- Такі хлопці нам потрібні: служитимеш 
в оркестрі…

Навесні минулого року, коли «зелені чо-
ловічки» анексували Крим і виникла загроза 
повномасштабного вторгнення російських 
військ на материкову Україну, бригаду пере-
дислокували до Херсонської області. Відбу-
ли туди й музиканти, але взявши - замість му-
зичних інструментів - автомати й кулемети.

- Служити нам випало в різних підроз-
ділах частини, які знаходилися за кілька 
кілометрів один від одного, - говорить 
прапорщик Олег Віт. – І на різних посадах. 
Мене, наприклад, зарахували до 9 роти, 
призначивши командиром бойової маши-
ни піхоти. Перед цим на полігоні Широкий 
Лан, що у Миколаївській області, ми протя-
гом місяця займалися бойовою підготов-
кою, зокрема, стріляли, удосконалювали 
навички водіння БМП тощо.

Підрозділ Олега виконував різні за-
вдання. Наприклад, коли ситуація над-

звичайно загострилася, він охороняв - 
спільно з прикордонниками – кордон з 
півостровом: українські блок-пости і по-
зиції росіян розділяли якихось 200-300 ме-
трів. Довелося Олегу охороняти і морське 
узбережжя у містах Лазурному та Скадов-
ську, Залізний Порт. 

Потім його «перекинули» на Донбас, 
Олег і його товариші-музиканти несли 
службу на блок-постах. Їхнім завданням 
було не допустити проникнення сепара-
тистів на території, контрольовані україн-
ською владою. А ще наші хлопці перевіря-
ли всі автомобілі, що рухалися з так званих 
ДНР і ЛНР в бік України щодо наявності у 
них зброї, вибухівки. Розмістилися вони в 
покинутих місцевими жителями хатах, які 
бойовики часто «накривали» «Градами».

На запитання чи не було страшно, Олег каже:
- В дитинстві начитався книжок і нади-

вився фільмів про війну, де радянські сол-
дати виглядали такими суперменами, що 
аж дух перехоплювало. І коли від одного 
дідуся-фронтовика почув, що він боявся 
німецьких артилерійських обстрілів, дуже 
здивувався, запідозривши його у боягузт-
ві. Тепер мені соромно за ті думки. На сході 
переконався, що коли тебе «накривають» 
мінами чи снарядами, не кажучи вже про 
«Гради», стає неабияк страшно. Звикнути 
до цього просто неможливо. А ось навчи-
тись правильно реагувати – цілком можна. 

… Той серпневий день видався напро-
чуд сонячним. Колона українських вояків у 
складі кількох танків і бойових машин піхо-
ти прямувала у визначений район, поблизу 
якого належало зайняти бойову позицію. 
І потрапила в засідку. Чому так сталося – 
прапорщик Віт і 
досі не знає.

- За даними 
розвідки бо-
йовиків там не 
повинно було 
бути, - продо-
вжує Олег. – По 
реакції людей, 
яких я побачив 
буквально за 
кілька десятків 
метрів, запідо-
зрив, що це се-

паратисти. Вони теж зрозуміли хто «завітав» 
у їхнє розташування. Бо за мить відкрили 
по нас шкальний вогонь. Із зеніток і грана-
тометів. Зробивши маневр, ми залишили 
бойові машини і зайняли оборону.

Влучними пострілами танкісти знищили 
зенітки, а ми вирішили взятись і за живу 
силу. На жаль, бойовики встигли порозбі-
гатись хто куди…

У тому 30-40 хвилинному бою Олег 
дістав тяжке поранення і його доставили 
до Дніпропетровської обласної лікарні, а 
звідтіля – до Військово-медичного клініч-
ного центру Центрального регіону, де він 
проходив тривале лікування. 

Олег Віт ніколи не думав, що йому ко-
лись доведеться воювати та ще й зі своїми 
співвітчизниками і росіянами. За його сло-
вами, подібне й у страшному сні не могло 
йому примаритись. Але чоловік не шкодує 
ні про свою участь в бойових діях, ні про 
тяжке поранення. 

- І я, і мої товариші в першу чергу є сол-
датами, а вже потім музикантами, - каже 
він. – І повинні захищати рідну землю.

Коли матеріал готувався до друку, ста-
ло відомо: військовий оркестр 30-ої Но-
воград-Волинської механізованої брига-
ди відновив свою діяльність. На жаль, з 
втратами: в бою з російськими найманця-
ми загинув прапорщик Дмитро Руденко…

Але в пункті постійної дислокації музи-
кантів важко застати: вони виступають з 
концертами перед військовиками – учас-
никами антитерористичної операції. І, як 
стверджують самі музиканти, будь-якої ми-
ті готові взятись за зброю.

Сергій Зятьєв

Бойове соло Олега Віта
Музиканти війсьМузиканти війс
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Твої сини, Україно!

Т о й  б і й  т р и в а в  ч о т и р и 
г о д и н и :  к о л о н а ,  д о  я к о ї 
у в і й ш л и  п і д р о з д і л и  9 5 - ї 
о к р е м о ї  а е р о м о б і л ь н о ї 

бригади, Національної гвардії та 
спецпризначенці, потрапила під щільний 
вогонь противника поблизу Слов’янська. 
Змінюючи позиції, відстрілювався і сол-

дат-контрактник Антон Волошин. 
Та ворожа куля все ж знайшла його: 

пробивши тазову кістку, вона увійшла 
в черевну порожнину. Попри сильний 
біль, солдат свідомості не втратив і про-
довжував посилати короткі черги в бік 
бойовиків. Навіть лежачи на БТРі, що 
вивозив його та інших бійців з поля 
бою, вів вогонь по противнику, не здога-
дуючись, що попереду його чекають три 
операції та чотири місяці лікування…

Антон, хлопець з Хмельницького, мрі-
яв служити лише в десанті. І коли йому 
виповнилося вісімнадцять років, пішов 
до військкомату, де взяв відношення на 
проходження служби за контрактом у 95-
й окремій аеромобільній бригаді.

- Наш підрозділ завжди був у авангарді 
бойового навчання і практичного вишко-
лу, - з гордістю пригадує співрозмовник. 
- Коли прибули на Донбас, спочатку обо-
роняли летовище у Краматорську, а по-
тім перемістилися під Слов’янськ. Поблизу 
блокпосту біля села Семенівка підрозділ 

десантників вів особливо важкі бої. Дове-
лося брати участь і у визволенні населених 
пунктів Донбасу.

З безпечного місця Антона та інших по-
ранених вертольотом доправили в госпі-
таль у Харкові, де йому зробили дві опера-
ції, а згодом літаком перевезли до Львова, 
де він майже 3 місяці проходив реабіліта-
цію. Виписавшись, ліг на третю операцію.

Указом Президента України за «проявлені 
мужність і героїзм солдат військової служби 
за контрактом Антон Волошин» нагородже-
ний орденом «За мужність» 3-го ступеню.

У жовтні Антону виповнилося 20 ро-
ків. У своєму віці він уже багато через що 
пройшов і багато чого побачив, побувавши 
на війні. Утім, його серце щире і відкрите, а 
в планах на майбутнє - повноцінне мирне 
життя, сповнене любов’ю і щастям.

- Вдома кохана Іванка чекає, - сповне-
ний мрій про жадану зустріч, говорить Ан-
тон. - Та весілля зіграємо вже після війни! 
Перемога обов’язково буде за нами!

Віталій СТЕЧИШИН

дат-контрактник Антон Волошин десантників вів особливо важкі бої Дове-

За мужність-орден. За палке серце-любов

«І далі битиму ворога…»

Сь о г о д н і  б у в 
спокійний виїзд. 
У бій не вступали, 
лише одну «роз-

тяжку» знешкодили, - став-
лячи зброю на запобіжник, 
розповідає сержант Артем М.

Я відразу звернув увагу 
на його захисний шолом, на 
якому чорним маркером бу-
ли написані слова молитви.

- Це все священик, який 
приїжджав до нас. А ще він 
подарував ладанку, яку я за-
вжди ношу під бронежиле-
том, - помітивши мою заці-
кавленість, сказав хлопець.

Поспілкувавшись з хлоп-
цем, дізнався, що він родом 
із Чернівців. Його батько за 
національністю румун, а мати - українка. 
Із загостренням подій на сході України, не 
гаючи часу, Артем пішов до військкомату 
та підписав контракт. Відмінна фізична під-
готовка, кмітливість дозволили йому стати 
розвідником. 

- За кілька місяців перебування в зо-
ні АТО довелося багато пережити і на-
віть заглядати смерті в очі, - розповідає 
Артем, дістаючи тим часом телефон та 
показуючи знімок БМП-1. - Це наша «Ка-

тюха», за її допомогою не один десяток 
терористів відправили на той світ. За зни-
щення бойової машини бойовики навіть 
оголосили винагороду, розпочавши на 
неї справжнє полювання…

 - Того дня ми на броні забезпечували 
охорону конвою, однак, як кажуть, все 
не передбачиш: потрапили в засідку, - із 
сумом продовжує Артем. - Наш механік-
водій Василь був уражений кумулятив-
ним струменем, але встиг різко звернути 

в кювет, чим зберіг життя всьому 
екіпажу та десанту. Дзвін у вухах, 
світло в очах та голос поранено-
го командира підрозділу пролу-
нав, наче блискавка: 

- Усім покинути машину…
Артем одним із перших ви-

стрибнув із «Катюхи» та почав 
вести вогонь у бік прилеглої «зе-
ленки», звідки їх обстрілювали. 
Розвідники теж швидко покину-
ли підбиту машину та перегрупу-
валися для ведення бою. За інер-
цією «Катюха» проїхала ще з де-
сяток метрів та прийняла на себе 
вибухи від встановлених на узбіч-
чі «розтяжок».

- Командир, попри поранення, 
разом із навідником-оператором 
Олександром під шквальним вог-

нем витягли механіка-водія, однак він був 
уже мертвий…

 Згодом підійшов наш танк, який і вивів 
нас з-під вогню. Я пройшов чимало «гаря-
чих» точок Донбасу, неодноразово був у 
серйозних сутичках. Тож переконався, що 
хлопці у нас - бойові, налаштовані йти впе-
ред і бити терористів.

Валентин ШЕВЧЕНКО,
із зони АТО

Фото Андрія ЗАДУБІННОГО

СПЕЦВИПУСК 9
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Твої сини, Україно!

Найстаріший вояк

Коли у серпні минулого року 
він прийшов до Корабель-
ного райвійськкомату міста 
Миколаєва і попросив при-

звати його до війська, тамтешні офіцери 
здивувалися. 

- Вони мені подякували і порадили 
йти додому, мовляв, у зоні АТО доведеть-
ся чимало бігати, стрибати, - розповідає 
механік-водій Т-64 Олександр Глубочен-
ко. - І тому, зазначили, потрібно бути фі-

зично сильним. Не кажучи 
і слова у відповідь і не зні-
маючи рюкзака, я опустив-
ся на підлогу й віджався на 
руках 20 разів!..

Після цього пенсіонер, 
пройшовши спеціальну 
підготовку та етап бойово-
го злагодження, відправив-
ся на схід. 

За словами захисника 
Маріуполя, йому було не 
важко пригадати профе-
сійні навички, набуті ще 

під час строкової служби в танкових 
військах. При цьому з іншими мобілі-
зованими добровольцями рвався на 
Донбас, аби скоріше викорінити теро-
ризм в Україні і відновити мир на на-
шій землі.

- В армії я служив з 1972-го по 1974-й 
рік на Т-55. Керування та ремонт «шіст-
десятчетвірки» більш легкі, порівняно з 
попередніми розробками бойових ма-
шин, - каже вояк.

Варто сказати, що в окремому танково-
му підрозділі солдат Глубоченко користу-
ється неабияким авторитетом. Над сво-
їм позивним досвідчений боєць не дов-
го думав і зараз в радіоефірі називається 
просто - «Ілліч». Найстаршому воякові до-
зволили дати назву танку, і він нарік його 
«Тимошка» - на честь свого діда Тимофія 
Глубоченка, учасника І та ІІ світових воєн.

Останнім часом танковому екіпажу, де 
обов’язки механіка-водія виконує Олек-
сандр, неодноразово доводилося прикри-
вати військовослужбовців механізованих 
військ та нести службу на блокпостах. 

Так сталося, що вдома на Олександра 
ніхто не чекає. Тому всі сили і старання 
він віддає своєму військовому коллективу, 
який став йому рідним, замінивши родину. 
Серце ж цього мужнього чоловіка напо-
внене любов’ю до Батьківщини та Україн-
ського народу. Тому без перемоги над під-
ступним ворогом до рідного Миколаєва 
він повертатися не збирається.

Дмитро ГОРБУНОВ,
із зони АТО

Знаємо, за що воюємо і кого захищаємо…

Перший бій. Він запам’ятовується 
на все життя. Тоді, на горі Кара-
чун, житомирські десантники 
прикривали позиції нашої 

артилерії, і тому терористи прагнули будь-
що  захопити стратегічну висоту. У тому 
бою  Ярослав Ткаченко  втратив першого 
свого товариша.

- А нещодавно загинув ще один мій по-
братим - Петро Максименко, - розповідає 
він. - Ми доправляли вантаж на блокпост. 
Колона потрапила під обстріл. Бойовики 
підбили танк, БМП та два БТРи, в одному з 
яких був Петро. Хочеться, щоб це якомо-
га скоріше закінчилося, адже гинуть най-
кращі люди - справжні  патріоти України. 

