


 

 Ранок...на дворі сніг, зимно морозно і сонячно...
 Горить пічка, я у селищі під Києвом... потроху прокидаюсь, планів на сьогодні 
нема...Ранковий туалет,  походу дивлюся новини у соц.мережі...поки кипить 
чайник беру кохану, вскидую цілячись, через вікно, у  білий набалдашник на 
стовпі ЛЄП...метрів 450 у оптику 8 крат ясно  
видно...вижимаю...потроху...”щолк”, чистий металевий звук бойка, ставлю 
"СГД" (самозарядна гвинтівка Драгунова) на її місце біля койки,це  називають 
"холостити", люблю я це діло з дитинства, тоді не знав як це 
називається...бавитись зі  зброєю, на Війні стало в нагоді...ніхто не жалівся...)))
 Потягуюсь...роблю каву...згадую що вночі пікало “ватсап”...відкриваю...
 "Водилу и Германа взяли, ты в розыске."-Джон
 Йоханий бабай!!!
 Мда...я у розшуку...ну логічно враховуючи чим я займаюсь...принаймні крайній
рік...а до цього...мда,але Воділу за  шо...він,наскільки знаю зара 
Волонтер,возить гуманітарку...
 Швиденько натягую штани...ПІЗНО!!!
 Бачу через вікно - патрулька тормозить під парканом...сука...трохи часу...
 Тай Герман останній місяць працює водієм фронтової автівки швидкої 
допомоги...
 Щось тут не те. Чому, бляха, ми троє...Якого...
 Присів,щоб не маячити у вікні,продовжую одягатись...час...час!
 Чую що хтось біжить, на дворі глибокий сніг він рипить...виглядаю...хлопець у 
цивільному вже пробіг 40 метрів від паркану до моєї веранди...а  мусора з 
дороги йому щось кричать...ага, типу виманюють, дешевий трюк. На шо ці  
шалопаї розраховують...ясно що мусора, СБУшники працюють більш 
розумно...я то звик бавитись з  "конторою"...а менти працюють без фантазії.. 
 СУКИ! ПІЗНО!
 З протилежного боку ділянки зупиняється бус і легковушка...в мене огляд на 
обидва боки...



 Якого біса не глянув меседж Джона вночі! Якого...! Розслабився!
 Мда...знати б яка у них мета, простий арешт чи пристрілити "при затримані"...
 Друге для них простіше...мда.
 Тупотять під верандою...я на другому поверсі...
 В принципі можна постріляти...впевнений саме цього чекають...ті хто підіслав 
цих клоунів мене  "брати"...мда, психологічно важко дати одягти собі 
кайдани...без бою...важко...мда.
 А день так гарно починався!
 Підіймаються, на звук їх там 6-7...Бачу першого,він тримає броньований щит з 
малим віконцем на  рівні очей,з правої сторони щита виглядає пістолет "ФОРТ-
14"...мда.
 Та мені задарма не потрібні нікчемні життя цих пішаків які якраз репетують на 
різні голоси-
     "лежать падла, убём!"
 Згадую фінал фільму-"Леон кілер"))) Гідне закінчення шляху...
 Та мені потрібні їх ХАЗЯЇ. Є знаєте дві-три нереалізовані сексуальні 
фантазії...де я у головній ролі, а у якості статистів олігархи...
   Заду руки стягують пластиковими стяжками,на голові щось типу шапки яку 
розкатали і вона дотягує до підборіддя, через неї трохи все таки видно, тканина 
не щільна...мда, дискомфортні почуття втрати контролю...мене підіймають і 
ведуть. Кумедно,у голлівудських  фільмах поліцейські зачитують права...у нас 
навіть не кажуть що з поліції))).
 Садять до автівки...бачу крізь шапку - білий "ланос" крім мене сідають ще 
четверо, вони всі у балаклавах...їдемо мовчки...на виїзді з селища авто 
повертає...не туди! Київ на право, ми наліво...там нема виїзду - "сухолучський 
заказник"...проїхавши кілометрів п'ять звертаємо до лісу...
 Виводять...бачу другу автівку - бус вольцваген, волочуть від машин метрів 
п'ятдесят, кидають на сніг поміж дерев обличчям донизу, зверху сідає один з 
мусорів...і знявши шапку натягує на мене "слоніка", принаймні так у 30х роках 
НКВДшники називали протигаз...решта стоять довкола...
  Читав під час служби різні матеріали по тортурам у полоні...
 "снайперів у полон не беруть"
 це перше що нам казали інструктора на тренуваннях...
 Починаються "процедури"...мовчки...той хто зверху перекриває долонею шланг
протигазу...

