
1/серпень/2022, випуск № 14

Інформаційний бюлетень 1/серпень/2022 dobrovoltsi.org.ua

«Наша варта забезпечила надійну безпеку 
стратегічного об’єкту у перші дні 

повномаштабного російського нападу…» – 
Олена Живко

Височезні блокпости з захисним маскуванням і кілька десятків 
озброєних чоловіків, які постійно змінюються на варті. Поруч, 
в одній із промислових будівель, відкрито чергове приміщен-
ня , де хлопці при потребі можуть перепочити – для цього з 
крісел та підручних матеріалів вони змайстрували саморобні 
ліжка, облаштували кухню.

Так виглядає варта одного із 
стратегічних об’єктів в місті, яку з 
початком війни організували бійці 
«Об’єднання добровольців». Тут 
вони несуть цілодобову службу 
ось уже понад 140 днів.

У кожного із чоловіків досвід 
військових дій на передовій, тож і 
на чергуванні – дисципліна на пер-
шому місці.

«Я вам все розкажу, зможете 
зробити відповідні світлини, але 
прошу – за жодних обставин не по-
відомляйте про об’єкт, на якому ми 
знаходимося. Така інформація мо-
же грати на руку ворогові, — го-
ворить керівниця всеукраїнського 
«Об’єднання добровольців» Оле-
на Живко. — Не безпідставно вва-
жаю, що це одна з найважливіших 
локацій в місті. Якби на початку ві-
йни тут висадився російський де-
сант, то щоб взяти місто під свій 
контроль , їм знадобилося лише б 
година- дві».

Рішення про захист та патру-
лювання Львова бійці «Об’єднання 
добровольців» прийняли одра-
зу після ракетних ударів Росії по 
українських містах. Тоді вони до-
мовилися, що в першу чергу забез-
печують безпеку своїм рідним, а 
опісля усі збираються в централь-
ному штабі.

Оперативність мала своє пояс-
нення – хлопці боялися, що після 
наступу може «лягти» зв’язок, як 

це сталося під час російсько-гру-
зинської війни у 2008-му році, а 
отже, комунікувати між собою 
уже буде неможливо.

 «Коли почалося повномасш-
табне вторгнення, я прокинулася, 
відвезла доньку і собачку до бать-
ків, а сама поїхала в штаб, бо зро-
зуміла, що якщо звернуся у війсь-
ккомат, то мені покрутять пальцем 
біля скроні і скажуть, щоб я йшла 

додому варити борщ. Після того 
звернулася в Центр безпеки міста, 
що діє при Львівській міськраді та 
спитала, де я можу бути корисною, 
адже в мене в підпорядкуванні 50 
озброєних людей. За годину мене 
набрали і попросили, щоб я з хлоп-
цями їхала патрулювати об’єкт, на 
якому ми зараз перебуваємо», – 
згадує той день Олена.

Уже значно пізніше на підмогу 
бійцям «Об’єднання доброволь-
ців» дали військовослужбовців 
Національної гвардії України та 
поліцейських.

 Увесь цей час хлопці несуть 
варту без отримання заробітної 
плати. Вони перебувають у по-
стійній ротації, адже багато до-
бровольців пішли служити у 
Збройні сили України, щоб разом 

з іншими боронити нашу державу 
від російських загарбників.

«Нас ніхто нічим не забезпе-
чує, навіть пальним. Але розумі-
ємо, що зараз в країні важка си-
туація, тому вимагати чогось від 
влади не можемо. Слава Богу, що 
форму та зброю маємо, адже наша 
організація працює уже не один 
рік і хлопці добре знають, що таке 
війна. Тепер усі навики стали їм в 
нагоді», – каже Олена Живко.

Нагадаємо, що зараз 
«Об’єднання добровольців» при-
сутнє фактично у всіх областях 
України. З початком збройної 
агресії майже усі бійці поповни-
ли собою лави ЗСУ. Інші допо-
магають здобувати перемогу на 
місцях, патрулюючи стратегічні 
об’єкти тощо.

Ігор Скибюк, командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади
Якщо я комусь і молився у Білогорівці, 
то це нашій артилерії
У травні російські війська тиждень безуспішно намагалися 
форсувати Сіверський Донець в районі сіл Дронівка, Сере-
брянка та Білогорівка на Луганщині. Попри переважаючі сили, 
зокрема, й вогневі, тоді ворогу так і не вдалося навести пере-
праву – наскільки потужним і професійним був спротив нашо-
го війська. Бої під Білогорівкою вже увійшли в історію росій-
сько-української війни як одна з її найбільш героїчних сторінок. 
Про вплив цієї операції на перебіг бойових дій, роль артилерії, 
подвиг бійців, які тримали плацдарм, а також про оборону 
Півдня, звільнення Вознесенська, війну, яка не дає права бути 
слабкими, поговорили з командиром 80-ї окремої десантно-
штурмової бригади, полковником Ігорем Скибюком. 

«За ці кілька місяців 
ми змусили ворога 
змінити тактику»

Атмосфера напередодні повно-
масштабного вторгнення росії була 
дуже напруженою. Бригада на той 
час була зосереджена на Півдні Укра-
їни. Звісно, ми готувалися. Очікували 
провокацій, припускали, що буде ес-

калація в зоні проведення ООС. Але 
особисто я хотів вірити, що ворог не 
піде на повномасштабну агресію, та-
кого масштабу я не передбачав. 

24 лютого вночі бригада отрима-
ла сигнал бойової тривоги і ми одра-
зу почали виконувати визначені за-
вдання. Вже того дня по нас працю-
вала авіація противника. 

Спочатку росіяни використову-
вали тактику бліцкригу – заходили 
великими угрупуваннями, колонами 

батальйонного та навіть бригадного 
рівня. Вони намагалися швидко про-
суватися, збивали наші заслони, оми-
нали опорні пункти, активно діяла 
авіація. Ми намагалися цьому проти-
діяти. Загалом за ці кілька місяців ми 
змусили ворога змінити тактику. Ни-
ні він більше діє вогнем, бронею, ар-
тилерією. Тепер ворог не висувається 
вперед, не підготувавши для піхоти 
територію. Він може пройти тільки 
після довгих, кропітких, кровопро-
литних боїв. І навіть після цього його 
чекають сюрпризи – вогонь нашої ар-
тилерії, піхоти, наші міни. Противни-
ку несолодко, скажімо так.

Якщо говорити про найбільш 
значущі операції, проведені в зоні 
відповідальності нашої бригади, я б 
виокремив три. По-перше, це оборо-
на Вознесенська Миколаївської об-
ласті у березні. Підрозділи бригади 
не дали противнику взяти цей насе-
лений пункт, переправитися через 

річку Південний Буг. Я 
вважаю, що це не дало 
росіянам змогу реалі-
зувати план щодо захо-
плення Одеси та Мико-
лаєва. Ми розвалили на-
ступ росіян, виснажили 
підрозділи противника, 
що зіграло велику роль 
на Півдні. 

По-друге, це травне-
ві бої в районі Білогорів-
ки на Луганщині, де во-
рог намагався форсувати Сіверський 
Донець. Дуже важка була операція, 
де все залежало від безлічі критеріїв 
і факторів, навіть від удачі. Білогорів-
ка стала серйозним уроком для росі-
ян. Доки ми були там, вони більше не 
ризикували поновлювати спроби на-
ведення понтонних переправ.  

