
но пригадати Іловайськ, де загинуло 
близько тисячі людей, — каже мо-
білізований Валентин Ковальчук. 
— Я був у тому котлі. Це — пекло на 
землі. А ми були живими мішенями. 
І нехай мені сьогодні хтось скаже, 
що нас розстрілювали не російські 
військові. Я сам на власні очі бачив 
їх, одягнених у російську форму. На 
сучасних танках Т-72, яких немає у 
нас на озброєнні. Звук їхньої тех-
ніки ми чули вночі, коли вони за-
ходили. Але інформації, що це саме 
російська, не мали. Наша кілька-
кілометрова колона вишикувалась 
уздовж дороги серед поля та чекала 
на команду. З техніки були не тільки 
танки, БТРи, БМП, а й ЗІЛи та чи-
мало бусів, легкових машин, навіть 
наша «Волинянка» була. Нарешті 
нам дали коридор, щоб ми могли 
вийти з оточення, у якому перебу-
вали кілька днів. Нас пропустили 
через одне кільце, а на другому по-
чався обстріл. По нас били «Гради», 
гаубиці, міномети, «САУшки». Одна 
за одною стала спалахувати техніка, 
на твоїх очах людей розривало на-
впіл і розкидало по полю. Ті, з ким 
ти вчора ділив кусень хліба, ставали 
факелами або ж падали на землю 
мертвими. Ми встигли вискочити з 

МТО і кинулись у бік соняшниково-
го поля. У цьому хаосі було зрозумі-
ло, що потрібно щось робити, ряту-
ватись. Але коли біля тебе все горить 
і вибухає і ти розумієш, що за якусь 
секунду може здетонувати боєкомп-
лект і тебе розірве на дрібні шматки, 
— охоплює паніка. Ми з кількома 
хлопцями з 92-ї, 51-ї бригад і Хар-
ківського 40-го БТО та батальйону 
«Світязь» кинулись у соняхи. Нас 
було десь сорок чоловік. Вирішили 
іти поперек обстрілу. Коли вибра-
лися на безпечну ділянку, стали че-
кати інших побратимів. Але деяких 
так і не дочекались. У нас був Василь 
Зелінський, веселий та відважний 
хлопець. Ми разом вибиралися з 
того котла, але він так і залишився 
у полі. По сьогодні доля його невідо-
ма. Соняшниками ми блудили три 
дні, поки не вийшли до Новоукра-
їнки. Там ледь не наштовхнулися на 
російські війська, але зайшли з тилу, 
і вони нас не бачили. Ми набрали 
води і пішли далі. Хотіли йти у бік 
Дніпропетровська чи Маріуполя, 
але один боєць зідзвонився з керів-
ництвом 40-го БТО, а там сказали 
рухатись у напрямку табору для по-
ранених. У нас було чимало бійців, 
які потребували медичної допомоги. 
Та пройшовши кілька кілометрів, ми 
потрапили у селище. Заглибившись 
далі, побачили російські війська, 
розташовані на пагорбі, які спосте-
рігали за нами. Відступати не було 
сенсу, адже ми у них були як на до-
лоні. Вони могли відкрити вогонь і 
перестріляти нас, але не робили цьо-
го. Просто спостерігали за нами. Ми 
рухалися далі, намагаючись вибра-
тися. Та попереду на нас чекала ще 
одна несподіванка. Ми наштовхну-
лися на табір сепаратистів, які од-
разу оточили нас. Так ми потрапили 
у полон. Нас не били, не знущалися. 
Але давили психологічно. Годува-
ли тричі у день — одна порція на 
двох. Через три дні Володимир Ру-
бан, який займається визволенням 
полонених, приїхав у табір і йому 
дозволили забрати п’ятнадцять чо-
ловік. Це були у першу чергу пора-

нені та вісімнадцятилітні хлопчаки. 
Залишились офіцери та сапери. Нас 
змусили розбирати склади, які перед 
тим були заміновані, а потім їх піді-
рвали. У «ДНРівців» не було спеціа-
лістів із розмінування, а у нас були. 
Разом із нами «відбували покаран-
ня» і деякі сепаратисти. Їх могли по-
карати за п’янку чи розбій. У них був 
вибір: або сидіти у підвалі два тижні, 
або працювати з нами. Підвал був 
темний і сирий, тому вони обирали 
роботи. Через два тижні нас звіль-
нили. Усіх полонених сепаратисти 
внесли у свою базу і попередили про 
те, що якщо ще раз до них потрапи-
мо, то вони нас знищать. 

