
З різних куточків України з’їхалиcя 
на «судилище» до Володимира-Во-
линського колишні бійці 51-ї ОМБр, 
яким інкримінують дезертирство. 
Під стінами суду їх зустрічали 
громадські активісти як міських, об-
ласних, так і київських громадських 
організацій, а також представники 
«Правого сектору», які прийшли 
підтримати своїх героїв. Полови-
на побратимів, із котрими хлопці 
вибиралися з-під обстрілів, були 
змушені під тиском підписати угоди 
про визнання своєї вини, отримав-
ши після цього умовний термін 
покарання. А двадцять два бійці 
вирішили йти до кінця і відстоюва-
ти свої права. 

— Я надіюся на те, що наших 
дітей виправдають, — поділилась 
із журналістами мама одного з вій-
ськовослужбовців. — Скільки мож-
на їх мордувати? І за що їх судити: 
за те, що залишились живими? Те-
рикон, біля якого вони базувалися, 
наступного дня зрівняли із землею. 
Якби не відійшли, їх би з нами не 
було. Емоційний стан мого сина на 
сьогодні поліпшився, він працює, і, 
надіюсь, усе буде добре. 

Матері бійців переконані, що 
їхні діти — герої, вони сподіваються 
на справедливе правосуддя і вдяч-
ні всім, хто підтримує синів. А ще 
жінки розповідають про підтримку 
поручителів із Запоріжжя, які у важ-
кий момент підставили своє плече і 
надалі цікавляться долею хлопців. 

— Ці люди дуже допомогли нам, 
і ми безмежно вдячні їм за це, — ка-
жуть вони. 

Оскільки кілька адвокатів від-
мовилося захищати своїх підопіч-
них через транспортні проблеми 
(небажання їздити на суди із су-
сідніх областей), хлопці просто у 
залі суду підписали угоди з іншими 
правозахисниками, серед яких уже 
відомі Василь Нагорний та Анато-
лій Баришніков, а також адвокати з 
інших міст і Києва. Суддя Леонтій 
Канівець, який веде справу, встано-
вив особи бійців та, враховуючи, що 
довелося переписувати угоди у день 
засідання, переніс розгляд справи на 
12 червня. 

Більшість із підозрюваних про-
живає в інших областях. Деякі ніде 
не працюють, а інші трудяться за не-
велику зарплатню. Та, попри нестачу 
коштів, вони змушені приїжджати 
на суд, щоб довести свою неви-

нність. Хоча могли би погодитися на 
угоду і визнати провину. Їх підтри-
мують рідні та близькі. 

— Це справа честі, й чому я по-
винен зізнаватись у злочині, якого не 
чинив? — розповідає боєць Володи-
мир Дідух із Кам’янця-Подільського. 
— Ми несли службу в секторі «Д» два 
місяці, а на териконі я був 10 днів. 
Нас поливали вогнем щодня. На моїх 
очах гинули хлопці, й ми нічим не 
могли їм допомогти. Єдиним вихо-
дом, який бачили на той час, був від-
ступ, щоб урятувати наші життя. 

— Я постійно був на зв’язку із 
сином, — додає батько Володі Петро 
Володимирович. — І він для мене є 
героєм і розумником. Знаю, що був 
розвідником, у наших розмовах із 
ним жодного разу не відчув у його 
голосі розчарування чи невдово-
лення. Хоча розумів, що йому було 
важко. І коли він потрапив у полон 
до росіян, наш зв’язок не припиняв-
ся. Я брав телефон у друзів і телефо-
нував йому. А згодом із батьком іще 
одного військовослужбовця поїхав 
по наших синів. 

Бійця Віктора Січкуна з 
Кам’янця-Подільського приїхала 
підтримати кохана дружина Тетяна, 
яка вірить у його невинуватість і пе-
реконана, що її чоловік — герой. 

— Щодня я молилась за його 
щасливе повернення, — зізнається 

вона. — І єдиним бажанням, коли 
Віктор перебував на війні, було: тіль-
ки б він подзвонив, щоб знати, що 
живий. Діти постійно питали: коли 
тато приїде? Та й зараз, як тільки він 
відлучається з дому в справах, вони 
зі страхом в очах питають мене, чи, 
бува, тато не на війну знову пішов. 
І радіють, коли дізнаються, що він 
удома. Швидше б закінчилося це 
«судилище», бо не тільки морально 

важко це все переживати, а й фінан-
сово. Так, на дорогу ми з чоловіком 
витратили 500 гривень, а 12 червня 
знову треба їхати. І не впевнена, що 
це буде останній суд. Ті хлопці, які 
підписали собі вирок, не витримали 
такого тиску, і ніхто їх не засуджує, 
бо це важко. У кожного своя при-
чина й обставини були. Але, незва-
жаючи на всі труднощі, я повністю 
підтримую свого чоловіка у його 

рішенні — довести до кінця справу. 
Бо вважаю його та всіх хлопців не-
винуватими. 

— Усього цього могло би не тра-
питись, якби нас не кинуло команду-
вання, — розповідає Віктор. — Ми 
залишилися без нічого, і наказу про 
відступ або ж підмоги у нас не було. 
Зате був вибір: або загинути, або ж 
відступати. Ми обрали друге. І коли 
відходили, потрапили у полон до се-
паратистів. А вони нас передали ро-
сіянам. Там нас нагодували, й одразу 
приїхали їхні телевізійники. Хоча, 
здається мені, вони там із самого по-
чатку були. Ніхто з хлопців нікого не 
зраджував. Зрадники перебувають 
вище. Але це аж ніяк не солдати, які 
були готові пожертвувати життям. 