За дев’ять місяців участі в АТО він,  зда-
ється, вже звик до пострілів, до холодної 
броні БТРа, на якому десантники виїжджа-
ють на завдання. Свій бронетранспортер 
екіпаж лагідно називає «Ластівкою». Ця 
«пташка» пройшла з ними багато «гарячих» 
маршрутів і побувала в багатьох складних 
ситуаціях. Неодноразово її притягували з 
поля бою з відірваними колесами та поні-
веченими захисними решітками. Ремонт-
ники  «підліковують» бойову машину, і вона 
щоразу повертається до строю.

Багато кілометрів, пройдених вогняними 
дорогами Донбасу, назавжди змінили світо-

гляд 22-річного хлопця. Де-
сятки звільнених населених 
пунктів, практично за кожен 
з яких десантники заплати-
ли кров’ю. Тож Ярослав  знає 
ціну війни і миру. Він бачив 
ще той, довоєнний, Донбас, 
адже до армії навчався в Гор-
лівці. З друзями-студентами 
побував у багатьох містах 
цього шахтарського краю. 
Але це залишилося там - в 
уже далекому мирному жит-
ті. Сьогодні, коли Ярослав ба-
чить знайомі зі студентських років місця, 
сплюндровані війною, зруйновані будинки 
і страх місцевих жителів, на його очі мимо-
волі навертаються сльози.

Він чітко знає, за що воює і кого захи-
щає. Адже за якихось 160 кілометрів від 
Слов’янська, на Харківщині, знаходиться 
його рідний Куп’янськ. Там його батьки, 
брат, який прагне швидше одужати від хво-
роби, щоб піти до війська, і з гордістю роз-
повідає друзям про брата-десантника. А 
ще на Ярослава там чекають дружина Ка-
рина та дворічна донечка. Заради мирно-
го неба над рідним містом та всією Укра-
їною солдат Ярослав Ткаченко заскочить 
на промерзлу броню, перевірить боєкомп-

лект і, ризикуючи життям, поїде виконува-
ти чергове бойове завдання.

-  Із жахом уявляю, що війна може при-
йти й у моє рідне місто, адже воно зовсім 
поруч. Тому робитиму все можливе, щоб 
ця зараза не розповзлася Україною, - за-
певняє чоловік.

А ще у Ярослава є мрія. З дитинства він 
марить небом і хоче стати офіцером-де-
сантником. Як не дивно, участь у бойових 
діях ще більше зміцнила це бажання. Цьо-
го року він не став подавати документи 
на вступ до військового вишу, адже чітко 
розуміє, що дуже потрібний тут, на землі 
«гарячого» Донбасу.

Ігор ПАРУБСЬКИЙ,
із зони АТО
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Перебуваючи на одному із 
взводних опорних пунктів 25-
го окремого мотопіхотного 
батальйону «Київська Русь», 

звернув увагу на чоловіка, який дбайли-
во доглядав вкопану на позиції БМП-1. 
Зробивши кілька фотознімків здалеку, 
підійшов ближче, привітався.

- І вам добрий день, шановний! Випад-
ково обрали для фотографування мою 

персону, чи, може, мій командир взводу 
порадив? - усміхнено зустрів мене вуса-
тий військовослужбовець.

Не встиг йому хоч щось відповісти, як 
той одразу відрекомендувався дідом Чере-
пашкою, господарем «кухні» для терористів 
і почав демонструвати «гостинці» - повний 
цинк 7,62-мм патронів до спареного куле-
мету та 73-мм постріли до гармати «Грім».

Згодом з’ясувалося, що переді мною 
доброволець, навідник-оператор БМП-1 
сержант Ігор Свінчук, який народився у 
Донецьку і до 19 років жив у Маріуполі.

- Зараз Росія і терористи із так званих 
«ДНР» і «ЛНР» намагаються загарбати мою 
рідну землю, міста, де я народився і виріс. 
Коли мені пішов 20-й рік, я виїхав до Мо-
скви, де прожив чотири з половиною роки. 
Саме там, у столиці колишнього СРСР, я й 
став націоналістом, - говорить Ігор Свінчук. 
-Все через «люб’язність» братнього народу, 
який завжди зверхньо, недружньо, а час-
то-густо і вороже ставився до представни-
ків інших національностей. 

Кращі роки свого життя сержант Свін-
чук пов’язує з Кримом, адже після Мо-
скви він проживав у Керчі. Там одружив-
ся, там народилися п’ятеро його дітей і 
там прийшли у світ перші онуки. Здава-
лося б, що ще треба: радій життю, на-
солоджуйся дитячим сміхом, шелестом 

трав кримського степу та милуйся хви-
лями Чорного моря.

 - Коли у Крим почали заходити «зелені 
чоловічки», колони військової автомобіль-
ної, важкої гусеничної техніки, я працював 
як розвідник. Мені телефонували мої дру-
зі з багатьох міст Криму і повідомляли ін-
формацію про перегрупування військ РФ, 
концентрацію у визначених районах зна-
чної кількості російських військовослуж-
бовців, козачків, чеченських найманців та 
інших незаконних збройних формувань. 
А я всі ці дані різними способами пере-
давав у Київ. Через це відтоді мене роз-
шукує ФСБ РФ, - гордо переповів чоловік 
і додав, що і тепер анітрохи не шкодує про 
участь у війні з російсько-терористични-
ми військами. 

- Я давно у зоні АТО. Від травня стояв на 
блокпості, а останні кілька місяців відсто-
юю цілісність України на одному із взвод-
них опорних пунктів неподалік Дебаль-
цевого. Тут я теж встиг відзначитись, зни-
щивши ворожий мінометний розрахунок, 
- каже він. - Дідом-черепашкою прозвали 
через мій танковий шолом. Коли діти мене 
у ньому побачили, я нагадав їм черепашку-
ніндзя. Але я для них за віком дідусь, тому 
вони й прозвали мене дідом-черепашкою, 
що мені дуже подобається. 

Андрій Агєєв

персону чи може мій командир взводу трав кримського степу та милуйся хви-

Дід-"черепашка" боронить рідний Донбас

«Напишіть про Серьогу...»

Н апишіть і  про Серьог у, 
чудовий хлопець був, - з 
таким проханням звер-
нулися до мене десант-

н и к и ,  ко л и  я  п р и ї х а в  у  б а з о в и й 
табір 79-ї окремої аеромобільної 
бригади.

Н а  в і й н і  д е -
сантник Сергій 
І в а н ц о в  б у в  і з 
перших днів. Во-
ював сміливо. У 
бою під Черво-
н и м  Л и м а н о м , 
ко л и  й о го  п і д-
розділ потрапив 
у засідку і бойо-
в и к и  в і д к р и л и 
щільний вогонь, 
Сергій, ризикую-
чи життям, витяг 
з-під вогню пора-
неного офіцера, 
врятувавши йому 

життя. Враховуючи бездоганну репута-
цію та службові показники за 18 років 
служби у ВДВ, а також бойові заслуги, 
командування бригади готувало доку-
менти для призначення старшого пра-
порщика Іванцова на офіцерську по-
саду. Та доля розпорядилася інакше…

- Його рота пішла на заміну. Сергій міг 
залишитися тут, але прийняв рішення йти 
з підрозділом, - розповів головний сер-
жант аеромобільного батальйону прапор-
щик Андрій Власов. - У старому терміналі 
Донецького аеропорту він виконував за-
вдання із коригування вогню. Очевидно, 
працював снайпер. Куля 12,7 мм пробила 
бронежилет. - Я Сергія знаю вже давно, 
близько 15-ти років. Двічі разом були у 
складі національного контингенту в Ко-
сові. Він усім запам’ятався вимогливим і 
водночас справедливим. Справжній про-
фесіонал військової справи - за це його 
високо цінувало керівництво підрозділу. 
Та й у бригаді Сергія знали і поважали всі. 
Шкода, що війна забирає найкращих. Так 
що ви напишіть про нього. Він цього вар-
тий, і нехай люди знають, які хлопці вою-
ють сьогодні за Україну

Роман ТУРОВЕЦЬ,
із зони АТО

На фото: старший прапорщик Сергій 
Іванцов із синами під час відпустки

Твої сини, Україно!
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Волонтерський рух в ТСО України

Активісти нашого Товариства, як і всі небайдужі патріоти України, 
беруть участь у волонтерському русі, надаючи допомогу нашим воякам, 
які боронять державу від терористів та їх натхненників. Один з них - 
голова Куйбишевської районної організації  ТСОУ міста Запоріжжя Віктор 
Петрович  Кацюба. Надаємо у повному викладі його виступ на звітно-
виборній конференції Запорізької обласної організації Товариства. 

РАЗОМ МИ - СИЛА!
Активісти

Шановні колеги, друзі! 
Кожний пересічний гро-

мадянин України в консти-
туційних межах має право на 

власну громадську позицію, але ми з вами, 
члени оборонного Товариства, повинні 
мати тільки одну позицію – сприяння обо-
роні України. В Статуті нашої організації 
чітко зазначено, що кожен член Товари-
ства зобов’язаний всебічно готувати себе 
до праці і захисту Батьківщини, подавати 
приклад у додержанні законності і норм 

суспільної моралі, пропагу-
вати мету і завдання Товари-
ства. Хто не виконує ці вимо-
ги – повинен покинути наше 
Товариство.

Так склалося, що ми  опи-
нилися в зоні проведення 
АТО, яка переросла у війну. 
В березні цього року, коли в 
селище зайшли перші танки, 
то нас охопив жах від того, до 
якого жалюгідного стану на-
ші можновладці довели наші 
Збройні Сили. Брудні, обірва-
ні, голодні, без бронежилетів, 
на танках та бронетранспор-
терах, яким місце в музеї. Сол-
дати жадібно їли з наших рук 
хліб, а ми стояли і плакали. З 
того дня я зрозумів, що прий-
шов наш час, і ми спільно з 
"афганцями" та ветеранами 
прикордонних військ поча-
ли займатися волонтерством. 
На початку це було стихійно, 
люди з усього району зноси-
ли продукти і гроші в селищні 
ради та будинки культури, ми 
все це пакували і відправляли 
власним транспортом на пере-
дову. Допомагали рити окопи, 
будувати бліндажі. Закупляли 
бронежилети, військову фор-

му, шоломи, тепловізори та прилади ніч-
ного бачення. Зв’язку з підрозділами ми не 
мали, тому інколи приходилося блукати. Не 
обходилося без пригод:  заблукавши, по-
падали в руки так званих ополченців. На 
початку вони нас не били, все одбирали і 
з миром відпускали. Потім били, але відпус-
кали. На сьогодні на волонтерів оголошена 
війна. Мій дім потрощили та пограбували. 
Спимо одягнені, зі зброєю. Але іншого шля-
ху не має.  Поки працівники Міністерства 
оборони складають награбовані мільйони 

в свої сейфи, без волонтерів наша армія не 
виживе. Тому в районі створена Рада обо-
рони, яка має свій накопичувальний раху-
нок і всі волонтерські дії вирішуються та ко-
ординуються колегіально на щонедільних 
засіданнях. Наші ресурси на сьогодні дуже 
збідніли, тому запросили допомоги в сусід-
ських районах: Пологівського, Оріхівського 
та Гуляйпільського. Вони відгукнулися. На 
території районної лікарні, яка розташо-
вана навпроти нашої районної організа-
ції, розташувався військовий госпіталь,  ку-
ди кожен день гелікоптерами доставляють 
поранених. З вікна свого кабінету бачу, як 
їх заносять в операційну, тому ми теж взя-
ли опікунство над ними. Живуть вони в па-
латках, опалюють їх буржуйками, які ми їм 
виготовили. На кожен день потрібно шість 
складометрів дров – це повний КамАЗ, який 
коштує дві тисячі гривень без врахування 
транспортних витрат. Якщо, не дай Бог, до-
роги до лісонасаджень замете, то почнуться 
проблем: тому ми терміново запасаємося 
дровами. Хочу подякувати головам Поло-
гівської, Оріхівської та Гуляйпільської рай-
держадміністрацій і членам їх самооборо-
ни за підтримку і допомогу. На день Армії 
України вони привезли продукти, буржуй-
ки, дрова. А на день Миколая організували 
автопробіг - приїхали самі, привезли авто-
бусом дітей, які поздоровляли поранених 
і військових лікарів подарунками та орга-
нізували прекрасний концерт.

Хочу звернутися до керівництва ЦК: 
ми в своїх лавах маємо тисячі прекрас-
них офіцерів запасу, які можуть внести 
неоціненний вклад в розвиток обороноз-
датності нашої країни. Так, і ви і я маємо 
великі претензії до нового уряду. Але ж 
ми працюємо не на уряд, а для людей. 
Можновладці кожного року міняються, в 
черговий раз нас пограбувавши, але ж ми 
залишаємося, тому разом ми сила. Тіль-
ки цю силу Ви повинні направити в по-
трібне русло!
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Благодійність

Когда страна оказалась в кругово-
роте братоубийственной войны, 
которую высшее руководство 
страны почему-то называет АТО, 

весь народ начал помогать нашей армии, 
которая за двадцать три года правления 
всенародных Президентов растаяла, как 
снежный ком по весне. И когда пришло 
время защищать Отчизну, оказалась, что 
наши военные не готовы к этому. Вот и 
пришла пора ТСО Украины внести свой 
вклад в обороноспособность страны. 

Начальник штаба 15-го Сумского 
территориального батальона Юрий 
 Сергеевич и зампотех Юрий Евгенье-
вич обратились к руководителю об-
ластной организации ОСОУ Лобушко 
 Николаю Григорьевичу с предложе-
нием задействовать технику Минис-
терства обороны, которая много лет 
числилась за ТСОУ, но бездействовала 
из-за отсутствия заказов на подготовку 
призывников. А ребята, выполняя бо-
евую задачу, ездили, стыдно сказать, 
на школьных автобусах. Тот незамед-
лительно поручил заняться этим во-

просом своему заместителю, ветерану 
афганской войны Пильгую Виктору 
Михайловичу.