НА СХОДІ МИ ПОЧУЛИ, 
ЩО НАС ВІДПРАВИЛИ 
НА «ВОЛИНСЬКУ РІЗНЮ». 
СІМДЕСЯТ ДНІВ У ПОЛОНІ, 
ДЕ ЩОДНЯ МОЛИЛИСЯ, ЩОБ 
ВИЖИТИ 

— Ми попали в оточення під 
Сніжним, — розповідає Андрій Сен-
ченко, розвідник. — Намагаючись 
вийти з нього, блукали соняшника-
ми два дні. Нашим сніданком, обі-
дом і вечерею було соняшникове на-
сіння. Їли його разом із лушпинням. 
Коли вийшли з поля, натрапили на 
селище. На городі одного з обійсть 
нарвали зелених помідорів і стали їх 
їсти. Ледь втамувавши голод, пішли 
далі. В одному з дворів нас помітила 
бабуся, у якої ми попросилися пере-
почити. Вона прийняла та нагодува-
ла. Згодом стали думати, як вибра-
тись і дістатися до своїх. Вирішили 
йти далі. По дорозі потрапили під 
обстріл. Били російські військові. 
Їх було значно більше, ніж нас. Бій 
був нерівний. Набої закінчувались, 
і, щоб у випадку полону або нашої 
загибелі зброя не потрапила до рук 
ворога, вирішили втопити її в озе-
рі, після чого намагалися вийти з 
оточення беззбройними. Але не по-
щастило, і ми потрапили у полон. 
Росіяни вивезли нас до Сніжного 
через російський кордон і переда-
ли «ДНРівцям». Із усіма 
іншими полоненими, які 
попали сюди раніше, нас 
було орієнтовно двісті 
чоловік. Утримували у 
міському відділі міліції. 
Офіцери розміщувались 
окремо від солдатів. Спо-
чатку спали на підлозі, а 
потім нам привезли до-
шки, з яких ми зробили 
нари. Перебуваючи у по-
лоні, розбирали завали. 
Годували непогано, вра-
ховуючи те, що полонені. 
Щодень кожен із нас мо-
лився, щоб якнайшвид-
ше потрапити додому. 
Звільненням та обміном 
полонених зі сторони 
ополченців займалась ді-
вчина Даша. Коли вона 
приїздила у табір, кожен із 
нас подумки молився, щоб 
вона забрала його. Що 
стосується особистостей 
сепаратистів, більшість 
із них — колишні в’язні, 
за плечима яких не один 
термін. Серед них були 
як і ті, хто відзначався 
людяністю, так і навпаки. 
Багато хто розумів, що 
став заручником ситуації, 
та не хотів війни. А були 
і такі, що знущалися над 
полоненими. Пам’ятаю, 
як одного разу били хлоп-
ців. Прийшов місцевий 
житель, чоловік похилого 
віку, і став говорити, щоб 
не лупцювали їх. «Наві-
що ти його б’єш?! Він і 
так безпомічний, бо по-

лонений», — промовив і додав, що 
усіх нас втягнули у братовбивчу ві-
йну, — продовжує ворушити болючі 
спогади Андрій. — У полоні пробули 
сімдесят днів, після чого нас звіль-
нили. Чи буду повертатися назад? 
Не знаю. Наразі у відпустці. Але тих, 
хто був у полоні, не відправляють на 
передову. А ще, чесно кажучи, той 
бойовий дух, який був на початку, 
зник. Точніше сказати, його знищи-
ли. Дуже важко ще й психологічно. 
Мені довелося забирати загиблих і 
поранених. Вам не передати тих від-
чуттів, які прийшлося пережити. Ін-
коли збирали хлопців по шматочках 
у мішки. Не кожен таке витримає. 
А враховуючи те, що наша бригада, 
як і багато інших підрозділів та ба-
тальйонів, зіштовхнулася зі зрадою, 
повірте, що немає бажання воювати 
далі. Потрібно змінювати керівний 
склад командування, тоді жертв 
буде менше. Вже на війні між вій-
ськовослужбовцями була мова про 
те, що нас послали на знищення. 
Бригаду розкинули по інших час-
тинах, розбили на групи і посилали 
на вірну смерть, здаючи ворогу по-
зиції. Про що можна казати, коли 
проходила ротація нами бригади, 
яка перед тим була обстріляна. Міс-
цем розташування її був відкритий 
простір, який добре спостерігався з 
терикону, звідки вівся обстріл важ-
кою артилерією та мінометами. Ми 
навіть розташуватися не встигли, як 
у наш бік полетіли снаряди та кулі. 
У полоні сепаратисти самі розпові-
дали, що вони знали місце розташу-
вання та кількість особового складу 
й техніки. І ще казали, що нам тут 
влаштували «волинську різню». 