На вулиці після засідання суду 
відбувся мітинг на підтримку бійців, 
де виступили активісти Майдану 
Ольга Нечитайло, керівник «Право-
го сектору» з позивним «Сенсей», 
небайдужі городяни й активіст гро-
мадського об’єднання «Автомайдан 
України» Дмитро Карп, котрий за-
значив, що вони робитимуть усе 
можливе та неможливе, щоб це 
«судилище» якомога швидше скін-
чилось і з хлопців були зняті обви-
нувачення. 

— На сьогодні ми багато пра-
цюємо над захистом військових, 
— розповідає він. — Так, зараз під-
тримуємо айдарівців, бійців «Право-
го сектору». Та найперше добивати-
мемося, щоб прокурора Матіоса не 
тільки вигнали з роботи, а й судили. 
І це — справа честі. На одному із 
судових засідань він назвав матерів 
бійців 51-ї ОМБр істотами з низьким 
IQ. Я не стримався і виплеснув йому 
склянку води в обличчя. Перекона-
ний, що така людина не має права 
обіймати посаду прокурора. Ці хлоп-
ці пережили криваву м’ясорубку, в 
якій загинуло багато людей. І коли 
їх судили у Запоріжжі, більше двох-
сот тіл їхніх побратимів перебувало 
у морзі. А сьогодні за те, що вони ли-
шилися живими, їх судять. 

Військові, над якими триває суд, 
порадили судити їхніх командирів, 
які покинули їх напризволяще та не 
приїхали на могили загиблих. 

Нагадаємо, що бійці 51-ї ОМБр 
підозрюються за ч. 3 ст. 409 Кримі-
нального кодексу про «Ухилення 
від військового обов’язку, вчинене у 
бойовій обстановці». І слідство над 
ними продовжується вже майже рік. 
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Росія замаскувала біля 
Херсонщини важку артилерію 
Українські прикордонники виявили на території Криму 
поблизу адмінмежі з Херсонщиною замасковану 
позицію російських військ із важкою технікою. Це, зо-
крема, артилерія, танки, бронетранспортери. Поблизу 
адмінмежі Криму з Херсонщиною розташовані також і 
відкриті позиції російських військ, які окупанти не при-
ховують. Протягом минулого тижня обстановка в зоні 
відповідальності Азово-Чорноморського регіонально-
го управління Держприкордонслужби характеризува-
лась активною ротацією російських військ. 

18,6
на стільки мільйонів гривень 
Міноборони уклало до-
говорів на постачання армії 
одягу, паперу, військових 
посвідчень. Також відомство 
закупить бетонні укриття 
для бійців АТО. 
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СБУ затримала банду російських диверсантів 

Події

Україна за півтора року отримає 
7,5 мільярда доларів 
Міжнародні фінансові організації та країни-партнери 
планують надати Україні ще 7,5 мільярда доларів 
допомоги протягом півтора року. Про це у ході зустрічі 
зі студентами у вівторок сказала міністр фінансів 
Наталія Яресько. Раніше повідомлялося, що другий 
перегляд програми кредитування економіки України 
з боку Міжнародного валютного фонду відбудеться 
восени. 

Співробітники СБУ із задіянням 
бійців спецпідрозділу «Альфа» 

30–31 травня затримали у Харкові 
трьох громадян України, які були за-
вербовані спецслужбами Російської 
Федерації для вчинення терактів 

та пройшли підривну підготовку у 
спецтаборі ГРУ на території Красно-
дарського краю. 

Терористи підозрюються в при-
четності до скоєння дев’яти резо-
нансних злочинів, серед яких: під-

рив залізничної колії біля станції 
Новожаново Південної залізниці; 
спроба підриву цистерн зі скра-
пленим газом поблизу селища Без-
людівка; обстріл із реактивних 
вогнеметів будівлі об’єднаного рай-
військкомату Орджонікідзевського 
та Фрунзенського районів Харкова, 
а також офісу волонтерської органі-
зації на вул. Лебединській у вересні 
минулого року. 

У зловмисників вилучено снай-
перські гвинтівки «Гвинторіз» та 
СГД, реактивний вогнемет МРВ-А, 
автомати Калашникова, пістолети 
Макарова, безшумний пістолет 6П9, 
близько двох тисяч набоїв різного 
калібру, підствольні гранатомети, 
міни, тротил і пластид загальною 
вагою понад вісім кілограмів, більше 
80 гранат різних модифікацій, 240 
детонаторів та інше підривне облад-
нання. Зброю для здійснення теро-
ристичних актів диверсанти отри-
мали від представників ГРУ ГШ РФ.

Як інформує прес-центр СБ 
України, зловмисникам повідомле-
но про підозру у вчиненні злочинів, 
передбачених ст. 113 (диверсія), ч. 2 
ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 

ст. 263 (незаконне поводження зі 
зброєю, боєприпасами або вибухо-
вими речовинами) КК України. 

Нагадаємо, що наприкінці квіт-
ня та на травневі свята СБУ затри-

мала понад два десятки спільників 
диверсантів — членів терористич-
них організацій «Оплот» і «Харків-
ські партизани», причетних до дес-
табілізації ситуації в регіоні. 

Судять за те, що залишились живими 
Бійці 51-ї ОМБр вважають справою честі через суд відстояти свою невинуватість 