По-третє, велике значення мала 
оборона села Берестове. Противник 
підтягнув туди своє ударне угрупу-

вання – 76-ту десантно-штурмову ди-
візію. Наших сил там було небагато, 
однак стійкість, хоробрість та вміле 
маневрування бійців, які обороняли 
Берестове, дозволили зірвати план 
ворога. Він втратив боєздатність, що 
дозволило нам виграти час для ство-
рення потужної оборони та розгор-
тання додаткових підрозділів. 

Продовження на 4 стор.
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2 ВІСНИК ДОБРОВОЛЬЦІВ
Олена Живко, керівниця ВГО «Об’єднання 
добровольців», волонтерка, адвокатка
Ми не привозимо «вантаж 200» чи трупи, 
ми веземо тіла героїв і цілий героїв і цілий 
Всесвіт для їхніх сімейВсесвіт для їхніх сімей
З Оленою Живко ми кілька разів домовлялися про 
інтерв’ю, але впіймати її у Львові не так просто. 
«Добре, але я не знаю, де можу бути завтра», - каза-
ла вона. І зазвичай їхала на схід, на південь, туди,  де 
кожна хвилина вимірюється людським життям. Во-
лонтерка з 2014 року їздить у зони бойових дій, а її 
організація «Об’єднання добровольців» розгалужена 
по всій Україні. Проте з початком повномасштабно-
го вторгнення тендітна жінка, львівська адвокатка 
та активістка взялася за справу, яка часто не під 
силу багатьом чоловікам – вона з-під обстрілів при-
возила тіла загиблих українських героїв рідним.

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ ЗАРАЗ – 
ЦЕ ІНШИЙ 
ВИМІР, ІНША 
РЕАЛЬНІСТЬ

- Олено, ви нещодавно 
повернулися з Донеччини. 
Де саме були і з якою місією?

- Ця подорож до Донецької 
області вперше за час повно-
масштабного вторгнення, бу-
ла виключно волонтерською: 
я привезла на схід гуманітар-
ну допомогу і назад не заби-
рала тіл наших героїв. Як би 
це дивно не звучало, це були 
чудові емоції, тому що наре-
шті ми поспілкувалися з на-
шими хлопцями, бо коли ти 
їдеш з місією забирати тіла 
наших захисників, то часу на 
спілкування зовсім немає. Я 
була в районі Краматорська, 
Слов’янська… 

- Але там зараз найнебез-
печніше в Україні. Яка була 
ситуація?

- Звичайно, небезпечно і 
насправді ситуація ще заго-
стрилася. Неподалік нас при-
літали крилаті ракети, було 
чути арту, звуки вибухів. Ні-
чого не змінилося – це війна. 
З моменту повномасштабно-
го вторгнення, коли ми були 
на півдні, вже, мабуть, як не 
дивно, до цього звикли. Ска-
зати, що не було страшно, 
не можу, бо страх є завжди. 
Коли ми привезли допомо-
гу, хлопці якраз виїжджали, 
щоб її забрати, дехто приїж-
джав з-під Лисичанська, про-
сто з боїв. Вони приходили в 
страшенну спеку в розгруз-
ках, касках, тіло втомлене, 
засмагле, але обличчя бліде 
від втоми і, певно, від адре-
наліну. І звичайно, коли ти 
дивишся в їх очі, таке вра-
ження, що вони прийшли з 
іншого світу, але їх сила, ві-
ра і якийсь азарт додає то-
бі впевненості. Переважно 
найбільше цінується вода. Бо 
спека +40, і коли ти на розпе-
чену каску просто ллєш воду, 
вона аж парує.

- А як хлопці? Як їх бо-
йовий дух? Знаю, що тоді 
якраз виходили з Лисичан-
ська, коли ви були на сході. 
Це їх не деморалізувало?

- Кожен підрозділ по-
різному. Той, куди я їхала, – це 
еліта наших військ, і я не бачи-
ла їх деморалізованими в жод-
ному випадку. Звичайно, є різ-
ні люди, різні фактори. Хтось 
уже знав, що ми з Лисичан-
ська вийдемо, хтось позитив-
но це сприймає – думки різні, 
але дух бойовий. Я завжди їм 
кажу: якщо ви тут не витри-
маєте, Україна згине і наших 
дітей не буде. І вони це розу-
міють.

Коли йдуть бої, взагалі 
важко говорити про якусь де-
моралізацію, вони піднесенні, 
в них світяться очі, про пога-
ні речі їм зовсім не хочеться 
говорити, їм треба поверта-
тися, тягне до бою, вони в за-
палі. Звичайно є речі в їхніх 
розмовах, які нам здаються зо-
всім дикими, наприклад: «Ти 
знаєш, Іван 300-тий? Всього 
відірвало руку і ногу, оце по-
везло». Вони тішаться, що він 
живий, бо в тій ситуації міг бу-
ти зовсім інший кінець. 

Донецька область – це вза-
галі інший вимір, якщо Хар-
ківська, Дніпропетровська та 
й інші живуть, то на Донеч-
чині суто борються за вижи-
вання. І якщо ти проїжджаєш 
Дніпро, там люди гуляють по 
набережній, п’ють каву, співа-
ють, працюють, то проминув-
ши позначку «Донецька об-
ласть», потрапляєш у зовсім 
іншу реальність. Тут автобуси 
не курсують для цивільних, а 
везуть хлопців у крові, тобто 
їхній стан не такий важкий, 
щоб везла швидка, і їх так до-
правляють з боїв у лікарні. І ти 
їдеш, а їх десятки вийшли на 
перекур, і всі футболки, штани 
в крові, але це тут звично. Во-
ни тішаться, що живі і мають 
шанс на життя.

- А цивільні допомага-
ють нашим? Чи навпаки?

- Є різні: є прекрасні лю-
ди, що допомагають, але є ви-
падки, що чекають «асвабаді-
тєлєй». Навіть минулого року 
наша організація в Сєвєродо-
нецьку робила прекрасне на-
городження для десантників, 
був присутній Гайдай. Краси-
ве місто, велике, чисте, охай-
не… І що вони з ним зроби-
ли? Дивує, що люди настільки 
дурні і недорозвинуті, що не 
розуміють, що їх не приходять 
звільняти. Вже кожному ясно, 
що їх просто приходять зни-
щувати. Знищувати все, що 
ти любив – помешкання, дво-
ри, сади – все… Це орда, яка 
нічого не лишає. І це навіть не 
захоплення. Бо коли ворог за-
хоплює території, він планує 
там щось робити, а не все зни-
щувати. Це означає, що вони й 
не планують це все відновлю-
вати, просто випалити і вини-
щити, стерти з лиця Землі.

КОЛИ ВСЯ УКРАЇНА
РУХАЛАСЯ 
В СТОРОНУ 
ЛЬВОВА, Я МЧАЛА 
В ХЕРСОН, ЩОБИ 
ЗАБРАТИ ТІЛА 
НАШИХ ХЛОПЦІВ

- Я знаю, що ви привози-
ли тіла загиблих військових 
сім’ям ще в 2014-15 роках. А 
як знов повернулися до цієї 

непростої місії? З чого все 
почалося?

- Я цього не вирішувала, 
просто так склалося, що я очо-
люю Всеукраїнську громад-
ську організацію «Об’єднання 
добровольців», яка має осе-
редки у всіх регіонах. Вперше 
саме зараз я зрозуміла, що ці 
вісім років, які триває в нас ві-
йна, прожила недаремно. Нам 
вдалося створити і втримати 
цю організацію, попри бурем-
ні часи.