Розмовляючи з хлопцями, не 
можна було не помітити їхнього 
розчарування та пригніченості. Ні, 
вони не втратили бойового духу, 
не зневірились у перемозі й готові 
надалі воювати за Україну. Але во-
ювати і знати, що їх не зрадять. Не 
зрадять ті, хто віддає накази, ті, хто 
повинен дбати за кожного солдата, 
офіцера, щоб вони усі повернулися 

живими. Вони хочуть бути впевне-
ними у тому, що їхні життя не будуть 
оцінюватись у доларах чи євро десь у 
високих кабінетах. І ще вони хочуть, 
щоб командиром бригади лишився 
підполковник Яцків, бо вони йому 
вірять. А це дуже важливо на війні. 

На запитання, коли все ж таки має 
закінчитися війна, Микола Петров-
ський відповідає: «Коли нафта стане 
по 30 доларів. Тоді у Путіна не буде 
грошей воювати з нами. І коли від-
мінно працюватимуть контррозвідка 
та СБУ». А ще, на мою думку, потріб-
но дати можливість хлопцям захища-
ти країну, а не гратись у перемир’я та 
пропускати на свою територію ворога. 
Вояки розповідають про те, що, коли 
у них під носом ідуть колони важкої 
техніки з Росії, їм надходить наказ зі 
штабу АТО спостерігати. 

Я не військовий експерт, щоб су-
дити, наскільки правильними є поді-
бні накази, але чомусь упевнена, що 
жодна країна, на територію якої від-
бувається пряме вторгнення воро-
жих військ, не допустила б цього. Це 
все одно, що впустити у хату вбивцю, 
знаючи, що він тебе вб’є. І ще здаєть-
ся, що якби не подібні накази, то не 
було б сьогодні у нас такої повно-
масштабної війни, яку чомусь нази-
вають АТО. І не було б стільки жертв 
серед військових і мирних жителів. 

Сьогодні хлопці знову відправ-
ляються на Схід. Завірення Мі-
ністерства оборони, яке інформує 
про забезпечення зимовим одягом, 
спростовують: «Ось у чому є і те, що 
з дому візьмемо, — в тому і підемо. 
Ще є надія на волонтерів. Якби не 
вони, нам важко було б». 

Військові готові виконувати бо-
йові завдання та захищати країну ці-
ною власного життя, щоб над нами 
було мирне небо. «Поки ми будемо 
там, ви будете спати спокійно», — 
почула від одного офіцера. 

Збережи їх усіх, Господь, наши-
ми молитвами! І нехай повертають-
ся живими та неушкодженими, з 
перемогою. 

Жанна МАРКОВСЬКА
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Визначено 109 земельних 
ділянок для реалізації 
інвестиційних проектів 
На сьогодні на Волині визначено 109 земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення 
загальною площею орієнтовно 535 га, перспективних 
для реалізації інвестиційних проектів: будівництва 
промислових об’єктів, логістичних центрів, закладів 
автосервісу, туристичних і рекреаційних об’єктів. Най-
більше таких у Любомльському районі — 10 (72,36 га), 
Шацькому — 10 (24,21 га) та м. Ковелі — 7 (137,3 га).  

Лікар віддав бойовикам 
пораненого бійця, дізнавшись, 
що він із Західної України 
«Зрадника з Луганщини звуть Юрій Родін. Поступив до 
нього ранений. Почав він розпитувати, хто такий, звідки, 
за кого. Той сказав, що з Ізюма, та серце «опытного врача» 
відчуло щось не те. Тоді він вколов йому наркотик і про-
довжив випитувати. Поранений виявився родом чи то з 
Франківська, чи то з Мукачевого. Лікар тут же подзвонив 
сєпарам, ті одразу приїхали — і більше цього пацієнта не 
бачили», — пише у «Фейсбуку» Артем Полежака. 

320
стільки мільйонів доларів Спо-
лучені Штати Америки виділили 
Україні у доповнення до мі-
льярдного кредиту, що надали в 
травні цього року. Зокрема, уряд 
США виділив понад 118 млн дол. 
на навчання ЗС України. 
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Актуально

Валентин Ковальчук
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