Выбрав необходимую технику в Шост-
ке, Ахтырке и Конотопе, столкнулись с 
массой проблем, в частности, получени-

ем разрешения от МО Украины на пере-
дачу этой техники.

Простейший, казалось бы, вопрос дол-
го не решался в бюрократических каби-
нетах, пока Пильгуй не пригрозил, что 
выйдет на министра обороны. Лишь тог-
да дело сдвинулось с мёртвой точки.

И сразу включились в работу, на 
добровольных началах, работники ОСО 
Украины. Они своими силами раскон-
сервировали технику, сделали текущий 
ремонт и проверили ее на возможность 
использования. Надо отдать должное 

высокому профессионализму этих специ-
алистов - чувствовалась закалка старой, 
досаафовской гвардии.

Всю эту технику сосредоточили потом 
в Белопольском АТП-15955, где сделали 
покраску, капитальный ремонт двигате-

лей, поставили новые аккумуляторы и 
резину. Колонна полноприводных авто-
мобилей-тягачей: пять Урал-4320, пять 
КамАЗ-43105, два ЗИЛ-131 отправи-
лись своим ходом на восточные рубежи 
Родины, где воюют наши земляки - в Сум-
ской территориальный батальон.

Впоследствии передали в другую часть 
еще десять автомобилей КамАЗ-43205 и 
пять ЗИЛ-131. Готовы отправить на АТО 
еще 20 единиц техники.

Хочется выразить слова благодарнос-
ти за вклад в обороноспособность на-

шей страны ветеранам афганской войны 
Зинченко Н.П. и директору Ахтырской 
автошколы Довгалю Г.В., директору Ко-
нотопской автошколы Храмову В.В., ди-
ректору Сумской автошколы, кавалеру 
орденов «Красная Звезда» и «За службу 
Родине», уважаемому не только в летной 
среде человеку Титаренко И.Т. И, конеч-
но же, руководителям Сумской областной 
организации ОСО Украины Лобушко Н.Г. 
и Пильгую В.М.

Пусть эта техника исправно работает 
в любых условиях, никогда не выходит из 
строя и приносит скорейший мир на нашу 
православную землю. Ведь в нее вложили 
душу и сердце наши ветераны, простые 
трудолюбивые люди Сумщины.

Украина была, есть и будет! Слава Укра-
ине, Слава нашим Героям!
Активист ТСО Украины, ветеран-афганец 
подполковник авиации Владимир Щеглов

СПЕЦВИПУСК 13
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Волонтери

В грудні 2014 року автоспор-
тсмени автомобильного спор-
тивного клубу «Шатун» ТСО 
України: майстер спорту СРСР 

з автоспорту Гавриленко В.А.; майстер 
спорту України Бородавченко К.Ю. – 
2-разовий чемпіон України з автокросу 
на кузовних автомобилях; кандидат в 
майстри спорту  України Нагаєвський 
Андрїй та заступник Голови ТСО України 
з неолімпійських видів спорту По-
варов В.А. передали 39-му окремому 
мотострілецькому батальону ЗСУ, що 
дислокується в районі Сєвєродонецька 
Луганської області, виготовлений влас-
ними силами спортивно-кросовий 
автомобіль підвищеної прохідності 
на базі ЛуМЗ-969. Дружба з бійцями і 

офіцерами ба-
тальону коман-
диром 1-ої роти 
В " я ч е с л а в о м 
Т р и ф о н о в и м , 
зампотехом 3-ої 
роти Володими-
ром Мокієнко та 
іншими носить 
постійний харак-
тер.  Автоспор-
тсмени-волонте-
ри, відгукуючись 
н а  п о б а ж а н -
ня  «технарів» 
б а т а л ь о н у , 

н а д а ю т ь  ї м  п о -
сильну технічну 
допомогу – цього 
разу подарували 
бійцям дизельну 
электростанцію, 
д в и г у н  ГА З - 2 4 , 
к о м п л е к т у ю ч і 
т а  з а п ч а с т и н и 
до пошкодженої 
бойової машини.

А в т о с п о р -
тсмени достави-
ли до місця дис-

локации більше 3-х тон гуманітар-
ної  допомоги -  намети,  бавовняні 
куртки, маскхалати, валянки, харчі, 
буржуйки, обладнання для сушіння 
взуття і обігріву бійців, - яку зібрала 
команда Кременчуцького автомай-
дану на чолі з активістом-волонте-
ром Володимиром Пилипенко. Спіл-
кування з особовим складом баталь-
йону надає впевненості  у високому 
бойовому дусі  і  загартованості  на-
ших захисників.  Багато хто з вояків 
та командирів вдячно згадують про 
ТСО України (ДТСААФ),  де вони на-
вчились стріляти, кидати гранату чи 
водити автомобіль.

Наразі ми готуємо нову волонтер-
ську поїздку з технічною і матеріаль-
ною допомогою нашому рідному ба-
тальону.

Коли матеріал вже готувався до 
друк у,  пос т упила інформация в ід 
Володимира Мокієнко,  що під час 
експлуатації  відбулося перекидан-
ня автомобіля, але зовнішній каркас 
безпеки з ввареним на ньому куле-
метним гніздом витримав, геометрія 
кузова цілком збереглась,  автомо-
біль справний і  на ходу!



АТО 15

КОМПЕТЕНТНО ПРО АКТУАЛЬНЕ
Призвані до лав Збройних Сил 

України по мобілізації військові пен-
сіонери під час проходження служ-
би отримують грошове утримання 
та пенсію?

У відповідності до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 09.04.2014 № 
111 «Питання грошового забезпечен-
ня військовослужбовців, які проходять 
військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період» гро-
шове забезпечення зазначеній катего-
рії військовослужбовців виплачується у 
порядку та розмірах, встановлених для 

військовослужбовців, які проходять вій-
ськову службу за контрактом.

Згідно з вимогами частини третьої 
статті 2 Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких інших осіб» 
пенсіонерам з числа військовослужбов-
ців та осіб, які отримують пенсію за цим 
законом, у разі призову їх на військо-
ву службу під час часткової чи загаль-
ної мобілізації, на особливий період до 
Збройних Сил України, інших утворених 
відповідно до законів України військо-
вих формувань, органів та підрозділів 

цивільного захисту виплата пенсій на 
час такої служби не припиняється. Піс-
ля звільнення цих осіб зі служби випла-
та їм пенсій здійснюється з урахуван-
ням додаткової вислуги років від часу 
повторного прийняття їх на службу до 
дня демобілізації або звільнення. Якщо 
новий розмір пенсії цих осіб буде ниж-
чим за розмір, який вони отримували до 
повторного прийняття їх на службу, ви-
плата їм пенсій здійснюється в розмірі, 
який вони отримували до призову або 
прийняття на службу у зв’язку з мобілі-
зацією, на особливий період.

ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВАННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО НА СТУПІНЬ ВИЩЕ?
З метою заохочення військовослужбовців, які залучаються до проведення антитерористичної операції, Президентом 

України видано Указ від 19.05.2014 № 480 «Про заохочення військовослужбовців - учасників антитерористичної операції», 
згідно з яким зокрема Міністерству оборони України дозволено під час проведення антитерористичної операції присвоювати в 
порядку заохочення військовослужбовцям - учасникам антитерористичної операції чергові військові звання до полковника (капі-

тана 1 рангу) включно незалежно від обійманої посади та строків вислуги у відповідному званні.

ЯКІ ПРАВА МАЮТЬ УЧАСНИКИ АТО ПІД ЧАС ВСТУПУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ?
Пунктом 22 частини першої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ви-

значено, що учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних за-
кладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

Додатково інформуємо, що у Верхо-
вній Раді України зареєстровано проект 
Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України що-
до гарантій соціального захисту осіб, які 
добровільно захищають незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України» (р.н. 1056 від 27.11.2014).

Зазначеним проектом Закону про-
понується:

передбачити в Законі України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту» право на визнання учасниками бойових 

дій для добровольців, що захищали незалеж-
ність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в анти-
терористичній операції, забезпеченні її прове-
дення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції, поширивши та-
ким чином на зазначених осіб дію гарантій со-
ціального захисту, передбачених цим Законом;

поширити дію Закону України «Про со-
ціальний і правовий захист військовос-
лужбовців та членів їх сімей» в частині 
виплати одноразової грошової допомоги 
у разі загибелі (смерті), інвалідності або 

часткової втрати працездатності без вста-
новлення інвалідності на добровольців, які 
здійснювали захист незалежності, сувере-
нітету та територіальної цілісності України 
і брали безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, забезпеченні її прове-
дення, перебуваючи безпосередньо в ра-
йонах антитерористичної операції, та були 
визнані учасниками бойових дій;

передбачити для добровольців, визна-
них учасниками бойових дій, переважне 
право на укладення контракту на прохо-
дження військової служби.

ХТО МАЄ ПРАВО НА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ?
Статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено, що не підлягають призову на вій-

ськову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місце-

вого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я 

на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову 

службу у разі їхньої згоди тільки за місцем проживання);
жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову служ-

бу у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);
жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, 

позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їхньої згоди і 
тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, 
які можуть здійснювати такий догляд;

призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються 
на денній формі навчання та інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.
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Запитували - відповідаємо



Любов до рідного краю, свого народу, особиста відповідальність за нього

Душу й тіло ми положим
за нашу свободу
І покажем, що ми,браття,
козацького роду.
Павло Чубинський, 
автор слів Державного гімну України

У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі 
перетворюється народ у націю.

Євген Коновалець

Свою Україну любіть. 
Любіть її... Во врем'я люте. 
В останню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть. 

Тарас Шевченко

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!

Василь Симоненко, 
український поет і журналіст, 

 шістдесятник

Тепер, як ніколи, ми мусимо змагатися за 
спільноту в нації і за братерство в народі. 
Але, йдучи за тими гаслами, ми повинні 
дбати, щоб вони були не лише "міддю 
бряцаючою", а найглибшою правдою, для 
якої варто жити і вмирати.

Олена Теліга,
українська поетеса, діячка ОУН

...коли вже нема розумного виходу з тяж-
кого положення, то треба вміти вмерти 
по геройську, щоб така смерть була дже-
релом сили для молодих поколінь.
Михайло Колодзінський, визначний діяч 

УВО та ОУН

Українці стоять і будуть непохитно стоя-
ти на основі національної окремішності 
українського народу і не спинять їх у то-

му ні радикали, ні москвофільство».
Олександр Барвінський,

український історик, 
громадсько-політичний діяч

«…Підем разом на роботу для неньки-Вкраїни, нехай з нами, 
козаками, вона не загине!»

Данило Заболотний,
український мікробіолог,  засновник Інституту мікробіології 

та епідеміології у Києві

«««…«……« ПіПіПіііідедедедедедеддемммммм рарарарарараар зозозозозозозоммммммммм ннанаананананна ррррр боббобобобоббооботототототтотууууууууу длдлдлдлддлдл

«…головна риса, яка характеризує 
ставлення російської громадськості 
до українства, продиктована… чітко 
окресленим егоїзмом… прагнення 
України до своєї самобутньої культу-
ри — Божа справа, то жодні земні си-
ли його не поборють. Всякий істинно 
культурний рух є вияв духу Божого 
у людині і тому він святий, а насилля 
над ним є гріх».

Богдан Кістяківський, 
один з організаторів Академії 

наук України

«Без вільної України не може бу-
ти вільної Європи, а без вільної Євро-
пи не може бути ні сталого спокою, ні 
економічного добробуту в цілім сві-
ті. Без розподілу Російської імперії на 
вільні держави Росія завжди буде за-
грозою вільним державам світу».

Олександр Неприцький-Грановскький,
Зоолог-ентомолог, український поет



о завжди були притаманні людям – від прадавніх часів і по сьогодення

...свобода и независимость 
Украины совместимы только со 
свободой и независимостью на-
селяющего ее трудового народа, 
без которого Украина ничто...   
(май 1918 г. ) 

Махно Нестор Иванович

Найвищою формою життя й єдиним гарантом розви-
тку нації є національна держава. Найвищою цінністю 
для українця є українська нація. Звідси вихідною й 
остаточною метою всіх змагань і кожної дії україн-
ця мусять бути сила, добро і ріст української нації.

Ярослав Стецько, 
ідеолог українського націоналізму

Любов, молитва і війна завжди почи-
наються прекрасно. А закінчуються?

Павло Загребельний

Україна знаходиться 
у самому серці Євро-
пи. А Європа не мо-
же жити без свого 
серця. 

Віктор Ющенко

ННаНаННаааа
тткткккк
ддлддлдллл
оосососссс
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Ні на що не здадуться навіть най-
кращі нагоди й готовність допомог-
ти, якщо сама нація не виборює й не 
кує своєї долі власною боротьбою.

Степан Бандера

Українська історія багата на великі й героїчні моменти, 
але досить в ній і темних та болючих сторінок, що їх во-
ліли б ми часто вирвати і не мати в цій великій книзі, з 
якої народ має вчитися славних і добрих діл. Та зріла 
мужня суспільність не сміє боятися глянути правді в ли-
це, зокрема в тій хвилині, коли дійсність вимагає, щоб 
її бачити тверезо.