До мене подзвонили з од-
нієї військової бригади і сказа-
ли, що в Херсонській області 
частина військових потрапи-
ла під потужний авіаналіт ро-
сіян, є багато загиблих. Вони 
запитали, чи є в мене місцеві, 
які б могли допомогти зібрати 
тіла. Зрозуміло, що наша ор-
ганізація там присутня, на той 
час ще працював зв’язок, і я 
сконтактувала з нашими ак-
тивістами і місцевими праців-
никами влади, які підтверди-
ли, що в певних місцях є тіла 
солдат даної бригади. Вони 
дали конкретну інформацію і 
сказали, приїжджай, ми допо-
можемо позбирати, але з чу-
жими в переговори вступати 
не будемо. Це було дійсно не-
безпечно і я не могла так під-
ставляти людей. Тому швидко 
сіла в автомобіль, і в той час, 
коли вся Україна рухалася в 
напрямку Львова, ми їхали в 
напрямку Херсона. Нас було 
лише двоє : я і професійний 
військовий – Ярослав. До-
їхали ми туди вночі, довело-
ся ночувати в полі, на той час 
були ще досить сильні холо-
ди, машину заводити не мож-
на було, бо були ДРГ, ворожа 
техніка. Вранці я зателефону-
вала до водія рефрижератора, 
з яким домовлялася, що по-
вантажимо тіла, а він, коли я 
вже під’їжджала, сказав, що 
росіяни зайшли в сам Херсон 
і він машину вивезти не змо-
же. Тому з самого Херсона, 
на жаль, тіла нам не вдалося 
тоді забрати, а з Херсонської 
області довелося вантажити 
в мій приватний автомобіль. І 
це було дуже складно, бо мій 
бус не має перегородки всере-
дині. Уперше в мене був дуже 
сильний блювотний рефлекс, 
і він просто не проходив. По-
тім організм звик. Але впер-
ше дуже важко було доїхати 
до Львова, ви розумієте, що 
тіла ці вже лежали не один 
день, тому нам довелося всю 
дорогу їхати в шапках і рука-
вицях з відкритими навстіж 
вікнами, інакше я б не витри-
мала за кермом.

- Ви забирали тіла з оку-
пованих територій. Як це 
вдалося, невже вели перего-
вори з ворогом?

- Ми забирали тіла наших 
військових і з окупованих те-
риторій, і з зон, де велися ак-
тивні бойові дії. На той час 
цього не робив взагалі ніхто. 
Звичайно, нам допомагали 
певні люди і служби, які саме, 
я зараз розповідати не буду, бо 
більшість і далі в окупації. Але 
колись розповім, як люди ри-
зикували всім, щоб допомогти 
нам. Ми знайшли контакти го-
ловних росіян, і я у співпраці 
з СБУ та психологами телефо-
нувала і домовлялася за ці не-
прості операції. 

Щодо Херсонської облас-
ті, то безпосередньо телефо-
нувала головному командува-
чу росіян, щоб він дозволив 
позбирати тіла і вивезти їх для 
поховання. Він казав, що від-
дасть їх безпосередньо тільки 
мені, коли я приїду до нього, 
але я розуміла, що це може бу-
ти поїздка в одну сторону, то-
му вирішила не ризикувати.

- Як вдалося переконати 
окупанта піти на поступки?

- Зрозуміло, що говорити 
з ворогом мені було огидно, 
потрібно було контролювати 
свою інтонацію, вважати на 
слова, щоб не образити, і це 
в той момент, коли ти хочеш 
цю людину проклинати. Це 
був один із найважчих момен-
тів для мене з початку повно-
масштабного вторгнення. Я 
його просто переконувала, що 
всі ми люди, віримо в Бога, що 
я не воюю, що я просто хочу 
забрати додому друзів, щоб їх 
поховати, що вони і так уже 
мертві і точно йому нічого не 
зроблять. Я телефонувала про-
тягом кільком днів. Я не пла-
кала, бо психолог сказала, що 
цього категорично не можна 
робити, а спокійно просила і 
благала, він деколи агресив-
но відповідав, нервував, від-
мовляв мене. Казав: «Дєвочка, 
ето война, здесь убівают. Сіди 
лучше дома». Але мені таки 
вдалося його переконати, ду-
маю, своєю наполегливістю. 
Тіла позбирали місцеві і ви-
везли нам в обумовлене міс-
це на нейтральній території. 
Разом з тим вдалося, завдяки 
співпраці з СБУ, того разу вря-
тувати і вивезти кількох пора-
нених наших бійців, що було 
надзвичайно важливо і клас-
но. Це спрацювала комуні-
кація, яка для наших хлопців 
вартувала життя.

- Скільки того разу вда-
лося врятувати поранених і 
вивезти тіл військових?

- Поранених троє, а скіль-
ки ми вперше вивезли тіл, я 
вже й не пам’ятаю. В мене є 
такий зошит, я його називаю 
«Смерті», де я все записую, 
бо ж дані передаються потім 
у морг, військкомат, бригаду, 
часто телефонують рідні, то 
мушу вести облік. Це десь бу-
ло від 15 до 18 тіл, мій бус був 
забитий до верху. Перший раз 
це було дуже проблемно, бо 
ми не мали стільки пакетів. До 
війни ж ніхто не був готовий, а 
ми ж розраховували на рефри-
жератор. Тому на низ ми про-
сто поскладали оголені тіла, я 
так спішила, що в бусі навіть 
не мала ніякого покривала чи 
клейонки, а зверху вже покла-
ли ті, на які вистачило пакетів, 
ніби прикривши. Вже наступ-
ні рази, як я їхала, ще в мене 

не було пакетів, але з хати за-
брала всі покривала, які могла, 
бо ви розумієте, що навіть не-
сти тіло в покривалі набагато 
зручніше, а чоловічі тіла, по-
вірте, дуже важкі. Я зізнаюся, 
що б там не говорили, що жін-
ки такі ж сильні, як чоловіки, 
але фізіологія в нас слабша. 
Не завжди була змога залучи-
ти місцевих, тому часто ми з 
Ярославом носили тіла самі, а 
деколи просто сунули в покри-
валі, бо я фізично не мала сили 
їх підняти. Бо ти по духу мо-
жеш бути супер сильною, але 
фізіологія цього не дає тобі чо-
гось зробити. 

«ДЯКУЮ, 
ЩО ПРИВЕЗЛИ 
МОЮ ДИТИНУ»

- Ви привозили тіла геро-
їв родинам зі сходу і вісім ро-
ків тому, чи щось змінилося 
зараз? 

- Це не до порівняння. То-
ді ти приїхав до моргу тобі ви-
несли часто навіть в труні тіло 
або в пакеті і ти його мирною, 
спокійною, вільною територі-
єю України довіз додому і пе-
редав батькам. На цей момент 
я думала, що це найгірше, що 
може бути в роботі волонтера. 
Навіть гірше за війну, бо ві-
йна дає адреналін, затягує, а 
тут - повна деморалізація. То 
тепер, коли ми забирали ті-
ла, мої кросівки були повніс-
тю залиті кров’ю, бо знімали 
одяг з вбитих людей, з яких 
просто ще лилася кров, бувало 
по частинах складали хлопців. 
І це не просто - забрав і пере-
віз, а збирав під обстрілами, а 
потім їхав територією Украї-
ни і не знав, чого чекати. Най-
більше я боялася на початках, 
окрім смерті, звісно, що мо-
жу не побачити свою дитину, 
що вороги зможуть розрізати 
Україну по центру, як плану-
вали. І ти постійно думав, вер-
нешся чи ні, бо щоразу доро-
га була складна. Через велику 
кількість блокпостів ми їхали 
3-4 доби, не спали, постійно в 
машині.