 Стоп.  Мемуари, як правило, починаються з опису дитинства, батьків, 
середовища в якому ріс…хоч перечитуючи у тюрмі свої зошити думаю що текст
більш схожий на сценарій бойовика...

                                        Про себе
 Народився 31.07.84 року у місті Чернівці.
                                      Ким я був до Війни?
 Йшов Дорогою з Нікуди, мав 29 років і певний життєвий досвід…



 В Майданах участі не брав -  не бачив сенсу. Траєкторію розвитку країни знав 
чітко : невідворотне відродження, з “майданами” чи без – нема різниці.  Війну з 
росіянами чекав з 2008 року.
 Більше всього знань в мене було по збройній тематиці, можна сказати – 
енциклопедичні . Крім теорії - практика: перший «технічний» постріл в 16, 
перший ствол з оптикою («мілкашка») в 17… Ну хобі в мене таке – зброя, 
війна… Особливо любив читати мемуари німецьких снайперів другої світової, 
думаю -  прочитав їх всі, які були в перекладі .  Пізніше, на Війні , ті прочитані 
спогади мені реально допомагали.
 Забув сказати, я - палкий Патріот  і, можна сказати - Націоналіст . Тому , з 
появою в моєму Домі (вся Україна) так званих, «зелених чоловічків» - полишив 
всі цивільні справи і почав готуватись до Війни.

Доброволець, зразка 2004 року
 Мені - 19 років, вирішив піти до армії -  тоді … ну так треба було. Приходжу у 
Вишгородський військкомат (це під Києвом) – «Заберіть мене до Армії» – там 
всі завмерли . В той час під призов «попадали» ті, хто не «відмазався», а тут - 
сам прийшов… довго розмовляли, типу , чи не дурачок… Проходжу медкомісію
і от - відправляють на ДВРЗ до Києва.
 Вівторок: приїхав, роздивляюсь … там збирають хлопців з Києва і з області,  
тримають окремо . Обласні - запасливі : з торбами, ковбасами (через пару днів 
ковбаса була в сміттєвих бачках – жарко, кінець весни). Київські - ну чисто 
дистрофіків з наріками позбирали з усього міста. Дні проводимо на плацу, по 
периметру - лавки під навісами.
Середа: цілий день ржу з ідіотизму, який мене оточує: солдати, які там служать, 
по пів дня руками виривають траву з-поміж плит- доріжок. Коли нас, 
призовників, шикують - перераховують мінімум три рази, збиваються і знову 
рахують… ну чисто парад дибілізму . Я -  тягну прикол, ходжу по частині, 
натрапив на офіцерську столовку (прийшов на запах котлет, які якраз жарилися)
, розговорився з тамтешнім кухарем… Вертаюсь на Плац, дивлюсь - моїх 
“пациків” , (з якими привезли , чоловік 20) вишикували . Прапор до мене : - «Де
, пі .... пі лазив?» .  Виявилось -  мене шукали… Не спалося, вночі виходжу на 
плац покурити (потім виявилося , що так не можна). Бродив, натрапив на 
нашого прапора, куримо, розмовляємо - нормальний простий вояка.
Четвер: третій день моєї служби, десь гуляв . Розговорився з одним офіцером - 
цікава людина, вдумливий, “Афган” пройшов . Радує, що не всі тут - кретини. 
Прапор біситься, що я постійно десь гуляю, та й   інші призовники дивляться 
якось косо… Приставляють до мене солдата , в ролі охоронця… «Поганяло» в 
нього,  «Таракан» - високий і худий, дуже переживає, що його «вздрючать» за 
мене . Заспокоюю його:  все буде норм . Вночі укладають мене спати , 
«Таракан» питає, чи лягти рядом…)))
 П’ятниця: зранку знову мене шукали,  (Таракану ніякої шкоди - його зранку 
забрали від мене). Моїх тримали в строю ну… до години. Прапор кидається на 
мене, та я спокійно пояснюю, що мене якийсь інший прапор забрав на 
підстригання кущів… Ставлять мене до строю, в перший ряд. І тут мене хтось 