Олег Ольжич, поет національного героїзму

 «Поневолені народи Росії мають бути вільними і зорганізованими у само-
стійні держави. Але найвизначнішим для здійснення цієї високої мети, для 
встановлення високого миру в Європі, може бути тільки самостійна Україна. 
Самостійність України є, на наш погляд, ключем для мирного дому в Європі…»

Іван Пулюй,
український фізик, винахідник флюорографії

«Україна — це передусім велика Європейська держава… Як держа-
ва, Україна є суб’єктом міжнародного права, а, отже, є самостійною, 
політичною одиницею на карті світу. В історичному процесі державот-
ворення державна територія часто змінювалася. Але основним прави-
лом було наближення за обрисами державної території до української 
національної території.

Степан Рудницький,
український географ і картограф, основоположник української 

політичної та військової географії

«Передусім необхідно ви-
знати право за українцями 
бути синами своєї отчизни 
й працювати над розвитком 
української національної 
культури».

Михайло Туган - 
Барановський,

економіст- 
східноєвропеєць

«Моральним чотирикутником - отим старокозацьким табором - поставмося у 
перехідні дні нашої історії до всіх негідних наступів на нашу єдність та вірність ви-
пробуваним ідеям. Скупчимося один біля одного з готовістю взаємної допомоги 
і перестороги, — і ми витримаємо всі "міри і проби" незалежно від того, чи вони 
походять з якогось Інтернаціоналу чи від його класократичного антиподу».

Симон Петлюра,
Головний Отаман Військ Української Народної Республіки і Голова Директорії УНР

пепеепе
прпрпрр
іі пппп
попоопо



СПЕЦВИПУСК 18

Ким був Тарас Шевченко для сот-
ника УПА, який у своєму остан-
ньому в його житті бою розірвав 
гранатою своє серце разом з 

Тарасовим «Кобзарем» на ньому? Тарас 
Шевченко був для українського воїна зраз-
ком незламного оборонця України. У темні 
часи неволі, коли нащадків вільних козаків 
московські кати силою і підступом звели 
до стану робочої худоби, Тарас Шевченко 
заявив:

-…Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово!
(«Подражаніє 11 псалму»)
За це слово правди й оборони рідного 

народу поет конав на каторзі, його кара-
ли, мучили, але він не каявся у неісную-
чих гріхах, як того хотіли мучителі. Бо не 
є гріхом любов до українського народу, 
до Матері-України! За Україну поклав він 
своє тіло й душу й ладен був самого Бога 
проклясти, коли б той відвернувся від Та-
расового рідного краю:

- Я так її, я так люблю
Свою Україну убогу,
Що проклену самого Бога.
(«Сон. «Гори мої високії») 
Все життя і творчість Тараса Шевченка 

є прикладом вірної, безкорисливої і жер-

товної аж до само-
зречення любові 
до Батьківщини, 
до Нації. Наш свя-
тий обов’язок - на-
слідувати великого 
Кобзаря. 

 Однак Шевчен-
ко вмів не тільки 
любити, а й нена-
видіти. З любов’ю 
до України нероз-
ривно зв’язана 
ненависть до всіх 
її іноземних поне-
волювачів і пере-
дусім до Москви. 
Ця ненависть про-

низує червоною ниткою всю творчість 
поета й увесь його життєвий шлях. Тарас 
Шевченко вказав нам, як треба ненавиді-
ти і поневолювачів-чужинців і зрадників 
українського народу.

Болем і гіркою іронією сповнені рядки 
поезії «Розрита могила», адресовані зрад-
никам України:

Степи мої запродані
Жидовí, німоті;
Сини мої на чужині,
На чужій роботі;
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває.
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає ...
А тим часом перевертні
Нехай підростають,
Та поможуть москалеві
Господарювати
Та з матері полатану
Сорочку знімати!
Поезія «Розрита могила» вражає най-

чуйніші струни нашої душі. Цей твір спо-
внений, з одного боку, теплої ніжності й 
жалю до сплюндрованої негідниками ма-
тері-України, а з другого - спопеляючої не-
нависті до ворогів і зрадників.

Цю тему продовжила поема-містерія 
«Великий Льох». У ній чорні сили України 
(зрадники і пристосуванці), Польщі (уосо-
блення егоїстичного Заходу) й Москви (азі-
атська деспотія) зображені трьома ворона-
ми. Вони – символи кладовища, запустіння, 
смерті. Вони – це ті руїнні сили, що постій-
но підгризають силу українського наро-
ду, що вкидають його в безодню нещасть.

Кожна з трьох ворон має свій націо-
нальний характер. Українську ворону ха-
рактеризує дух свідомого, цинічного зрад-
ництва, яке у крові топить усе, що йому 
протистоїть на шляху злочинної наживи. 
Образом української ворони засвідчує по-
ет, що історичні поразки України обумов-
лені передусім внутрішніми причинами.

Але українці все ж нездоланні: «Та й 
живучі ж, проклятущі!», - вигукує ворона-
зрадниця. Чорні духи сусідів допомагають 
їй нищити Україну. Особливо досконала в 
цьому московська ворона, що про її учин-
ки з подивом висловлюється українська:

-І я люта, а все таки
Того не зумію,
Що москалі в Україні
З козаками діють!
От-от надрукують:
-По милості Божій
І ви - наші, і все - наше…
Тобто і «Крым наш», і «Донецк наш», і 

«Луганск наш», і «Киев наш», «Львов наш» 
(князь Данила Галицкий ведь русский 
князь, или как вы думаете), закарпат-
ські «русини» також «наши» (язык ихних 
народных песен такой интересный, такой 
исконно русский: «…пилам я палюнку, со-
лодку і квасну, любила парібків, тепер бу-
ду ґазду») і папуаси острова Нова Гвінея 
біля Австралії «наши, ведь их просвещал 
великий ученый с такой исконно подмос-
ковной фамилией, как Миклуха-Маклай).

Поет наголошує, що ворог перемагає 
не тільки тому, що йому свідомо допома-
гають зрадники, а ще й тому, що немає в 
українському народі до північного напас-
ника такої всезагальної палючої ненависті, 
що пронизувала б і підсвідомість кожної 

товної аж до само Цю тему продовжила поема-містерія

Товариство сприяння обороні України бере дієву участь в реалізації проекту 
«Військовий Кобзар». Не майте сумніву, що, відкривши військового «Кобзаря», 
ви відкриєте для себе нового Шевченка — справжнього патріота України, 
сподвижника української нації, воїна, людину, що вистраждала свої відкриття і з 
ними піднеслася на верхогір’я нашого національного духу!

Товариство сприяння обороні України бере дієву участь в реалізації проекту

² ÂÐÀÆÎÞ ÇËÎÞ ÊÐÎÂ'Þ 
ÂÎËÞ ÎÊÐÎÏ²ÒÅ

Спільний  проект
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української людини. Несвідоме сприяння 
здійсненню політики поневолення інозем-
цями України показною «нейтральністю», 
«толерантністю» і звичайнісінькою безді-
яльністю є також великим гріхом, за який 
душі померлих несвідомих зрадників не 
знаходять дороги ні до пекла, ні до раю і 
безконечно митарствують по світу. Лише 
тоді, коли з Великого Льоху вирветься пе-
реможна воля України, коли сповниться 
чаша терпіння народного і прийде над во-
рогами Страшний суд, тоді лише душі несві-
домих зрадників отримають вічний спокій.

Особливо актуальним нині для всього 
українського народу й кожного українця зо-
крема є твір «І мертвим, і живим, і ненарож-
денним землякам моїм в Украйні і не в Украйні 
моє дружнєє посланіє…». У ньому звертається 
Шевченко в першу чергу до освічених верств 
населення України. До тих, хто має відігравати 
в українському суспільстві роль провідної вер-
стви, до інтелігенції. У ній хотів бачити Шевчен-
ко силу, яка підніме народ на боротьбу проти 
московського духовного і фізичного рабства 
за побудову незалежної України, в якій кожен 
українець буде вільним, заможним і щасливим. 

Однак вирощена «в московських тепли-
цях» українська інтелігенція виявилася не-
здатною очолити національно-визвольну 
боротьбу українського народу. Задурмане-
на модними в столичних середовищах ім-
перії соціальними теорійками іноземного 
походження, вона розбіглася по таборах 
«західників» (прихильників «європейсько-
го» шляху розвитку) і «народників» (при-
хильників московського «Домостроя»), за-
недбавши долю Батьківщини. Обидва табо-
ри галасливо сперечалися між собою, чий 
проект «ощасливлення» України кращий. 
Але Шевченко не бачив різниці між таки-
ми «протилежними» зовні таборами. Бо всі 
вони шукали правди «у чужому краю», а 
не в історичному досвіді предків. Тому во-
ни неспроможні вести народ у майбутнє, 
бо й самі нездатні кудись самостійно іти, 
адже є лише виконавцями чужої волі, волі 
покидьків та авантюристів Сходу і Заходу. 
Шевченко дає оцінку такій антинародній 
«еліті» прямо й безкомпромісно:

-Раби, підніжки, грязь Москви,
Варшавське сміття ваші пани,
Ясновельможнії гетьмани!
Водночас поет гнівно картає весь широ-

кий загал українського народу за політич-
ну пасивність, за боягузтво, за байдужість 
до власної долі. Бо хіба не такою злочин-
ною байдужістю можна пояснити мовчазну 
згоду на розграбування («прихватизацію») 
народного майна, створюваного поколін-
нями працюючого люду України.

-А ви дивились та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
(«Юродивий»)

Шевченкові прикро, що його земляки-
козаки дали себе перетворити підступним 
ворогом у «мільйони свинопасів». Адже 
сам він завдяки своїй невтомній праці рук 
і розуму увійшов до кола тих нечисленних 
аристократів духу ХІХ ст., які у час повсюд-
ної брехні й лицемірства заявляли:

-Я вірю й визнаю:
що народ нічого більше не може ша-

нувати так, як гідність і свободу свого іс-
нування,

що він повинен це все боронити до 
останньої краплини крові,

що це є найвищий привід для наказуван-
ня і найсвятіший обов’язок для виконання;

що ганьби боягузливого піддання во-
рогові ніколи не можна змити,

що ця отрута в крові народу передаєть-
ся нащадкам й буде паралізовувати та під-
копувати сили майбутніх поколінь,

що честь можна тільки раз втратити, що 
честь найвищого керівника і державної 
влади є тотожна з честю народу й що вона 
є одиноким охоронцем добробуту народу,

що народ серед найважчих обставин є 
непоборний у величній боротьбі за свободу,

що навіть утрата свободи в кривавій 
героїчній боротьбі гарантує відродження 
народу й є зародком нового життя, з яко-
го виросте нове сильне дерево.

Я заявляю і закликаю сучасність і май-
бутність:

що я вважаю за найбільш згубну річ 
культивувати страх і бажання компромі-
сів, цю фальшиву «мудрість», як ухилятися 
від небезпеки,

що я вважаю розумними найдикіші 
розпачливі вчинки, коли нема можливос-
ті зустрічати небезпеку з чоловічою від-
вагою, цебто зі спокійною, але сильною 
рішучістю,

що серед тривоги нинішніх днів я 
не забуду остерігаючих подій старих і 
нових часів, як теж мудрих наук цілих 
століть і шляхетних прикладів славних 
народів і не поміняю світової історії на 
брехливу газету,

що я вільний від самолюбства й маю 
відвагу виявити з одвертим чолом кожну 
свою думку й кожне почування перед мо-
їми співгромадянами, 

що я буду почуватися прещасливим, ко-
ли зможу знайти славну смерть у величній 
боротьбі за свободу й честь моєї Батьків-
щини»..

Той із нас, хто здатний підписатися під 
цими словами, і є дійсно провідною вер-
ствою, елітою України: інтелектуальною і 
військовою. Час вимагає від нас сміливо 
взяти на себе цей обов’язок. Тобто взяти 
за зразок для наслідування не бандитських 
«олігархів» і їх прихвоснів - «професійних 
політиків», а Тараса Шевченка. 

Тарас Шевченко - не лише наш натхнен-
ний поет, не лише наш безсмертний Коб-
зар, не лише наш Пророк, що прийшов до 
нас як дар призначення, як віщун визво-
лення. Не тільки співець минувшини, чи 
грізний суддя сучасності.

Тарас Шевченко - це найвідважніший 
Воїн України, борець за її щасливе май-
бутнє. Це незримий наш Вождь, гені-
альний стратег, що не програв ворогові 
жодної битви, що далі керує нашою бо-
ротьбою, що все гуртує наші сили для 
вирішального удару. Це Він нас поведе 
до останнього бою.

Все голоснішою і голоснішою луною 
ширяться кличі з високої могили над Дні-
пром. Вже чути гомін соборний за направ-
ляючим духом Пророка. Вже « ... сонце йде 
і за собою день веде».

І якщо спрага мандрівки вас сушить, 
а ганьба неволі соромом палить; як вам 
у душу закрадається зневіра, а серце 
стискається від болю розчарування; як 
вас огортає гнівний сум сьогоднішньої 
кривди, а жадоба прийдешнього чину 
гнітить вас нестерпною тугою — Він вас 
скріпить духом, Він вас розрадить, Він 
вам покаже справжній шлях до волі й 
щастя України:

-Вставайте, кайдани порвіте,
Та вражою, злою кров'ю
Волю окропіте!
(«Заповіт»)

Керівник проекту Сергій РУДЮК, 
 полковник Збройних Сил України,

викладач Університету «Україна», 
член Національної спілки 

 журналістів України
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ÀÍÀÑÒÀÑ²ß
ÄÌÈÒÐÓÊ

Народилася дівчина 31 січня 
1991 року у місті Ніжині, що  
на Чернігівщині. З 10 років 
проживає у Києві. Тут, на 
берегах Дніпра, вона навчалася 
у гімназії. 

Минулого року успішно 
закінчила Національний 
технічний університет України 
«Київський політехнічний 
інститут» і сьогодні працює 
в одній з фірм із захисту 
інформації на комп’ютерних 
системах.