Дуже складно бути без тих 
речей, до яких ми вже звикли 
в цивільному житті. Ми впер-
ше як виїхали, я навіть не бра-
ла канапки і каву, бо не поду-
мала, що не зможемо заїхати 
на заправку і перекусити, бо 
вони там елементарно не пра-
цюють. Тепер так, у мене по-
стійно є в машині консерви на 
будь-який випадок, я готова 
до того, що можу застрягнути 
там на пару днів. А тоді навіть 
не думала, що коли в мене бо-
лить голова, я не зможу собі 
в Миколаєві купити таблетку 
в аптеці чи заспокійливе, яке 
при виїзді завжди забувала 
взяти. У той момент вже почи-
наючи від Умані нічого з того, 
що працює зараз, не працю-

вало. А піти в душ – це було 
взагалі найбільшим щастям. 
Був холод мінус 16. А я ж не 
військова, а звичайна цивільна 
жінка.

- Але в людини завжди є 
вибір. Ви могли б відмовити-
ся від такої «роботи»? Тим 
більше - у вас неповнолітня 
донечка, та й батьки, думаю, 
від вашої ініціативи були не 
в захваті.

- Скажу відверто, що коли 
поїхала вперше, це не був ге-
роїзм, я не розуміла, куди їду. 
Коли повернулися і треба бу-
ло їхати знову, мозок просто 
казав: “Олено, це тобі не по-
трібно, є чоловіки, а всі жін-
ки виїхали до Польщі, в тебе 
дитина...” Якась така сила по-
чинала впливати на інстинкт 
самозбереження. Коли поїхала 
другий раз – це був повний ге-
роїзм, бо я вже знала, в яке пе-
кло ми їдемо. 

Батьки мої не знали на по-
чатку, чим я займаюся. Вони 
телефонували, я казала, що 
чергую на охороні стратегіч-
ного об’єкта у Львові в теро-
бороні, яку ми з перших днів 
війни організували з моїми 
добровольцями. Але хтось із 
добрих людей запитав у та-
та, як Олена, чи повернулася 
з півдня. І довелося зізнатися. 
Батько казав: дуже багато чо-
ловіків, є військові, чому це ти 
маєш робити, це небезпечно, 
в тебе дитина. Я сказала, що 
вважаю, що ми робимо дуже 
важливу справу, бо навіть по 
сьогоднішній день багато хто 
не може поховати своїх. І як-
що хтось каже: ви везете ван-
таж 200. Ні! Ми не веземо ван-
таж 200, ми веземо тіла Героїв 
і цілий світ для окремої сім’ї. 
Ми веземо просто Всесвіт. 
Так, для когось це може бути 
мертве тіло, для когось свідо-
цтво про смерть, для когось 
бойова одиниця, але для ко-
гось – це синочок, батько чи 
коханий чоловік. І більше ми 
до цієї розмови не повертали-
ся. Лише деколи він дзвонив і 
казав: - Ти повернулася? -Так. 
– Бачу, похоронів побільшало.

- Ви розвозите самі тіла 
загиблих рідним?

- Ні, ми привозимо заги-
блих у львівський морг, часто 
це чомусь відбувається вночі. 
Ми заздалегідь попереджає-
мо, щоб допомогли нам роз-
вантажити, бо коли проїжджа-
єш таку дорогу і з’являється 
оце відчуття «майже вдома», 
то сили просто покидають. А 
тут на місці вже займалися або 
частина, або військкомати, а 
ми трішки перепочивали і зно-
ву їхали в дорогу.

Продовження на 3 стор.
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У нас було багато різних 
випадків: не всі ж львівські. 
Було, що забрали житомир-
ських хлопців, це на початку 
повномасштабної війни. Ми о 
першій ночі вирушили на Жи-
томир, дзвонимо в частину, а 
нам кажуть, мовляв, ви їх сю-
ди не везіть, бо тут сильні об-
стріли, ми їх поховати не змо-
жемо. І тому через Вінницю 
привезли їх до Львова і вже 
звідси розв’язували питання з 
їх похованням. Бувало, що вій-
ськовий з львівської частини, 
сам родом із Харкова, напри-
клад, і ми теж не знали, що ро-
бити - забирали, контактували 
з батьками, але розуміли, що 
в той момент у Харкові його 
точно не поховають.

- А рідні розшукують 
вас? Як реагують - дякують 
чи виливають біль?

- Коли ми на п’ятий чи 
шостий день війни поверта-
лися з Миколаєва, який був 
повністю в оточені, телефо-
нує з якогось номера жінка і 
каже: я вам так дякую, що ви 
привезли мого сина. Я, якщо 
чесно, спочатку насторожи-
лася, подумала, що це якась 
провокація росії, бо навіть із 
бригади, окрім керівництва, 
ніхто не знає, коли і куди ми 
їдемо. Я запитую, а де ви взя-
ли мій номер, а вона відпові-
дає, що телефонувала в морг, 
і їй повідомили, що якась ді-
вчина привезла тіло сина з-під 
обстрілів. І вона мені сказала 
: «Дякую, що ви, ризикуючи 
життям, привезли мою дити-
ну». Оці її слова, мені дали 
так багато сили, що вам не 
передати. Бо ж кажуть, наві-
що ризикувати життям заради 
вже і так мертвих людей, вже 
ж нічого не поміняєш… Помі-
няєш, бо ти везеш цілий світ. І 
такі матері мені додавали си-
ли, впевненості, що це для ко-
гось дуже важливо. І ця мама 
ще й досі мені пише, каже, що 
моляться цілою сім’єю за нас, 
і мені це дуже приємно. 

Хоча й були такі, що дзво-
нили і казали, а чому ви не 
привезли посвідчення УБД 
мого сина, він завжди брав йо-
го з собою. Але батьки не за-
вжди розуміють, що коли, на-
приклад, стріляє танк, то по-
ловину людини відриває, і все 
розлітається. От як ці шевро-
ни, ви розумієте, наскільки 
міцно вони були пришиті, але 
порозліталися, відлетіли. (по-
казує в заскленій рамці шев-
рони - авт.). Був важкий бій і 
багато шевронів з хлопців по-
злітало. Ось бачите, вони всі в 
крові, ми не знаємо, чиї вони. 
Це мені на згадку про геро-
їв під Вознесенськом, хоч про 
ті обставини хочеться забути, 
але про наших захисників по-
трібно пам’ятати завжди.

Були й такі випадки, коли 
батьки передавали один одно-
му телефони і мені дзвонили 
обіцяли все на світі, тільки за-
беріть мою дитину з Попасної, 
але я пояснювала, що це така 
територія, де я теж хіба що ля-
жу - і тоді доведеться вже ви-
возити мене.

НА РЕФРИЖЕРАТОРІ 
В ЕПІЦЕНТРІ БОЮ

- А були ситуації, коли 
ви справді думали, що вже 
не повернетеся додому?