штовхає ззаду, не сильно, і хіхікає… Повертаюсь - якийсь хлопець либиться… 
ну я його з правої… полетів… Підбігає прапор і «по-французьки» до мене 
(матюкається) .  Я, м’яко кажучи, не звик, щоб на мене кричали . Пру на нього –
відступає, зразу охолов . Можливо через те, що за цим всім , поруч спостерігає 
група офіцерів, прапор наказує двом солдатам забрати мене, відвести в корпус.
 Сиджу в кімнаті з двома срочниками, пояснив їм ситуацію – зрозуміли. Через 
години дві ,заходить знайомий майор з Вишгородського військкомату. Каже : - 
«Ходімо»  -  і виводить мене за межі частини… садить у машину…
Майор:  – «Тобі куди?»
Я: – «В сенсі? Казали - на Десну!».
 Каже : - « Ні,   можу підкинути тебе додому…»
Мда… Питаю : - « А що сталось?».
 Та він і сам не розуміє, йому сказали, що я - наркоман і в мене ломка…
 Так на четвертому дні закінчилась моя служба )). Чому так сталося, я і зараз не 
розумію . Багато хто думав, що за мене конкретні такі люди вписались. Коли 
розказував цю історію київським друзям – не вірили…
 Отака раніше була служба...

 Ще коли служив, думав написати мемуари, ретельно збирав всі касові чеки 
(там пробивають дату і адресу), робив записи… зараз це все у мусорів . І от, 
пишу олівцем в камері, паперу мало (олівець від Дока + пару зошитів). Пишу по
пам’яті, дат майже не пам’ятаю, так, чисто - весна-осінь, кінець літа-початок 
зими… Думаю просити Катану,  на Волі уточнити дати, знайти фото… Тут 
творча атмосфера для письма : чутно сварки зеків, вночі стогін, інколи 
мольби… Маріупольське СІЗО… Донецька область… Українською тут «нє 
понімают», адвоката бачив місяць назад , у нього заставка на телефоні — герб 
радянського союзу......отака безоплатна адвокатура…
 Моя камера (“хата” ,на жаргоні) -  це двійка , по суті - обшарпана комірка 2 на 4
метри . Мій співкамерник – «Док», морпіх, 20 років… в нього 115 ст. (вбивство, 
як і в мене) . 
 Док перший читає мої спогади…я його призначив редактором).

Батальйон 
 Крим втрачено, на черзі - Донбас.. Тихо бішуся… знав, що буде війна, але 
навіть не уявляв всієї нікчемності ЗСУ . Був час, коли офіцери за дрібницю 
стрілялися . Зараз -  20-тисячне військо без жодного пострілу здало півострів… 
Кажуть : « - Один раз - не «під*рас»» .... для мене очевидно, що в нас нема 
ніякого війська у Криму, так - збіговисько імпотентів.
 Вперше дізнаюсь  про існування Семена Семенченка -  випадково натрапив в 
інтернеті на його заклик,  збиратись в якомусь місті Донбасу і партизанити. 
Прочитав,  і все – не зовсім зрозуміло, до кого їхати, що за люди там (ФБ в той 
час не користувався).
 Наприкінці весни - знову в інеті натрапляю на звернення С.Семенченка : – 
«Створюється Добровольчий батальйон,  на базі Нацгвардії , в селі Нові 



Петрівці»… Оце вже дуже цікаво -  від моєї хати до Петрівців їхати 40 
хвилин… Ще декілька днів збирав інфу : що за люди в батальйоні, хто керує, і 
дзвоню в колцентр батальйону Донбас – там кажуть, що можна приїхати хоч 
зараз.