Вірші Настя пише з 12 років. 
Відомою стала під час подій 
на Майдані, коли Інтернет 
вибухнув її віршем «Ніколи ми 
не будемо братами».
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АТО 21

За подіями на сході уважно слідкують мільйони українців. І не лише ті, чиї 
сини, батьки і брати відстоюють там нашу незалежність: кожен, кому болить 
майбутнє нашої країни, дітей, хто хоче жити у вільній і демократичній Україні, а 
не під чоботом путінського окупанта, подумки там, в районі бойових дій. Особливо 
сьогодні, коли через втручання російських військ ситуація загострилася.

Нещодавно ми поцікавилися думкою пересічних громадян – представників різних 
категорій населення - щодо подій, які відбуваються на Донбасі. І ось що почули від них.

Людмила Турчина,
 кандидат історичних наук, м. Запоріжжя
- Я до глибини душі обурена діями нашого північногоо су-

сіда. В Росії маю багато знайомих і знаю, що російське теле-
бачення зомбує росіян: різні кисе-
льови аж зі шкіри лізуть, створюю-
чи негативний образ України. І у них 
складається враження, що весь схід, 
південь тільки і мріють про вихід зі 
складу України і приєднання до «ма-
тінки-Росії». Так ось, я якраз пред-
ставляю південь і дуже добре знаю 
настрої жителів Запоріжжя. Особли-
во молоді, оскільки працюю викла-
дачем в університеті.

Так, є такі, хто хотів би опинитись 
під «крилом Путіна». Але таких у нашому місті жалюгідна куп-
ка: переважна більшість людей розуміють, що для нас є і може 
бути лише одна держава – Україна.

Леся Сулима,
Київ
- Протягом століть нам втокмачу-

вали в голови тезу про те, що укра-
їнці і росіяни – рідні брати, правда, 
російський – старший. Навіть за роки 
незалежності деякі політики продо-
вжували наполягати на цьому, хоча 
кожен, хто хоч трохи цікавився істо-
рією відносин між нами, знає: наше 
«братство» будувалося на крові міль-
йонів українців. 

І сьогоднішні події, що відбуваються на Донеччині і Луган-
щині, зайвий раз переконливо доводять: у світогляді кремлів-
ських вождів нічого не змінилося, вони, як і їхні попередники 
– російські царі, генеральні секретарі вважають нас людьми 
нижчого ґатунку. Коли б це було інакше, то і ставлення до нас 
було б іншим. А всі слова про дружбу, братерство двох сло-
вянських народів є нічим іншим, як прихованим лукавством з 
їхнього боку. Ми ніколи не були братами і навряд чи ними по-
чуватимемося найближчим часом. 

Олег Федоришин,
пенсіонер, місто Обухів Київської області

- Я прийшов на марш миру, щоб 
разом з тисячами українців сказа-
ти Путіну: «Забирайся,  до дідька, з 
України!».

Знаєте, незважаючи на свій вік, я 
готовий навіть заспівати популяр-
ний у всьому світі «хіт» про цього 
покидька…

Коли я чую з вуст Путіна, що в 
Україні воюють добровольці, які не 
отримують за це ніяких грошей, в 
мені закипає лють, мені хочеться 

самому взяти до рук автомата, а краще кулемета і піти розі-
братись з тими «добровольцями». Та, на жаль, вік і хвороби 
не дозволяють цього зробити. Але я вірю: за мене це зро-
блять наші діти й онуки, які щодня демонструють мужність, 
героїзм і звитягу у війні з агресором.

Олег Дацюк,
працівник ТСО України
- Кожна звістка про смерть 

наших співвітчизників, які бо-
ронять Україну, відгукується 
болем у моєму серці. За зло-
чинну недалекоглядність, а то 
й байдужість до власної дер-
жави політиків, які протягом кількох десятиліть знаходилися біля її 
керма, сьогодні розплачуються своїми молодими життями українці.

Ми переконалися, що найкращим нашим союзником і парт-
нером  є Збройні Сили України. Я не є військовим стратегом, 
але вважаю, що коли б не Українське  військо, ворог просунув-
ся б значно глибше в Україну. 

Впевнений: держава має ще більше піклуватись про свою 
армію, тих, хто носить погони і за першим її наказом всту-
пає у смертельний двобій з ворогом. Наша армія народна, 
бо саме прості громадяни підтримують її в цей скрутний 
для всіх нас час. 

Олег Винарський,
солдат-десантник, учасник АТО
- На мою думку, сьогодні вирішується доля України: бути їй незалежною, демократичною 

європейською країною чи ні. Ми, солдати й офіцери Українського війська, робимо все від 
нас залежне, щоб відповідь на це запитання була ствердною. На війну з агресором нас нади-
хає пам'ять про полеглих бойових побратимів, бажання жити у своїй хаті, а не комунальній 
квартирі та ще зі «смотрящім». Все більше людей розуміють, що для нас, громадян України, є 
і може бути лише одна держава – Україна.

СПЕЦВИПУСК 21
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Актуально

Олексію, розкажіть, будь ласка, як 
Ви запроваджували проект «Біотех-
реабілітація поранених»? 

Наша компанія від початку спеціалізо-
вана для роботи у сфері регенеративної 
медицини. Для цього у свій час було при-
дбане багатомільйонне обладнання для 
біолабораторії. Мета цього напрямку – 
розвивати та використовувати клітин-
ні технології у лікування широкого спек-
тру захворювань та травм. Так вийшло, 
що більшість наших співробітників, які 
зараз задіяні в проекті, раніше працювали 
у донецькому Інституті невідкладної та 
відновної хірургії ім. В.К. Гусака – а це вели-
чезний успішний досвід використання клі-
тинних технологій в ортопедії-травма-
тології. Дивлячись на заповнені поранени-
ми бійцями військові шпиталі, де медики 
ледве встигають долати запальні проце-
си, я вирішив використати наші можли-
вості для допомоги постраждалим. Вва-
жаю, що посильна допомога країні у важкі 
часи – це обов’язок кожного.

Звісно, наше лікування складне та за-
тратне, але ми маємо всі необхідні по-
тужності для лікування та досвідчених 
спеціалістів. Постало питання: як зро-
бити таке лікування безоплатним для 
поранених? У цьому нам допоміг «Народ-
ний проект» в особі Давіда Арахамії, 
який взяв на себе забезпечення коштів 
для оплати роботи групи фахівців та за-
купівлі витратних матеріалів. Ми скон-
центрувалися саме на кістках кінцівок 
(стегно, гомілка, стопа, плече та перед-
пліччя) – ці травми цілком можливо ліку-
вати в наших умовах.

Так проект запрацював. Ми виріши-
ли відзразу: щоб максимально плідно ви-
користати технічні та інтелектуаль-
ні можливості, братися за найскладніші 
випадки – коли ніяка інша технологія не 
дає ефекту. Це переважно ті люди, яких, 
зазвичай, відправляють на протезування 

за кордон, або роблять ампутацію в Укра-
їні. Але що таке ампутація – це зламана 
доля та скорочене життя, а навіть са-
мий високотехнологічний протез не зрів-
няється зі справжньою кісткою.

Наше суспільство доволі консерва-
тивне. Чи не важко було «пробивати 
дорогу» новим технологіям?

Так, спочатку наш проект на шляху до 
поранених зустрів багато скепсису. Адже 
про клітинні технології в Україні ще ма-
ло хто чув крім самовідданих науковців. А 
наукова спільнота завжди дещо закрита 
від громадськості.

У багатьох громадян панує стереотип, 
нібито високі технології – це не про Україну. 
Проте небайдужі волонтери намагають-
ся вхопитися за будь-яку можливість до-
помогти своїм підопічним бійцям. І не дар-
ма: не зважаючи на те, що кістка повністю 
відновлюється протягом кількох місяців, 
попередні результати нашого лікування 
вразили навіть самих запеклих скептиків.

На чому основане лікування у рам-
ках проекту «Біотех-реабілітація по-
ранених» та як воно виконується? 

В основі лікування за допомогою клі-
тинних технологій лежить унікальна 
можливість стовбурових клітин людини 
перетворюватися у клітини інших тка-
нин. Наше завдання – виділити ці ткани-
ни з організму людини та в лаборатор-
них умовах «змусити» їх утворити фраг-
мент потрібної нам тканини – кісткової. 
Оскільки, отриманий матеріал є ауто-
логічним, тобто «рідним» для організму 
пацієнта, він швидко заміщує втрачену 
ділянку кісткової тканини, утворюючи 
монолітну кістку.

Лікування складається з двох голо-
вних етапів: забір клітинного матеріа-
лу та основна хірургічна операція. Зокре-
ма, стовбурові клітини пацієнта лікарі 
отримують шляхом пункції червоного 
кісткового мозку з крила клубової кіст-

ки, а клітини кісткової тканини отриму-
ють з гомілки. Потім поранений поверта-
ється додому, або продовжує лікуватися в 
установі, де був раніше. Основна операція 
з використанням клітинно-тканинного 
матеріалу проводиться, зазвичай, через 
5-6 тижнів після забору клітин – саме та-
кий час потрібен для того, щоб у біола-
бораторії виростити з клітин пацієнта 
цілісний фрагмент, готовий для введення 
у місце дефекту кістки.

 Але це – у кращому випадку. Часто 
буває, що між цими двома етапами по-

У вересні минулого року стартував проект «Біотех-реабілі-
тація поранених», що допомагає пораненим в зоні АТО швидко 
відновити кістки після важких травм, використовуючи власні 
клітини пацієнта. Проект забезпечує лікування поранених  у 
найскладніших випадках – коли пораненому загрожує ампута-
ція та інвалідність. Організатори проекту – Всеукраїнський 
центр волонтерів «Народний проект» та інноваційна медич-
на компанія ilaya, яка нещодавно стала офіційним партнером 
ТСОУ. Про особливості отримання такої допомоги та  вража-
ючі результати лікування розповів засновник проекту, гене-
ральний директор компанії ilaya Олексій Шершньов.

Біотехнолог медичного центру ilaya Д. Зубов
за роботою з клітинами

Операційна медичного центру ilaya

Кріосховище медичного центру ilaya, де зберігається
клітинний матеріал
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трібно провести цикл маніпуляцій для 
«наведення ладу» у місці травми – вирів-
нювання осі кістки, репозиція відламків, 
видалення змертвілих тканин або оскол-
ків снаряду та інше. Все це проводиться в 
умовах операційної з високою стерильніс-
тю, що виключає ризик ускладнень.

Розкажіть, будь ласка, детальніше 
про результати вашого лікування.

Першими пораненими, які пройшли лі-
кування з використанням клітинних тех-
нологій у рамках нашого проекту, стали 
три постраждалих: мирна мешканка Кра-
маторська, 46-річна Наталія, та солда-
ти Збройних сил України 36-річний Віктор 
та 26-річний Сергій. Гарні результати їх 
лікування помітні вже через 1,5 місяці піс-
ля основної операції. 

Наталія отримала численні травми, 
унаслі док розриву снаряду поряд з її бу-
динком. Найскладнішою проблемою ста-
ло пошкодження лівої плечової кістки з 
дефектом до 5 см. Такий дефект не від-
новлюється традиційними методами та 
загрожує повною втратою функції руки. 
Місцевий лікар порекомендував жінці звер-
нутися по допомогу до нашого проекту 
– він давно знає нашого ортопеда-трав-
матолога як гарного практика у сфері 
біотехнологій. Лікування Наталії ми по-
чали на початку жовтня, а вже у грудні 
побачили перші результати за допомо-
гою рентгену – є всі ознаки зрощення ау-
тологічного клітинно-тканинного ма-
теріалу з плечовою кісткою.

Кулеметник Віктор був поранений у 
липні, унаслідок танкового обстрілу під 
Луганськом. Він поступив до нас у жовтні 
з багатоуламковим переломом п’яткової 
та таранної кісток. За словами нашо-
го ортопеда-травматолога, замість 
п’яткової кістки бійця, фактично була 
«каша». Ми провели остеосинтез на сто-
пі та застосували клітинні технології. 
На отриманому нещодавно рентгенів-
ському знімку ми бачимо активні проце-
си зрощення. Лікарі сподіваються, що вже 
влітку хлопець зможе відкласти милиці.

Сергій – навідник. Його підрозділ зазнав 
нахабного обстрілу з автомату під Гор-
лівкою – стріляли бойовики, що під’їхали 
на машині під білим прапором. Сергію про-
стрілили плечову та променеву кістку. 
Ми взялися за обидві травми: на плечовій 

кістці виконали остеосинтез, а значний 
дефект променевої кістки замістили за 
допомогою клітинного матеріалу. Зараз 
на знімках спостерігаємо активне утво-
рення кісткової тканини на місцях травм!

А скільки, приблизно, коштує таке 
лікування поранених?

 Для наших поранених цих питань не 
існує. Від них нам потрібно лише одне – 
бажання одужати. Кошти – це питан-
ня виключно медичного центру ilaya. Як 
я вже казав, зі свого боку, ми забезпечу-
ємо оригінальну технологію, яка більше 
ніде в світі не використовується, інно-
ваційне обладнання та професіоналізм 
лікарів. Тому ми проводимо лікування за 
собівартістю, яка може становити 100-
200 тис. гривень – всі ці кошти нам пере-
раховують меценати через портал «На-
родного проекту». Для цих меценатів ми 
публікуємо звіти та деталізацію рахунків 
– цю інформацію можна переглянути на 
сторінках наших бійців.

Кого ви берете на лікування та як 
отримати вашу допомогу? 