- На початку війни кож-
на поїздка була суцільною не-
безпекою. Коли ми забирали 
тіла в Миколаєві, військовий 
медик у моргу просто благав 
мене поїхати. А я йому сказа-
ла, що без тіл не поїду, якраз 
у цей момент росіяни спро-
бували прорватися до центру 
міста, і їх затримала місцева 
тероборона. По Миколаєву в 
цей момент було дуже багато 
прильотів, вони нещадно його 
обстрілювали, та й зараз про-
довжують це робити. Коли ми 
вантажили тіла, в нас машина 
просто підстрибувала від цих 
вибухів. Але найскладніший 
момент був, коли ми їхали до 
Миколаєва, майжк зі всіх сто-
рін оточеного. Була лише одна 
дорога з Вознесенська, і пішов 
прорив, і почався бій. За нами 
хлопці на танку, а ми посеред 
дороги на величезному біло-
му бусі-рефрижераторі, яко-
го видно за край географії. І в 
цей момент я думала, що вже 
шансу звіти вибратися немає. 
Навіть благала Ярослава роз-
вернутися і їхати назад, але 
він сказав, що це буде ще не-
безпечніше, бо дорога зовсім 
вузька, то така дорога, якої не 
було ще до війни, ми жартува-
ли, що в ямі можна заховати-
ся цілим бусом. Ти газу дати 
не можеш, швидко їхати через 
вирви не можеш, ти високий, 
неповороткий, і в тебе на очах 
іде бій. Я думала, що вже буде 
хана. Закрила очі і молилася. 
Перед нами цивільних на ін-
шій машині обстріляли, а ми 
якимось дивом проїхали, про-
сто через епіцентр бою.

- Чи не було зневіри, ко-
ли забирали тіла молодих 
хлопців, що загинули?

- Страх на війні ділиться 
на два: за своє життя і за жит-
тя інших. Я на війні була бага-
то разів, і під обстрілами, але 
були моменти, що вже не чу-
ла вибухів, артилерії, я бачи-
ла лише мертвих і загиблих. 
Кругом лише смерть, смерть, 
смерть… Ти майже не спіл-
куєшся з живими, і тоді страх 
сильно охоплює. Коли ти ба-
чиш цивільних, коли бачиш 
загиблих діточок… це важко. 
Ми ж потрапляли в різні си-
туації, бувало, що приїжджали 
- і нам видавали тіла із моргу 
в пакетах, але частіше доводи-
лося самим на полі бою, роз-
дягати, зрізати форму, витягу-
вати все з кишень і в кожного 
завжди при собі був образок 
або вервичка. І я щораз, трима-
ючи це в руках, питала : Боже, 
де ж ти є? Вони на тебе наді-
ялися. Звичайно, через 10 хви-
лин при першому ж обстрілі, я 
молилася до Бога, як найбільш 
віруюча у світі, але в мене бу-
ли такі моменти. Я навіть по-
тім ходила до церкви спові-
далася, але коли ти дивишся 
на ці молоді тіла, перша дум-
ка: де ж був Бог? Тим більше 
вони на нього так надіялися. 
Дуже важко, бо я ж не пато-
логоанатом, а там де ми їзди-

ли, плакали навіть вони. Бо у 
великих містах все організова-
но, там багато працівників, а в 
маленьких ми самі заносили 
тіла на судмедекспертизу, мені 
треба було допомогти, оскіль-
ки дуже велика кількість тіл, а 
людей дуже мало. Медики під 
обстрілами, вже тижнями не 
спали, ми розуміли: якщо хо-
чемо швидше звідти поїхати, 
треба їм допомагати, і навіть 
якщо не хочеш, то треба, бо 
більше нема нікого. Або коли 
ти знав людей, бо вже багато 
років у військовій сфері, і ко-
ли ти їх по частинах збираєш у 
пакет... мені інколи здавалося, 
що просто поїде дах, це склад-
но. І, зрозуміло, не лише я, а й 
ніхто не був морально готовий 
до цього. Це молоді хлопці 
2000-2001 років народження 
- їх тіла навіть не розкладали-
ся, настільки вони були юні, бо 
коли мертва людина поза 40, її 
тіло швидко розкладається, а 
коли молода, то таке вражен-
ня, що тіло не підвладне смер-
ті, і в ньому є життя.

- А ви не боялися, що 
справді просто “поїде дах”? 
Чи не сняться вам жахи піс-
ля таких поїздок?

- Я часто теж думала, що 
снитимуться. Інколи бувало, 
але це вже як була вдома. Ко-
ли ти вдома, це вже таке. Голо-
вне, маєш постійно собі повто-
рювати, що ти робиш важливу 
справу, яку ніхто не зробить, і 
ти маєш це довести до кінця. 
Насправді не було на часу для 
істерик. У мене було таке вра-
ження, от якщо ми пів години 
чогось не робитимемо, то про-

граємо цю війну, бо я дозволи-
ла собі розслабитися. Ми їха-
ли туди, потім назад, стояли в 
довжелезних заторах, тут роз-
вантажувалися, верталися до-
дому, милися, брали потрібні 
речі і знову їхали назад, у ме-
не навіть не було часу, щоб ду-
мати про свій психічний стан. 
Коли випадало пару днів по-
бути у Львові, я отримувала 
гуманітарну допомогу і роз-
возила її потребуючим. Мені 
казали, що треба відпочити, 
але здавалося, якщо ми чогось 
не робимо, то програємо. І ме-
ні хотілося, щоб кожен робив 
максимально для перемоги.

ДИТЯЧИЙ 
ПЕРСТЕНИК,
ШКІРЯНЕ ПОРТМОНЕ, 
МАЛЮНОК, 
ПОСВІДЧЕННЯ 
ЖУРНАЛІСТА…

- А скільки всього тіл 
наших захисників вам вда-
лося привести за час по-
вномасштабного вторгнен-
ня?

- Я не можу цього сказа-
ти.

- Десятки, сотні?
- Це військова таємниця. 

Єдине, хочу віддати належ-
не керівництву цієї бригади з 
якою я працювала. Адже досі 
є багато частин, які не призна-
чили відповідальну людину за 
загиблих. І навіть зараз у нас є 
хлопці, які лежать захоронені 
на певних локаціях, але ми по-
ки що не можемо їх забрати, бо 
там дуже важкі бої або терито-
рія окупована. Але добре, що 
так спрацювало командуван-
ня: вони залучили цивільних і 
всіх кого могли, щоб загиблих 

доставити додому, навіть як-
що це трапиться після перемо-
ги. Я впевнена, що ми звільни-
мо кожен клаптик землі і по-
ховаємо хлопців, як належить. 
Так само з визволених Бучі та 
Гостомеля ми забирали, нам 
просто місцеві скидали інфор-
мацію, де їх можна відшукати, 
ми ці дані передавали поліції, 
а далі вже з київського моргу 
я їх забирала до Львова. Ця ін-
формація важлива.

- Одна моя знайома роз-
повідала, що коли бачиш 
трупи росіян, їх не шкода, а 
за наших хлопців серце роз-
ривається...

- Ти притуплюєш у собі 
жалість, бо якщо з самого по-
чатку її в собі не придушиш, 
то будеш безперестанку пла-
кати. Ти спочатку їдеш і лише 
здогадуєшся про історії людей 
з їх речей, а потім бачиш, як 
пишуть рідні чи друзі - і воно з 
тобою постійно. Але слід вми-
кати таку залізну завісу, щоб 
не деморалізовувати себе. Бо 
якщо хірург буде робити опе-
рацію і тільки питатиме: «Ой, 
у вас болить?» - він не зможе 
успішно прооперувати. Так 
само і я, просто знаю, що му-
шу мати сталевий стрижень у 
собі.