Петрівці
 Прибуваю, за ворота частини пропускають без перешкод, показують куди 
йти .Ще здалеку бачу поле – це, мабуть, стрілецький полігон, а на його краю 
ряди армійських наметів, мені туди . При вході мене повертають ліворуч – тут 
записують новоприбулих . Нас тут черга записатись . Приймає дівчина прямо на
вулиці коло намету, задає питання, пише і направляє далі. Моя черга – якесь 
питання про дисципліну і підпорядкування старшим… по моїй відповіді 
визначає, що я не дуже дисциплінований). Питає, як мене записати, тут всі 
звертаються один до одного по позивним, кажу -  Богуслав… Дівчина направляє
мене далі в намет, кажуть : - « Чекай, зараз підійде твій командир» . Так , 
заходить, мабуть , грузин років за 50, представляється “Уде” - веде до намету, де
буду розміщуватись. І тут починається… нє -  ні фіга не починається!
 Перша неділя – лежимо в парному наметі цілими днями, навколо точаться 
розмови про Війну, про Перемогу . Тоді була популярна думка, що скоріше б 
дали зброю і - на фронт, а то з дня на день війна закінчиться… Тоді то я і 
жартував, що через пару років будемо зустрічатись в Лук’янівському СІЗО, 
давати покази один на одного… хто куди стріляв…
 Командир нашого взводу, той самий «Уде», який мене привів до намету,  
закінчив Харківське льотне училище, давно живе в Україні -  не схожий на 
більшість кавказців : спокійний і поміркований. 
 В таборі панує надзвичайна атмосфера . До цього не стикався з таким 
концентратом в колективі Романтиків . Всі - Особистості ,з цікавим життєвим 
шляхом… от тільки більшість зброю в руках не тримало…
 Другий тиждень  – постійно нагадую оточуючим, і ком.складу в першу чергу, 
що треба тренуватись . Знайомий,  по мемуарам , з німецькою піхотною 
підготовкою до фронту  - там тренування займало три неділі, і вважалося 
нормальним втрати до 1 відсотка в особовому складі учбової роти… саме таке 
жорстке тренування дозволяло за короткий час підготувати фронтовиків. Я 
вважаю злочинним недбальством наше лежання цілими днями пузом догори . 
Адже більшість -  не служило, а ті, що ніби пройшли армію, абсолютно нульові 
в плані знань . Та серед нас є й  бійці з гарною підготовкою. В моєму наметі  , 
це був хлопець , трохи за тридцять, який служив в Цахалі (ізраїльська армія),  в 
цікавому підрозділі… Ще - постійно спілкуюсь з радянським прапорщиком, у 
нього - Афган , і маса знань по військовому ділу . Ці люди могли б бути 
інструкторами… як взагалі воювати без підготовки збираються …Війна це ж 
наука.
 За весь час було лише одне колективне тренування нашого взводу -  вийшли на 
край галявини і Уде (він льотчик!) розказував, як по деревах визначати, де 
північ… І при  цьому -  ходять розмови, що з дня на день ми виїжджаємо на 
Фронт! Я в шоці !… Комусь захотілося зібрати Патріотів, Добровольців з усієї 
країни , і похоронити їх в першому ж бою?