Допомогу в рамках проекту «Біотех-
реабілітація поранених» можуть отри-
мати всі постраждалі у ході бойових дій 
на Сході – як бійці, так і мирні мешканці.

 Якщо людина має травми кісток та ба-
жає лікуватися у нас, потрібно за-
повнити анкету на порталі http://
bio-tech.shershnyov.com/. У цій анкеті 
описується випадок, прикріплюють-
ся фото травми та рентгенівські 
знімки. Отримана інформація роз-
глядається лікарями, і, якщо наша до-
помога доцільна, – лікарі проводять 
огляд пораненого. Потім, наш орто-
пед-травматолог розробляє схему 
лікування, і з цього моменту ми зби-
раємо кошти та надаємо допомогу. 

Виходячи з унікальних мож-
ливостей стовбурових клітин 
та вашої технології, можна лі-
кувати ще багато травм та 
захворювань?

Так. Клітинні технології ма-
ють великі перспективи, адже ре-
генерація клітин потрібна прак-
тично при будь-якій травмі чи 
хворобі. Зараз ми концентруємося 
на подоланні важких травм. Тому 
другий соціальний проект компа-

нії ilaya, який ось-ось почне надавати до-
помогу – це «Банк шкіри. Лікування опіків». 

У рамках цього проекту буде проводи-
тись лікування опіків для постраждалих 
у зоні АТО, ilaya забезпечує необхідний клі-
тинний матеріал, а саме – формує резерв 
клітин для банку шкіри. Цей резерв може 
бути використані для відновлення 24 м² 
шкіри у короткий термін – а це, приблиз-
но, 25 постраждалих з опіками до 40%.

 Безпосередньо лікування опіків буде про-
водитися у Київському міському опіковому 
центрі – ця установа має всі необхідні умо-
ви для лікування опіків, а куратором ліку-
вання є головний лікар опікового центру, до-
свідчений комбустіолог Анатолій Воронін. 

Олексію, дякуємо Вам за цікаве 
інтерв’ю! А що б Ви хотіли сказати 
нашим читачам? 

У першу чергу, хочу висловити щиру 
подяку героям, які захищають нашу зем-
лю. Ваша мужність вражає, вона сильніша 
за будь-яку зброю! Також хочу подякувати 
«Народному проекту» - нашим партне-
рам які забезпечують необхідні кошти 
на лікування бійців!

Наш проект завжди відкритий для по-
страждалих, яким потрібне лікування, та 
тих, хто піклується про поранених. Звер-
тайтеся до нашого проекту по допомогу, 
не залишайте поранених, навіть якщо вони 
втратили надію на повернення здоров’я. 

А найголовніше – закликаю усіх дія-
ти та вірити у краще, єднатися заради 
спільного добробуту!

Якщо ми сьогодні використаємо всі свої 
здібності та можливості – завтра здій-
сняться наші мрії про щасливу та мир-
ну країну!

Результати лікування Сергія

Результати лікування Віктора

09.2014

01.2015

09.2014

01.2015
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Жартома про серйозне
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Син каже до батька:
- Тату! Чорт лізе у хату!!!
- Не біда, синку, аби не москаль!!! 

***
Мій брат працює хірургом в Москві. Рі-

же москалів, ще й гроші отримує.
***

У Львові на футболі фани заводять: «Хто 
не скаче, той москаль!». Підривається пів-
стадіону. Позаду сім’я (тато, мама, дитина 
років 5). Дитина питає:

- Пап-пап, а што ані крічат?
- Пригай давай... 

***
І сказав Бог українцям:
- Я дам вам Кличка!
- А навіщо він нам?
- Він поб'є всіх нігерів та москалів!
- Дай два! 

***
Гуцул на могилі сина:
- Чи я тебе не народив, чи я тебе не го-

дував, чи я тебе до університету не від-
пустив, чи я тобі гроші не відсилав!? А ти 
приїхав і шо мені сказав: «Здравствуйте, 
папа!»!? 

***
Небачених висот досяг сервіс на заліз-

ницях України! З першого червня “Укрза-
лізниця” дозволила користуватися туале-
тами на зупинках! На всій території Росії! 

***
Зустрічаються двоє крокодилів:
- Ну, як полювання?
- Двох негрів з'їв, а ти?
- А я одного москаля.
- Брешеш, ану дихни... 

***
- Тату, що означає наш прапор?
- Синій - піднебіння, жовтий - поле.
- А що означає прапор москалів?
- Білі квіти на червоному цвинтарі.
- А синій?
- А синій вони у нас вкрали. 

***
Приїхав українець до Москви і питає 

москаля:
- Цікаво, а ви тут канал "1+1" дивитесь?
- Ну, єслі би антени салом смазивалі, то 

может і сматрєлі би.
- Дивно, кацапе. Ми ж водкою антени 

не обливаємо, а москальске TV дивимося!

- Куме, знаєш що по-кацапському озна-
чає наше українське слово “шабля”?

- Ну, і що?
- Тихіше, панночко!

***
- Як називається людина, яка розмовляє 

українською мовою?
- Двомовна.
- А якщо людина розмовляє трьома мо-

вами?
- Тримовна.
- А якщо однією?
- Москаль. 

***
Сидять два куми, їдять сало. Один дру-

гому й каже:
- Куме, а ви знаєте, ті москалі, шляк би 

їх трафив, такі вже героїчні люди?
- Та Ви шо таке триндите, куме!
- Ну, так от. Слухайте. Йду я вчора по-

при ставок, глип - а там москаль топиться. 
Я йому: “Може тобі допомогти?”. А він все 
кричить та й кричить: “Та ну! Та ну!” 

***
- Куме, га куме, ви знаєте як москалі на-

зивають наше сало?
- Ні, і як ?
- Цилюліт!

***
Москаль біля клітки з мавпами питає 

служителя:
- Вибачте, скоро мавп годуватимуть?
- А ти що, голодний? 

***
Дзвінок з поліцейської дільниці в ро-

сійське посольство:
- Там не ваша людина спить на лавці в 

парку без документів?
- Він тверезий?
- Ні! Поряд стоїть пляшка!
- Допита?
- Недопита!
- Це не наша людина!

***
Урок толерантності в українській школі:
- Діти, запам'ятайте: до москалів тре-

ба ставитися так само, як до нормальних 
людей.

***
У Чехословаччині вирішили утворити 

міністерство морського флоту. У Москві 
страшенно здивувалися:

- Навіщо воно вам? У вас же немає моря!

- Ну й що? - здивувалися чехи. - У вас 
же є міністерство культури. 

***
Після напружених переговорів з україн-

ською владою керівництво компанії “ЛУКОЙЛ” 
нарешті погодилось перейменувати своє 
представництво в країні на “ЦИБУЛЯОЙЛ”. 

***
- Куме!
- Га?!
- А ви чули, що москалі в космос по-

летіли?!
- Та що, всі?
- Та не всі, тільки один.
- То чого ти, дурню, радієш?! 

***
- Вуйку Стефане, вуйку Стефане! Що 

то ви робите?! Навіщо ви берізку ру-
баєте? Така струнка, молоденька, так 
око зеленими листочками милувала, а 
ви її геть!

- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце 
кров’ю обливається, але мушу те зробити 
- прийдуть москалі, побачать берізку і ска-
жуть: “Родіна”... 

***
Зловив дядько золоту рибку. Вона ви-

конує його з бажання:
-Нехай усе татаро-монгольське іго йде у 

Швецію. Та лиха не робить! А потім назад.
Знялась вся орда и потопала в Швецію... 

Майже нікого там не порубавши, поверну-
лась назад.! так три рази. Не стрималась 
рибка, спитала:

- Ну що тобі, дядьку, Швеція зробила ?
- А шо мені Швеція ? Зате по москалям
- шість разів туди-сюди, туди-сюди ! 

***
Зустрічається руській з українцем:
- Ну что у вас за язик нєпонятний. Вот. 

напрімер, слово НЕЗАБАРОМ: ето что - ря-
дом ілі сзаді бара? Українець:

- А у вас ну що за слово СРАВНІ: то це 
вже чи ще ні? 

***
Львів. У автобус заходять бандерівці з 

автоматами. Один з них запитує:
- Котра година?
Тут піднімається негр і каже:
- Опів на п'яту, дядечку.
- На що бандерівець йому відповідає:
- Сиди, синку, і так бачу, шо не москаль! 
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Наші консультації

Серед проблем, які найбільше хвилюють учасників антитерористичної 
операції, чільне місце посідають умови отримання статусу учасника бойових дій, 
який передбачає певні пільги і соціальні гарантії, та чимало інших.
Зважаючи на це, надаємо узагальнену інформацію фахівців Управління правового 
забезпечення Генерального штабу ЗС України. Вона,  сподіваємось, допоможе нашим 
воякам у вирішенні цієї нагальної проблеми.

Рішення про надання статусу учас-
ника бойових дій приймає міжвідомча 
комісія з питань розгляду матеріа-
лів про визнання учасниками бойових 
дій, яка утворена Державною службою 
України у справах ветеранів війни та 
учасників АТО.

ХТО ОТРИМАЄ СТАТУС УЧАСНИКА 
БОЙОВИХ ДІЙ?

Військовослужбовці та працівники 
Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, 
Служби зовнішньої розвідки, Держпри-
кордонслужби, Держспецтрансслуж-
би, особи рядового і начальницького 
складу, військовослужбовці, працівни-
ки МВС, Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військо-
вих формувань, які брали безпосередню 
участь в АТО, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи в районах проведення анти-
терористичної операції.

Працівники підприємств, установ та ор-
ганізацій, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції в районах 
її проведення.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОТРІБНІ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УБД
- документи про безпосереднє залу-

чення до виконання завдань, направлен-
ня (прибуття) у відрядження, перебуван-
ня в районах АТО (витяги з наказів, ди-
ректив, розпоряджень, посвідчень про 
відрядження, журналів бойових дій, бо-
йових донесень, дислокацій, книг наря-
дів, графіків несення служби, звітів, зве-
день, донесень, матеріалів спеціальних 
(службових) розслідувань, за фактами 
отриманих поранень);

- довідка встановленого зразка, яку 
зобов’язані у місячний строк після за-
вершення особами виконання завдань 
АТО подати командири (начальники) вій-
ськових частин або інші керівники уста-
нов, закладів до комісій, утворених при 
державних органах, у підпорядкуванні 
яких були військові частини, інші фор-
мування, де проходили службу чи пра-
цювали особи.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОТРІБНІ 
ПРАЦІВНИКУ ПІДПРИЄМСТВА, 

УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ 
ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УБД

- документи про безпосереднє залу-
чення до виконання завдань або направ-
лення (прибуття) у відрядження в райони 
АТО (витяги з наказів, розпоряджень, по-
свідчень про відрядження, книг нарядів, 
матеріалів спеціальних (службових) роз-
слідувань за фактами поранень, інші до-
кументи, що були підставою для направ-
лення у відрядження);

- довідка встановленого зразка, яку 
зобов’язані у місячний строк після завершен-
ня особами виконання завдань АТО подати 
керівники підприємств, установ, організацій 
до міжвідомчої комісії з питань розгляду мате-
ріалів про визнання учасниками бойових дій.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УБД 
ЗВЕРТАТИСЯ ПОТРІБНО

- до військових частин, інших 
формувань, у яких особи про-
ходили службу чи працювали;

- до комісій, утворених у мі-
ністерствах, інших централь-
них органах виконавчої влади 
чи інших центральних органах;

- до міжвідомчої комісії з 
питань розгляду матеріалів 
про визнання учасниками 
бойових дій.
ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ АТО

- безплатне одержання ліків за рецеп-
тами лікарів;

- безплатне щорічне забезпечення са-
наторно-курортним лікуванням, а також 
компенсація вартості самостійного сана-
торно-курортного лікування;

- 75% знижки плати за житлово-кому-
нальні послуги;

- 75% знижки вартості твердого палива 
і скрапленого газу;

- встановлення на пільгових умовах 
квартирних телефонів (оплата у розмірі 
20% тарифів вартості основних та 50% — 
додаткових робіт). Абонентська плата за 
користування телефоном встановлюєть-
ся у розмірі 50% затверджених тарифів;

- безплатний проїзд усіма видами місь-
кого та приміського транспорту;

- безплатний проїзд один раз на два ро-
ки (в обидва напрямки) всіма видами між-
міського транспорту або проїзд один раз на 
рік (в обидва напрямки) вказаними вида-
ми транспорту з 50-відсотковою знижкою;

- користування під час виходу на пенсію 
(незалежно від часу виходу на пенсію) чи 
зміни місця роботи поліклініками та гос-
піталями, до яких вони були прикріплені 
за попереднім місцем роботи;

- щорічне медичне обстеження і дис-
пансеризація;

- виплата допомоги за тимчасовою не-
працездатністю в розмірі 100% середньої за-
робітної плати незалежно від стажу роботи;

- використання чергової щорічної від-
пустки у зручний час, а також одержання 
додаткової відпустки без збереження заро-

бітної плати строком до двох тижнів на рік;
- переважне право на залишення на 

роботі під час скорочення чисельності 
чи штату працівників у зв’язку зі змінами 
в організації виробництва і праці та на пра-
цевлаштування у разі ліквідації підприєм-
ства, установи, організації;

- першочергове забезпечення житло-
вою площею осіб, які потребують поліп-
шення житлових умов, і першочергове від-
ведення земельних ділянок для індивіду-
ального житлового будівництва;

- звільнення від сплати податків, збо-
рів, мита та інших платежів до бюджету 
відповідно до податкового та митного за-
конодавства.
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Розміри пенсії (за наявності права на 
військову пенсію в разі встановлення ін-
валідності) становитимуть:

- інвалідові І групи — 100% грошо-
вого забезпечення, яке виплачувалося 
цьому військовослужбовцеві за остан-
ньою посадою на день звільнення з вій-
ськової служби;

- інвалідові ІІ групи — 80%;
- інвалідові ІІІ групи — 60%.
Гарантії для призначення достроко-

вої пенсії за віком при встановленні пен-
сії на загальних підставах:

- для чоловіків — у 55 років та за наяв-
ності не менше 25 років страхового стажу;

- для жінок — у 50 років та за наявності 
не менше 20 років страхового стажу.