У Миколаєві було дуже ба-
гато тіл мертвих ворогів. Кру-
гом кружляли круки і собаки-
людожери, яких було повно, 
особливо в покинутих місцях. 
У морг росіян не забирали, а 
коли ситуація трохи стабілізу-
валася поставили вагони і по-
зносили їх туди. І тоді я твердо 
повірила в нашу перемогу, бо 
я бачила кількість наших заги-
блих і просто поля, всипані, як 
нечистю, росіянами. Коли ме-
ні кажуть – ви трупи везете, я 
відповідаю, що це тіла Героїв, 
а рускі – це трупи, вони навіть 
своїм не потрібні.

- З однієї з поїздок у берез-
ні ви привезли тіло мого ко-
леги, відомого львівського 
журналіста Віктора Дудара. 
Ви знали, що він буде серед 
полеглих?

- Ні. Але ця поїздка була 
однією з найважчих. Ми при-
їхали за тілами трьох людей у 
Вознесенськ, але якраз потра-
пили в той час, як ішли бої, і 
довелося вивозити 12 тіл. Нам 
повідомили, що ще є дев’ять 
загиблих. Ми поїхали їх заби-
рати просто на поле бою. При-
їжджаємо, а вони всі в формі, 
в бронежилетах, наче живі, та-
кі воїни. І в багатьох навіть ру-
ки застигли в такому положен-
ні, як стріляв чи доверху… Це 
був один із найважчих момен-
тів для мене. Це, до речі, з того 
бою оці шеврони, що я вам по-
казувала. І коли в одного з во-
їнів відкриваю кишеню, див-
люся, а в нього посвідчення 
журналіста. Я так здивувала-
ся - що він тут робить. А коли 
його Президент відзначив по-
смертно, дружина написала, 
що в першу чергу він десант-
ник, а вже потім - журналіст.

Коли ми знімали речі, як-
що чесно, я відчувала себе 
якимось коршаком: лежить 
мертве тіло, і треба залізти у 
всі кишені, витягти всі речі. 
Але для нас усе це було важ-
ливо, бо ми навіть найменшу 
річ передавали рідним. У ко-
гось це було маленьке колечко 
донечки із листом-малюноч-
ком (мені дуже важливо було 
його довезти), у когось фото 
сім’ї, іконка… Спочатку ми не 
були готові, бо не розуміли до-
бре, що нам треба буде роби-
ти, а потім брали з собою такі 
маленькі пакетики за застібку 
і дуже охайно складали всі ці 
речі, передавали рідним, щоб 
вони зберегли цю пам’ять.

Одного хлопчину ми вза-
галі привезли сюди в мішку, 
бо він героїчно підірвався на 
мості на Херсонщині. І до-
бре, що вдалося його зібрати і 
нормально поховати, бо через 
кілька днів після того, як ми 
приїхали, його брат загинув 
унаслідок обстрілу на Яворів-
ському полігоні. Це така важка 
втрата для рідних.

В одного чоловіка був на 

диво дорогий новий шкіря-
ний гаманець і фірмовий ци-
вільний годинник, не тактич-
ний, як у більшості. Коли таке 
бачиш на сході, розумієш, що 
людина точно не збиралася 
вмирати. Потім з’ясувалося, 
що він колишній військовий, 
жив в Іспанії, але повернувся, 
щоб захищати Україну після 
оголошення повномасштабно-
го вторгнення. І на п’ятий день 
війни загинув. Ми робимо все, 
щоб у нашій країні не було мо-
гил невідомих солдатів. Коли 
перший раз їхали з тілами, я 
казала: “Потім знайдемо моги-
ли кожного і будемо приходи-
ти молитися”. Ярослав як вій-
ськовий тихо бурмотів: “То не-
реально”. На четвертій поїздці 
я зрозуміла: тіл Героїв так ба-
гато, що то справді нереально, 
але маємо пам’ятати кожного.

НАША ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБИТЬ АКЦЕНТ 
НА ДОПОМОЗІ 
СІМ’ЯМ ЗАГИБЛИХ

- Я так розумію, ви вже 
не займаєтеся перевезенням 
тіл військових із зони бойо-
вих дій?

- Зараз уже цим почали за-
йматися ті, хто має це робити. 
Оскільки я була закріплена за 
військовою частиною, яка ме-
не уповноважила привозити 
тіла, я це й робила, і відповід-
но, вони вже не просили в ін-
ших. Але коли ситуація більш-
менш стабілізувалася, напри-
клад, є машина на сході, вона 
може завантажити хлопців, 
то навіщо тоді мені їхати в та-
ку дорогу. І так потрохи цвєю 
справою почали займатися 
офіційні служби від військко-
матів, бригад, спеціально ство-
рених для цього місій. 

Я не шкодую звичайно, 
що пішла добровольцем, але 
в мене також є сім’я, я увесь 
цей час не працювала як адво-
кат. Я спочатку возила хлопців 
своїм приватним автомобілем, 
а потім рефрижератором, який 
мені дали знайомі. Він у них 
виконував комерційні переве-
зення. З паливом у нас було 
дуже напряжно. Спочатку за-
правилися за власні кошти, а 
потім зрозуміли, що не стягне-
мо, і змушені були звернутися 
до влади за підтримкою. Тим 
більше в рефрижератора ду-
же великі витрати пального. А 
службам, які уповноважені на 
це державою, простіше: авто-
мобіль службовий, ремонту-
ється за державні кошти, люди 
мають відрядні, все так, як має 
бути. Але я ні грама не шко-
дую і якщо мені зараз скажуть 
допомогти, я без проблем, бо 
я вважаю, що кожен громадя-
нин має допомогти тим чи ін-
шим чином ЗСУ.

- Що робите зараз?
- Потрохи виходжу на 

свою основну адвокатську ро-
боту, маю багато позовів, тре-
ба працювати. Опікуємося і 
надалі військовослужбовця-
ми, сім’ями загиблих, займа-
ємося гуманітарною допо-
могою. Виховую дитину, яку 
нарешті бачу. Ціную кожну 
хвилину свого життя. Насади-
ла дуже багато квітів, так ме-

ні цього зараз хочеться, ніко-
ли такого не було. Одне з двох 
– або старість, або нове хобі 
(сміється). Але щоб не думати 
про пережите займаю себе ро-
ботою, квітами і донькою, бо 
як чогось не роблю, починаю 
все згадувати. Зараз усе все-
редині просто перемінилося, 
зовсім по-іншому почала ста-
витися до батьків, до друзів. 
Люблю все живе, а найбільше 
щастя - обіймати людину і від-
чувати її тепло, бо холод мерт-
вого тіла запам’ятовується на-
завжди.

- А ваша організація 
«Об’єднання доброволь-
ців»? Левова частка в ній - 
чоловіки, які зараз на фрон-
ті?

- Зараз усі з нашої орга-
нізації у війні, всі мої друзі, 
близькі, брати воюють. Багато 
знайомих загинули або отри-
мали поранення. Якщо брати 
львівський осередок - вже ве-
лика частина в лавах ЗСУ. В 
Харкові,  Сумах, Києві, Мико-
лаєві, Чернігові – всюди наші 
хлопці боронять Україну. Цьо-
го разу, звісно, ми не наполя-
гали на добровольчих форму-
ваннях, бо розуміли, що йде 
повномасштабна війна. Це не 
2014 рік, і добровольчі баталь-
йони не справляться з такою 
навалою. Наші люди вже ма-
ють навички, військовий до-
свід, і я рада, що всі залучені. 
Навіть у Херсоні, попри те, що 
вони там не мають зброї, але 
чинять чималий спротив. 