Надбавки та підвищення до пенсії учас-
никам АТО, які стали інвалідами війни:

- I групи — 474,5 гривні (50% прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність);

- II групи — 379,6 гривні (40% прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність);

- III групи — 284,7 гривні (30% прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність).

- для учасників бойових дій — 237,25 
гривні (25% прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність).

Мініма льні пенсійні виплати з 
урах уванням підвищень, допомо-
ги, доплат та надбавок не можуть 
бути нижчі:

- для інвалідів I групи — 285% про-
житкового мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність (у 2014 році — 
2704,65 гривні);

- для інвалідів II групи — 255% прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність (у 2014 році — 2419,95 гривні);

- для інвалідів III групи — 225% про-
житкового мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність (у 2014 році — 
2135,25 гривні);

- для учасників бойових дій — 165% 
прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність (у 2014 році — 
1565,85 гривні).

З 1 СІЧНЯ 2015 РОКУ НАБУВАЮТЬ 
ЧИННОСТІ ТАКІ ЗМІНИ:

1) пенсії в разі втрати годувальника під-
вищуються з 40 до 70% грошового забез-
печення годувальника на одного члена 
сім’ї, на двох і більше — 90%, але не мен-
ше 40% на кожного непрацездатного чле-
на сім’ї (призначаються членам сімей заги-
блих при виконанні службових обов’язків).

2) мінімальний розмір пенсії в разі 
втрати годувальника збільшиться з одного 
прожиткового мінімуму до двох.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
Військовослужбовцям, які звільняються 

з військової служби, і членам їхніх сімей - 
до органів за місцем проходження служби;

іншим особам, звільненим з військової 
служби, - до управлінь Пенсійного фонду.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ?
Паспорт, ідентифікацій код, довідка МСЕК 

(для інвалідів), свідоцтво про смерть із за-
значенням причинного зв’язку смерті (для 
пенсій у зв’язку із втратою годувальника).

Документи слід подавати особисто або 
через уповноважену особу.

Держава гарантує безкоштовне і 
позачергове забезпечення технічни-
ми та іншими засобами реабілітації 
учасників АТО, які постраждали під 
час проведення антитерористич-
ної операції, незалежно від визначен-
ня їм інвалідності. Вартість виробу 
для учасника АТО визначається за-
лежно від його потреб та необме-
жена в сумі.
ДО ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ НАЛЕЖАТЬ
- протезні вироби (зокрема, протез-

но-ортопедичні вироби (ортези, про-
тези), ортопедичне взуття);

- засоби для пересування (крісла ко-
лісні);

- спеціальні засоби для самообслу-
говування та догляду (допоміжні засо-
би для особистого догляду та захисту: 
наколінники, налокітники, рукавиці на 
протез, чохли для кукс верхніх та ниж-
ніх кінцівок, вкладиші із силіконової 

або селевої композиції для кукс верх-
ніх та нижніх кінцівок, подушки про-
типролежневі тощо);

- допоміжні засоби для особистої гі-
гієни: крісла-стільці, сидіння на унітаз, 
сидіння-надставки на унітаз, щипці для 
туалетного паперу, стільці, табурети, си-
діння для ванни та душу, східці, підстав-
ки для ванни, умивальники);

- допоміжні засоби для особистої 
рухомості, переміщення та підйому 
(палиці, милиці, ходуни, поручні);

- меблі та оснащення (столи, меблі 
для сидіння, ліжка, матраци проти-
пролежневі, перила та поручні, бру-
си, опори).

Працівники органів соціального 
захисту населення ознайомлять з ка-
талогами технічних та інших засобів 
реабілітації; з відповідним переліком 
протезно-ортопедичних підприємств, 
які виконують індивідуальні заявки на 
безкоштовне виготовлення технічних 

та інших засобів реабілітації; видадуть 
направлення на забезпечення необ-
хідними технічними та іншими засо-
бами реабілітації.

Особа обирає протезно-ортопе-
дичне підприємство, на якому їй бу-
де проведено протезування (ортезу-
вання) або ж забезпечено необхідним 
технічним засобом реабілітації. На об-
раному заявником підприємстві буде 
здійснено огляд учасника АТО та по-
дальший супровід із надання протез-
но-ортопедичної допомоги.

ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ
паспорт (копія та оригінал);
ідентифікаційний код (копія та ори-

гінал);
рішення військово-лікарської ко-

місії чи висновок лікарсько-консуль-
тативної комісії про потребу в забез-
печенні необхідним виробом;

витяг  з  нак азу  командира в ій-
ськової частини (начальника тери-
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Грошове забезпечення мобілізо-
ваних на рівні військовослужбовців-
контрактників;

- за безпосередню участь в АТО гро-
шове забезпечення підвищене в розмірі 
100% місячного грошового утримання, але 
не менше 3000 грн;

- грошові виплати резервістам у розмі-
рах до двох мінімальних заробітних плат 
на місяць на весь час виконання ними 
обов’язків служби у військовому резерві.

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, 
НАДАНІ ДЕРЖАВОЮ:

- збереження робочого місця та серед-
нього заробітку за працівниками, які про-
ходять військову службу за призовом під 
час мобілізації;

- звільнення військовослужбовців, 
які мобілізовані, від штрафних санк-
цій за фінансовими, податковими 
зобов’язаннями, а також відміна нара-
хування їм відсотків за кредит;

-  виплата одноразової  грошо-
вої допомоги військовослужбовцям, 
військовозобов’язаним та резервіс-
там під час виконання ними службо-
вих обов’язків у разі загибелі (смер-
ті), інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення ін-
валідності: у разі загибелі (смерті) — 
500 прожиткових мінімумів (609 тисяч 
гривень); у разі інвалідності (залежно 
від групи) внаслідок поранення, трав-
ми, каліцтва — 150–250 прожиткових 
мінімумів (182,7–304,5 тисячі гривень); 
у разі інвалідності (залежно від групи) 
внаслідок захворювання — 70–120 про-
житкових мінімумів (85,3–146,2 тисячі 

гривень); у разі часткової втрати пра-
цездатності без встановлення інвалід-
ності — залежно від ступеня втрати 
працездатності, який встановлюють 
медико-соціальні експертні комісії, — 
50–70 прожиткових мінімумів (60,9–85,3 
тисячі гривень).

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО 
ПОДАТИ?

Для оформлення виплати одноразо-
вої грошової допомоги військовослуж-
бовцям, військовозобов’язаним і ре-
зервістам під час виконання службових 
обов’язків у разі загибелі (смерті), інва-
лідності або часткової втрати працездат-
ності без встановлення інвалідності по-
трібно подавати:

- документи, що свідчать про причи-
ни та обставини загибелі (смерті) військо-
вослужбовця, військовозобов’язаного та 
резервіста, зокрема про те, що вона не 
пов’язана із вчиненням ним кримінально-
го чи адміністративного правопорушен-
ня або не є наслідком вчинення ним дій 
у стані алкогольного, наркотичного, ток-
сичного сп’яніння або навмисного спри-
чинення собі тілесного ушкодження чи 
самогубства;

- свідоцтво про смерть військовос-
лужбовця, військовозобов’язаного та 
резервіста;

- свідоцтво про народження військо-
вослужбовця, військовозобов’язаного та 
резервіста — для виплати одноразової 
грошової допомоги батькам загиблого 
(померлого);

- свідоцтво про шлюб — для виплати 
грошової допомоги дружині (чоловікові);

- довідку з органу реєстрації або від-
повідного житлово-експлуатаційного під-
приємства, організації чи органу місцевого 
самоврядування про склад сім’ї військо-
вослужбовця, військовозобов’язаного та 
резервіста;

- сторінки паспортів повнолітніх чле-
нів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по 
батькові й місце реєстрації;

- свідоцтво про народження дитини — 
для виплати одноразової грошової допо-
моги дитині;

- ідентифікаційний код;
- рішення районної, районної у м. Ки-

єві держадміністрації, виконавчого ор-
гану міської, районної у місті, сільської, 
селищної ради або суду про встанов-
лення над дитиною-сиротою, дитиною, 
позбавленою батьківського піклування, 
опіки, піклування (у разі здійснення опі-
ки або піклування над дітьми військо-
вослужбовця, військовозобов’язаного 
та резервіста);

- рішення суду або нотаріально по-
свідченого правочину, що підтверджу-
ватиме факт перебування заявника на 
утриманні загиблого (померлого) (нада-
ють особи, які не були членами сім’ї за-
гиблого (померлого), але перебували на 
його утриманні).

Для отримання відповідних пільг 
звертатися потрібно до Міністерства 
оборони, Міністерства внутрішніх 
справ, Служби безпеки України, Служ-
би зовнішньої розвідки, Держприкор-
донслужби та інших військових форму-
вань, у яких особи проходили військову 
(спеціальну) службу.

ЧИ МАЮТЬ ПРАВО НА ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ПЕНСІЇ 
БАТЬКИ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, 

ЯКИЙ МЕХАНІЗМ, ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО 
 ПРЕДСТАВИТИ І ДО КОГО ЗВЕРТАТИСЯ?

- Першого січня поточного року 
набрав чинності Закон України від 
20.05.2014 №1274-VII «Про внесення змі-
ни до статті 36 Закону України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб».

У відповідності до внесених змін чле-

нам сімей військовослужбовців, осіб, 
звільнених з військової служби, інших 
осіб, що мають право на пенсію за цим за-
коном, які загинули (померли) внаслідок 
поранення, контузії або каліцтва, одер-
жаних при захисті Батьківщини, ліквіда-
ції наслідків Чорнобильської катастрофи 

або виконанні інших обов’язків військо-
вої служби (службових обов’язків), або 
внаслідок захворювання, пов’язаного 
з перебуванням на фронті, у партизан-
ських загонах і з’єднаннях та підпільних 
організаціях і групах, визнаних такими 
законодавством України, ліквідацією на-

торіального підрозділу) або довід-
ка про обставини травмування (по-
ранення, контузії, каліцтва), видана 
к о м а н д и р о м  в і й с ь к о в о ї  ч а с т и н и 
(начальником територіального під-
розділу), з відомостями про участь 

в антитерористичній операції  (для 
військовос лужбовців (резервістів, 
військовозобов’язаних) та праців-
ників Збройних Сил, Національної 
гвардії, СБУ, Служби зовнішньої роз-
відки, Держприкордонслужби, осіб 

рядового, начальницького ск ладу, 
військовослужбовців та працівників 
МВС, Управління державної охоро-
ни, Держспецзв’язку, інших утворе-
них відповідно до законів військових 
формувань.
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ПРАВА ЧЛЕНІВ РОДИН ЗАГИБЛИХ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

- Відповідно до статей 10 та 15 За-
кону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту» 
особам, на яких поширюється чинність 
зазначеного Закону надаються зокре-
ма такі пільги:

безоплатне одержання ліків, лікарських 
засобів, імунобіологічних препаратів та ви-
робів медичного призначення за рецепта-
ми лікарів;

безоплатне першочергове зубопротезу-
вання (за винятком протезування з дорого-
цінних металів);

безоплатне забезпечення санаторно-ку-
рортним лікуванням або одержання ком-
пенсації вартості санаторно-курортного лі-
кування;

50-відсоткова знижка плати за ко-
ристування комунальними послугами 
(газом, електроенергією та іншими по-
слугами) та скрапленим балонним газом 
для побутових потреб у межах середніх 
норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, 
при розрахунках плати за опалення ста-
новить 21 кв. метр опалювальної площі на 
кожну особу, яка постійно проживає у жит-
ловому приміщенні (будинку) і має право 
на знижку плати, та додатково 10,5 кв. ме-
тра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з не-
працездатних осіб, надається 50-відсоткова 
знижка за користування газом для опалю-
вання житла на подвійний розмір норма-
тивної опалюваної площі (42 кв. метри на 
кожну особу, яка має право на знижку пла-
ти, та 21 кв. метр на сім’ю);

50-відсоткова знижка вартості палива, 
зокрема рідкого, в межах норм, встанов-
лених для продажу населенню, для осіб, які 
проживають у будинках, що не мають цен-
трального опалення;

виплата допомоги по тимчасовій непра-
цездатності в розмірі 100 відсотків серед-

ньої заробітної плати незалежно від стажу 
роботи;

використання чергової щорічної відпуст-
ки в зручний для них час; одержання додат-
кової відпустки без збереження заробітної 
плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право на залишення на ро-
боті при скороченні чисельності чи штату 
працівників у зв’язку зі змінами в організа-
ції виробництва і праці та на працевлашту-
вання в разі ліквідації підприємства, уста-
нови, організації;

позачергове забезпечення жилою пло-
щею осіб, які потребують поліпшення жит-
лових умов, зокрема за рахунок жилої пло-
щі, що передається міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади, 
підприємствами та організаціями у розпо-
рядження місцевих рад та державних адмі-
ністрацій. Особи, зазначені в цій статті, за-
безпечуються житловою площею протягом 
двох років з дня взяття на квартирний облік.