У Львові наша організація 
з перших днів узяла під охо-
рону один з важливих страте-
гічних об’єктів. І зараз наші 
хлопці на волонтерських за-
садах постійно чергують там 
на блок-постах. Усі, хто не за-
лучені до чергування, - а це 
люди непризовного віку, на-
ша молодіжка «Цивільна обо-
рона» - допомагають у штабі 
й на складах. Є дуже багато 
спортсменів, які мають азарт 
і силу, на блок-пост ми їх не 
можемо поставити, до ЗСУ не 
беруть, тому допомагають ме-
ні з гуманітарною допомогою. 
Це приємно, що молодь зараз 
бере дуже активну участь, пра-
цюють, як мурахи. 

- Знаю, що недавно ви 
отримали нагороди від Го-
ловнокомандувача ЗСУ «За 
доблесну військову службу 
Батьківщині» та відзнаку 
від Міноборони «За сприян-
ня Збройним силам Украї-
ни». Для вас це визнання 
? Це доказ того, що вся ця 
робота була не даремною?

- Насправді, я й без цих 
нагород знала, що моя ро-
бота недаремна насампе-
ред для рідних загиблих. 
Але приємно, що отримала 
ці відзнаки за поданням де-
сантно-штурмових військ, а 
це не прості війська, в них 
планка дуже висока, тому я 
цьому рада. Це важливо, для 
батьків – це гордість, для ди-
тини – приємно. Якщо я мо-
жу це робити, то роблю! Не 
за нагороди, а задля перемо-
ги, українців, моєї сім’ї.

Людмила ГРИНЮК, Львів
Фото: 

Маркіян ЛИСЕЙКО.
Інформація 

з сайту Укрінформ

Продовження. 
Початок на 2 стор.
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«Успіху у Вознесенську 
сприяли ефективна 
робота розвідки 
і величезна підтримка 
місцевого населення»

Оборону Вознесенська ми по-
чали на дальніх підступах до міста. 
Були виставлені підрозділи заслонів, 
створені системи мінно-вибухових 
загороджень, виведена на передові 
позиції наша артилерія. Мушу від-
значити, що спочатку противник на-
ступав досить ефективно. Загалом 
бої за місто точилися близько двох 
тижнів. Найбільш складними були 
перші два дні, коли противник нама-
гався оволодіти ініціативою. 

Перша атака росіян була потуж-
на. Їхні штурмові загони увійшли до 
міста, почався штурм району Болгар-
ка. У тому бою велику роль зіграло 
те, що передові підрозділи ворога 
потрапили до вогневого мішка, були 
обмежені мінно-вибуховими загоро-
дженнями. Крім того, нам вдалося 
підірвати міст. Цей епізод, до речі, є 
яскравим прикладом людського ге-
роїзму та самовіддачі. На той момент 
система підриву була порушена че-
рез танковий вогонь противника, ми 
не могли нею керувати. Але сміливий 
хлопець-сапер побіг до мосту і зро-
бив усе вручну. Міст вибухнув, за-
блокувавши ворожі підрозділи. Про-
тивник виявився затиснутим на вули-
цях, йому не було куди розвернутися. 

Нашому успіху у Вознесенську 
сприяли ефективна робота розвідки і 
величезна підтримка місцевого насе-
лення.  Дуже хотів би відзначити ге-
роїзм хлопців з тероборони Вознесен-
ська, які хоробро воювали у ближньо-
му бою, палили російські танки усім, 
чим можна. Ми наносили удари точ-
ково, прицільно по колоні. Зрештою, 
ворог почав нести втрати і втратив 

ініціативу. Його підрозділи розтягу-
валася по берегу, де їх зустрічав наш 
стрілецький вогонь, протитанкова 
зброя. За весь час штурму Вознесен-
ська росіяни так і не спромоглися за-
воювати вогневу перевагу. Ворог не 
встиг навіть розгорнути свою артиле-
рію – розвідка доповіла про це зазда-
легідь і ми відкрили по ній масований 
вогонь саме в момент розгортання. 
Це була епічна картина – розгромле-
ні артилерійські системи, перевернуті 
«гради». Спробував противник виса-
дити й великий десант в нашому тилу 
– 11-ту десантно-штурмову бригаду з 
Улан-Уде. Скажімо так: якщо б вони 
діяли більш чітко, ми мали б великі 
проблеми, бо підрозділи могли штур-
мувати місто і взяти його в оточення. 
Однак їм не вистачило злагодженос-
ті, координації і, зрештою, сили духу. 
Щоб ви розуміли, десант висаджу-
вався практично на вогневі позиції 
нашої артилерії. Тож наші артилерис-
ти першими прийняли бій. Розвер-
нули гармати, заблокували дії воро-
га кулеметами, стрілецькою зброєю. 
Потім підійшли десантно-штурмові 
підрозділи. Хлопці дуже круто себе 
показали в тому бою,  ворожий де-
сант був вщент розгромлений. 

«У Білогорівці була 
суцільна стіна 
вогню. Не знаю навіть, 
з чим це порівняти…» 

Бої під Білогорівкою – це окре-
ма історія, в якій кілька «сюжетних» 
ліній, нашарування подій та інфор-
мації. Але якщо одним словом – це 
подвиг. І піхоти, і розвідки, яка вела 
там спостереження, і артилерії. Чес-
но скажу: якщо я комусь і молився у 
Білогорівці, то це нашій артилерії. 

Вогонь артилерії противника був 
дуже потужний. Вони переважали не 
якістю, не влучністю, а масованістю 
ударів. У Білогорівці була суцільна 
стіна вогню. Не знаю навіть, з чим 

це порівняти… Противник застосо-
вував артилерію, «урагани», танки, 
САУ 2С19, міномети.  Наші бойові 
порядки вражалися на всю глибину 
– від передової позиції аж до тилової 
лінії. Ніде не було спокійного місця. 
Вони вперто сунули на нас. А ми їх 
бачили і били, бачили і били… 

Потрібно було швидко приймати 
рішення, куди стріляти першочерго-
во. Чи по колоні, яка підходить, чи 
безпосередньо по переправі, чи по 
тих підрозділах, які переправилися 
і вже ведуть з нами бій.  Секунда на 
оцінку, секунда на прийняття рішен-
ня щодо пріоритетності цілі, секунда 
на команду… 

Якось росіянам вдалося близько 
20 танків переправити і вийти з лісу 
біля річки. То піхота їх зустріла лоб 
в лоб з протитанковими засобами в 
руках. Танки наступали, наша піхота 
повільно відходила, поки не зайняла 
рубіж, який був тактично нам вигід-
ний. І потім ми знову пішли вперед – 
зачищати територію, вибивати воро-
га. За короткий час противник втра-
тив 5 чи 6 танків у ближньому бою. 
Цей «ліс привидів» забитий їхньою 
технікою. 

Це були важкі бої. Складно навіть 
подумки повертатися до тих подій. 
Відверто – це була Курська дуга… 
Але ми не мали права відступити, то-
му що плацдарм мав стратегічне зна-
чення. Ми спілкувалися з полонени-
ми, вивчали захоплені документи – 
російські підрозділи мали завдання 
штурмувати річку, відтіснити нас, да-
ти можливість своїм основним силам 
пройти переправою і вийти на рубіж 
Слов’янська. Тож ми мали стримати 
їхній наступ попри все. Хлопці вико-
нали цю задачу. Ми не дозволили ро-
сіянам вийти на оперативний простір. 