Органи виконавчої влади, виконавчі ко-
мітети місцевих рад зобов’язані надавати 
допомогу інвалідам війни і сім’ям загиблих 
військовослужбовців у будівництві індивіду-
альних житлових будинків. Земельні ділян-
ки для індивідуального житлового будівни-
цтва, садівництва і городництва відводять-
ся зазначеним особам у першочерговому 
порядку;

одержання позики на будівництво, ре-
конструкцію або капітальний ремонт жит-
лових будинків і подвірних будівель, при-
єднання їх до інженерних мереж, комуні-
кацій, а також позики на будівництво або 
придбання дачних будинків і благоустрій 
садових ділянок з погашенням її протягом 
10 років, починаючи з п’ятого року після 
закінчення будівництва. Зазначені позики 
надаються в порядку, який визначається 
Кабінетом Міністрів України;

позачергове користування всіма послу-
гами зв’язку та позачергове встановлення 

на пільгових умовах квартирних телефонів 
(оплата у розмірі 20 відсотків від тарифів 
вартості основних та 50 відсотків — додат-
кових робіт). Абонементна плата за корис-
тування телефоном встановлюється у роз-
мірі 50 відсотків від затверджених тарифів;

вступ поза конкурсом до державних та 
комунальних вищих навчальних закладів 
на спеціальності, підготовка за якими здій-
снюється за рахунок коштів відповідно дер-
жавного та місцевих бюджетів.

Членам сімей, зазначеним у пункті 1 стат-
ті 10 цього закону, а також дружинам (чоло-
вікам) померлих інвалідів Великої Вітчизня-
ної війни, які не одружилися вдруге, пенсії 
або щомісячне довічне грошове утримання 
чи державна соціальна допомога, що випла-
чується замість пенсії, підвищуються на 25 
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня членам сімей, за-
значеним у пункті 1 статті 10 цього закону, 
а також дружинам (чоловікам) померлих 
інвалідів війни, які не одружилися вдруге, 
та дружинам (чоловікам) померлих учас-
ників бойових дій, учасників війни, визна-
них за життя інвалідами від загального за-
хворювання, трудового каліцтва та з інших 
причин, які не одружилися вдруге, випла-
чується разова грошова допомога в розмі-
рах, які визначаються Кабінетом Міністрів 
України в межах бюджетних призначень, 
встановлених законом про Державний бю-
джет України.

Встановити, що пільги, передбаче-
ні пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 20 частини 
першої цієї статті надаються за умови, 
якщо розмір середньомісячного сукуп-
ного доходу сім’ї в розрахунку на од-
ну особу за попередні шість місяців не 
перевищує величини доходу, який дає 
право на податкову соціальну пільгу в 
порядку, визначеному Кабінетом Міні-
стрів України.

слідків Чорнобильської катастрофи чи 
участю у бойових діях у мирний час, які 
є непрацездатними та перебували на 
утриманні загиблого (померлого) году-
вальника (при цьому дітям та іншим осо-
бам, зазначеним в абзаці другому статті 
30 цього закону, незалежно від того, чи 
перебували вони на утриманні загиблого 
(померлого) годувальника), — 70 відсо-
тків грошового забезпечення (заробітної 
плати) загиблого (померлого) годуваль-
ника на одного непрацездатного члена 
сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (по-
мерлого) годувальника перебували двоє 

і більше членів сім’ї, пенсія призначаєть-
ся у розмірі 90 відсотків грошового за-
безпечення (заробітної плати) загиблого 
(померлого) годувальника, що розподі-
ляється між ними рівними частками, але 
не менше ніж 40 відсотків на кожного не-
працездатного члена сім’ї. У таких самих 
розмірах, незалежно від причини смерті 
годувальника, обчислюються пенсії чле-
нам сімей померлих інвалідів війни та 
членам сімей, до складу яких входять 
діти, які втратили обох батьків.

Також пунктом 2 розділу Перехідних 
положень закону встановлено, що особи, 

яким раніше призначено пенсію в разі 
втрати годувальника відповідно до Зако-
ну України «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб», мають право на пере-
рахунок пенсії з урахуванням положень 
цього закону.

Пунктом 3 Перехідних положень за-
кону визначено завдання Кабінету Міні-
стрів України у тримісячний строк з дня 
набрання цим законом чинності забезпе-
чити проведення перерахування раніше 
призначених пенсій відповідно до пункту 
2 цього розділу.
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СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ  З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ТА 
ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Соціально-психологічну і правову до-
помогу військовослужбовцям, які підля-
гають звільненню, у період їхнього звіль-
нення, особливо у зв’язку зі скороченням 
штатів та проведенням організаційних за-
ходів, і за станом здоров’я здійснювати-
муть 5 центрів соціально-психологічної 
реабілітації сфери управління Держав-
ної служби України у справах ветеранів 
та учасників АТО:

- Бородянський центр соціально-пси-
хологічної реабілітації населення та його 
інформування з питань подолання наслід-
ків Чорнобильської катастрофи;

- Іванківський центр соціально-психо-
логічної реабілітації населення та його ін-
формування з питань подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи;

- Києво-Святошинський центр соціаль-
но-психологічної реабілітації населення 
та його інформування з питань подолан-
ня наслідків Чорнобильської катастрофи;

- Соціально-психологічний центр м. 
Славутич;

- Центр соціально-психологічної реабі-
літації населення та його інформування з 

питань подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи.

Професійне навчання (курси з про-
фесійної підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації) військовослуж-
бовців та членів їхніх сімей за обраними 
ними цивільни-
ми професіями 
і спеціальнос-
тями здійсню-
в ати м е ть с я  в 
навчальних за-
к л а д а х  у с і х 
форм власнос-
ті, визначених 
на конкурсній 
основі, за кошти 
державного бю-
джету та в меж-
ах міжнародних 
програм.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ
- до Міністерства соціальної політики 

України.
- до Державного центру зайнятос-

ті — з питань працевлаштування, на-

дання інформаційних та консульта-
ційних послуг, пов’язаних із працев-
лаштуванням (консультації, ярмарки 
вакансій тощо).

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ:
Паспорт, ідентифікаційний код, ви-

тяг з наказу про звільнення з військо-
вої служби.

Інформація щодо курсів перепідготов-
ки військовослужбовців розміщена на сай-
ті Мінсоцполітики.

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО

Державою гарантується безоплатне 
забезпечення учасників антитерористич-
ної операції санаторно-курортним ліку-
ванням або одержання ними компенсації 
вартості самостійного санаторно-курорт-
ного лікування.

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
УЧАСНИКІВ АТО

Психологічна реабілітація здійснювати-
меться п’ятьма центрами соціально-пси-
хологічної реабілітації сфери управління 

Державної служби України у справах ве-
теранів та учасників АТО, зокрема:

- Бородянським центром соціаль-
но-психологічної реабілітації населен-
ня та його інформування з питань по-
долання наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи;

- Іванківським центром соціально-пси-
хологічної реабілітації населення та його 
інформування з питань подолання наслід-
ків Чорнобильської катастрофи;

- Києво-Святошинським центром соці-
ально-психологічної реабілітації населення 
та його інформування з питань подолан-
ня наслідків Чорнобильської катастрофи;

- Соціально-психологічним центром м. 
Славутич;

- Центром соціально-психологічної ре-
абілітації населення та його інформування 
з питань подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи.

Окрім, проведення психологічної реа-
білітації планується під час проходження 
санаторно-курортного лікування.

Професійне навчання (курси з про-
фесійної підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації) військовослуж-
бовців та членів їхніх сімей за обрани-
ми ними цивільними професіями і спе-
ціальностями здійснюватиметься в на-
вчальних закладах усіх форм власності, 
визначених на конкурсній основі, за ко-
шти державного бюджету та в межах між-
народних програм.

КУДИ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ?
До місцевих органів соціального захис-

ту населення.
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ?

Паспорт, посвідчення учасника бойо-
вих дій або інваліда війни, медична до-
відка за формою 070-О. Документи слід 
подавати особисто або через уповнова-
жену особу.

Наші консультації
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На замітку учаснику АТО

З метою забезпечення укомплектова-
ності первинних посад командної ланки 
в особливий період міністром оборо-
ни України  надано дозвіл командирам 
військових частин приймати рішення 
щодо призначення на первинні посади 
офіцерського складу командної ланки 
з присвоєнням первинного військово-

го звання офіцерського 
складу «молодший лей-
тенант» осіб сержант-
ського та старшинського 
складу, які мають відпо-
відний рівень освіти, на-
були бойовий досвід під 
час виконання завдань 

в антитерористичній операції та спро-
можні здійснювати керівництво підпо-
рядкованим особовим складом, без на-
правлення на курси військової підготов-
ки за напрямом, що відповідає профілю 
службової діяльності.

Атестація на присвоєння первин-
ного військового звання офіцерсько-

го складу складається безпосереднім 
командиром (начальником) і розгля-
дається на засіданні атестаційної ко-
місії військової частини, де військо-
вослужбовець проходить  військову 
службу, та затверджується посадовою 
особою, яка має право призначення 
на вказану посаду офіцерського скла-
ду відповідно до номенклатури при-
значення.

Призначення сержантів і старшин на 
офіцерські посади  буде здійснюватися 
наказами Міністра оборони України з 
одночасним присвоєнням первинного 
військового звання офіцерського скла-
ду «молодший лейтенант».

ЗА БОЙОВІ ЗАСЛУГИ – ОФІЦЕРСЬКІ ПОГОНИ!

За знищену ворожу техніку наші 
вояки, окрім морального, отримува-
тимуть ще й матеріальне заохочення

Нещодавно українські урядовці при-
йняли рішення щодо збільшення грошово-
го забезпечення військовикам, які на сході 
країни відстоюють нашу незалежність: за 
кожен день участі в боях вони отримува-
тимуть тисячу гривень. У документі, за іні-
ціативи Президента України, йдеться і про 
грошову винагороду солдатам і офіцерам, 
які знищили ворожу техніку.

Так, підбитий  автомобіль бойовиків оці-
нений у 12 тисяч гривень, танк – у 40 ти-
сяч, реактивна система залпового вогню 
«Град» - у 50 тисяч, а літак – у 121 тисячу.

Дехто вже встиг охрестити це но-
вовведення заробітчанством, мов-

ляв, потрібно воювати за честь Укра-
їни, а не за гроші. З цього приводу 
нагадаємо, що в роки Другої світової 
війни радянські військовослужбовці, 
які відзначилися в боях з німецьки-
ми фашистами, теж отримували гро-
шову винагороду. І це при пануванні 
комуністичної влади, яка акцент ро-
била виключно на патріотизмі захис-
ників країни!. .

Тим же, кому муляє очі цніціатива 
Президента, можемо порадити одне: 
скористайтеся нею і спробуйте поліп-
шити своє фінансове становище. Для 
цього потрібно лише прийти до вій-
ськового комісаріату і попроситись до 
війська, яке воює з російсько-терорис-
тичною ордою. За словами офіцерів - 

військкоматівців, для таких громадян 
не чиниться жодних перепон.

До речі, нещодавно Президент Укра-
їни - Верховний Головокомандувач 
Збройних Сил України видав розпоря-
дження щодо грошової винагороди за-
хисникам країни: вони знищили цілу 
колону ворожих танків...

У  Мін іс терс тв і  оборони на  сьо -
го д н і ш н і й  д е н ь  р о з р о б л я ю т ь  м е -
ханізм реа лізаці ї  ін іц іативи Петра 
Порошенк а.

Нещодавно у військовому відом-
стві прийняли ще одне важливе рі-
шення: офіцер, який не брав безпосе-
редньої участі в бойових діях, не змо-
же претендувати на керівну посаду.



Головний військово-медичний клінічний центр 
«ГВКГ» МО України
Київ, вул. Госпітальна, 18
044 521- 84-05 – приймальня начальника Центру
044 529-45-54 – черговий Центру
 
Військово-медичний клінічний центр Західногоо 
регіону (Львів)
Львів, вул. Личаківська, 26
0322 75-57-95 – приймальня начальника Центру
0322 75-57-85 – черговий Центру
 
В і й с ь к о в о - м е д и ч н и й  к л і н і ч н и й  ц е н т р 
Центрального регіону (Вінниця)
Вінниця, вул. Свердлова, 185
0432 53-18-15 – приймальня начальника Центру
0432 35-11-54 – черговий по Центру

Військово-медичний клінічний центр Північного 
регіону (Харків)
Харків, вул. Культури,5
0577 02-10-82 - приймальня начальника Центру
0577 02-10-90 - черговий Центру

Військово-медичний клінічний центр Південного 
регіону (Одеса)
Одеса, вул. Пироговська, 2
0487 25-82-12– приймальня начальника центру
0487 22-08-55 - черговий Центру

Військово-медичний клінічний центр професійної 
патології особового складу ЗС України (м. Ірпінь)
Київська обл., м. Ірпінь, вул. 11-ої лінії, 1
04597 9-43-89 - приймальня начальника Центру
04597 9-33-09 - черговий Центру

Військово-медичний департамент МО України
Черговий 520-07-64

Центральне військово-медичне управління ЗС 
України
Черговий 454-40-06

Департамент правового забезпечення МО України
Черговий 454-40-37

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ,

ДЕ УЧАСНИКИ АТО МОЖУТЬ ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ

 МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
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Корисно знати





Товариство Сприяння Обороні України
та Громадське обєднання "Психологічна 
кризова служба" пропонують:
Підготовку для служби в рядах Збройних Сил 
України та загонів територіальної оборони;
Групові заняття з тактичної медицини;
Психологічну підтримку воїнів АТО та їхніх 
родин
Інформаційна служба ТСО України:
(068) 316-44-93
ГО "Психологічна кризова служба":
(099) 178-99-11 (гаряча лінія цілодобово)
(098) 613-63-23;
(095) 517-83-03;
(098) 363-67-02