Усього в нашій зоні відпові-
дальності ворог 9 разів намагав-
ся поставити переправу. Так, сам 
плацдарм був невеликий – десь до 
2,5 кілометрів. Але і вогонь над-
звичайно щільний, і живої сили 
противника набагато більше. 

Ігор Скибюк, командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади
Якщо я комусь і молився у Білогорівці, 
то це нашій артилерії Хочу відзначити героїзм 1-ї та 2-ї 

рот 1-го батальйону, 2-ї роти 3-го ба-
тальйону нашої бригади, Сашу «Зе-
ніта», який двічі розбивав переправу, 
нашого легендарного артилериста 
«Ворсклу». Крім того, нам допома-
гали дуже круті хлопці: танкісти 30-
ї бригади, підрозділи 26-ї артилерій-
ської бригади, бійці 15 батальйону 
128-ї бригади. 

«Кожен з моїх бійців 
вартий окремої 
розповіді» 

У моїй бригаді безліч геройських 
хлопців – солдатів, сержантів, офіце-
рів. Я пишаюся і захоплююся ними, 
адже вони прикладають надлюдські 
зусилля, не шкодують себе, захища-
ючи країну. Кожен вартий окремої 
розповіді. 

Я вже згадував сапера, який під 
танковим вогнем побіг і підірвав у 
Вознесенську міст. 

Є у нас скромна людина, бтрщик, 
який в одному бою евакуював 10 по-
ранених, а потім, коли танк ворога 
взяв вогневий контроль над дорогою, 
по радіостанції сказав: «Я буду при-
манкою». І хоча командир заборонив 
це робити, почав маневрувати, про-
вокувати танк на постріли. В резуль-
таті танк почав вести по БТР вогонь, 
висунувся і це дозволило хлопцям-
протитанкістам спалити танк. Ви ро-
зумієте, як він ризикував?!

Є хлопець з 4-ї роти. Під час 
бою йому в голову влучила куля. 
Боєць втратив свідомість і росія-
ни подумали, що він мертвий. Ко-
ли хлопець прийшов до тями, він 
забрав зброю, радіостанції, які за-
лишилися, заліз у болото, просидів 
там добу. А потім вийшов із оточен-
ня до своїх, бадьорий, готовий ви-
конувати бойові задачі.

Був лейтенант Хоменко. На жаль, 
загинув… Так от, коли батальйон ви-
ходив з оточення, деякі хлопці загу-
билися і не встигли вийти на пункт 
збору. Хоменко, попри обстріли, за-
лишився зі своїм БТР, щоб дочекати-
ся ту групу.  Кілька годин стояв під 
вогнем в оточенні ворогів. Хлопці 

все ж дійшли, він забрав їх і вивів з 
оточення. 

Є звичайні хлопці-зенітники, які 
стоять під авіаційними ударами, зби-
вають літаки, вертольоти, крилаті ра-
кети. 

Є хлопці, які беруть гранатомет 
та йдуть на танк сам на сам. 

Є артилеристи, як витримують 
колосальні навантаження. Вони не 
встигають закінчувати роботу, як во-
рожа артилерія вражає їх у відповідь. 
Але бійці стоять до кінця, виконують 
задачу, підтримують піхоту і тільки 
після цього дозволяють собі вийти 
з-під вогню.

«Я хочу бачити 
Україну радісною. 
А українців – вільними 
та щасливими»   

Моя мрія? Щоб наша перемога 
була максимальна, повна, і щоб шлях 
до неї не був довгим. Щоб ми зна-
йшли усіх хлопців, які зникли без ві-
сти – я постійно про це думаю. 

Я хочу бачити Україну радіс-
ною. А українців – вільними та 
щасливими. 

А ще… Я хочу, коли закінчить-
ся війна, забути про неї одразу. Вза-
галі.  Війна – це біль, людське горе, 
зруйновані долі, загибель товаришів. 
Кожний день дивлюся зведення по 
бригаді. Кожний день є втрати. Ро-
зумієш, що когось ти знав, що пере-
рвалася чиясь доля, мрії, що сім’ї за-
лишилися без тата, сина. Так не мало 
б бути… У розвиненому, сучасному 
світі така страшна війна… 

Але попри все, жодного разу я не 
відчував себе спустошеним чи слаб-
ким. Можливо, злість і ненависть до 
ворога допомагає. Ми не маємо пра-
ва бути слабкими після того, що ро-
сіяни роблять з нашою країною, на-
шими людьми. Маємо побороти во-
рога, бо на наших плечах – відпові-
дальність за мир в Україні. Саме це 
й надає силу.  

Аліна Логвиненко, 
Сергій Лисенко

Фото Арсена Федосенка.
Інформація з сайту Укрінформ

Волонтери «Об’єднання добровольців» 
допомагають пораненим військовим 
та ЗСУ в гарячих точках

Також днями волонтери, не-
зважаючи на небезпеку, достави-
ли гуманітарну допомогу ЗСУ, які 
зараз захищають нашу країну від 
рашиської орди в Донецькій, Ми-
колаївській та Сумській областях. 
Військова амуніція та комплекту-
ючі, продукти та речі індивідуаль-
ного догляду, мобільні телефони 
та павербанки, аптечки – все зара-
ди того, щоб наші захисники мали 
змогу професійно працювати і ни-
щити ворога, не думаючи де взяти 
життєвонеобхідні дрібниці.

Працюють волонтери практич-
но цілодобово, аби військові, як в 
госпіталі так і в зоні активних дій 
не відчували браку продуктів та 
ліків. Допомогу уже третій місяць 
поспіль надають небайдужі гро-
мадяни США та Польщі. Велика 
подяка, що кожну хвилину укра-
їнській народ відчуває від наших 
друзів непереборне бажання допо-
моги та крепке плече підтримки.

Віримо, Перемога – 
вже близько!
Слава ЗСУ! 
Слава Україні!

Діти Нью-Йорку 
для дітей України!
Початок повномасштабно-
го російського нападу знову 
згуртував друзів України.

У Нью-Йорку компанія 
Мatchpointnyc NYC спільно з ор-
ганізацією «Ukraine and Ukrainians 
Abroad» https://www.facebook.com/
help.ukraine.nyc  організували захід 
на підтримку українських дітей.

За зібрані кошти волонтери 
Об’єднання Добровольців органі-
зували свято в одному з сиротинців 
Львова. За кошти передані з США 
придбали професійну пральну ма-
шинку, засоби для прання, солодо-
щі та фрукти.

Забавляти дітей взялися ані-
матори. Всього в будинку дитини  
на вихованні перебуває 63 дитини. 
Частина з них приїхала з Маріупо-
ля та Запоріжжя.

ВЖЕ вдруге за два тижні волонтерам ВГО 
«Об’єднання добровольців» вдалося зі-

брати та відвести медичну допомогу для 
поранених захисників, які лікуються та про-
ходять реабілітацію в Військово-медичному 
клінічному центрі Західного регіону. Керівник 

організації Олена Живко постійно тримає 
зв’язок із медиками та в разі потреби покри-
вають  по можливості запити медзакладу. 
Надання такої допомоги триватиме й надалі, 
адже і лікарі, і поранені захисники потребують 
підтримки в такий нелегкий час.
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