 Єдине, що мене тоді радувало - ходили стріляти з калашів. Я непогано стріляю 
і у нас в наметі з  мене кепкують -  кажуть, що я так стріляю, бо маю чотири ока
(я тоді носив окуляри – пізніше надів лінзи) . Хтось кепкуючи, коли вертаємось 
з чергових стрільб, дає «новий» позивний : «Снайпер»…    Далі кепкують з моїх
окулярів… я не ображаюсь, по суті - зі зброєю маю діло все своє життя…
 Третій тиждень  – розпорядок той же: їсти-спати-срати, починаю реально 
психувати.
 Я не терплю бездіяльності, і три неділі тупого жарення в наметі -  таки  вивели 
мене з себе… Кажу всім : - «Гуд бай !»… Не хочу брати участь у «фейку»,  (я 
такий був не один – з нашого намету ,на той час , принаймні,  чверть вже 
поїхала назад додому по тій же причині…)
 Звичайно, я тоді багато в чому помилявся, занадто гарячий, мабуть…

Іловайськ
 Дивлюсь в Ютубі ролики боїв батальйону… пізнаю декотрі обличчя… вони 
вже там, а я ще тут… Чорт забирай !… Я якраз мав вступити в інший підрозділ -
мене туди  активно зазивали… Та в мене нема впевненості, що він поїде на 
передок . А  «Донбас» вже там… вирішую повернутись… Дзвоню в кол центр –
там кажуть : - « Чекай !»… проходить тиждень  – кажуть : - « Чекай !»… Ще 
тиждень… нарешті , на початку вересня , мені кажуть : - « Їдь в Дніпро!»

 Фото: райвідділ Великої Новосілки у 2014му...тоді ці люди підіймали прапор 
“новоросії”...зараз вони...вшановані Державою ветерани ... 



«Терешкова»
Приїхав числа 8-го . Пів дня шукав табір – це база відпочинку на березі Дніпра. 
 Знову мене записують, на цей раз людина з воєнною виправкою, позивний Мак.

 І тут починається … ага -  зараз, розпорядок той же: їсти – спати – срати… Та 
мені це вже знайомо, я мовчу… Тут зустрічаю двох знайомих по намету в 
Петрівцях . Розказують, що відбувалось в Іловайську… якісь вони пригнічені . 
Кажуть, надалі навряд чи будуть служити… мда, кожному своє…
 Десь через тиждень , шикують мій взвод . Командир запитує ,  чи є бажаючі 
поїхати на полігон? 
 Звичайно – я!
 Там,  принаймні,  є реальна зброя, а не макети…
 Нас їде десять чоловік, кілометрів 50 від Дніпра, район «Черкаське». Там, 
серед поля - наметове містечко , поряд зі  стрілецьким полігоном . Зустрічають 

тепло, відчуваю - 
здоровіший дух серед 
колектива, ніж на 
Терешковій. Нас 
десятьох селять в 
окремий намет, 
записують у шостий 
взвод, третім 
відділенням . Наш 
безпосередній керівник
- «Паук», а взводом 
командує «Змій».
 Наступні  дні радію, 
що приїхав -  є зброя і 
проводяться реальні 
заняття.  Тренуємось, 
хоч і сумбурно,  (без 
певної програми – 
імпровізуємо), але 
регулярно.
 

 Фото: Мак - Серов 
Олександр, поки є такі 
Люди - Україна Жива.



 Фото: Акім — Сергій 
Акімович -  інструктор на 
полігоні з рідкої породи 
військових-інтелігентів. 
Приходячи на його заняття, 
впевнююсь в тому, наскільки 
капітальні знання колись 
давали (він військовий 
інженер) по інженерній 
справі – міни, облаштування 
позицій... Пізніше він буде 
головою інженерів 
батальйону і згодом - 
начальником штабу Блокади і
Внутрішнього Корпусу 
Донбас.

Зброяр
 Я у «Черкаському» вже з тиждень. Проходить вранішнє шикування . Після 
виступу командира , слово бере зброяр полігону «Нахімов» - високий, худий, 
інтелігентна фізіономія і мова)). Робить об’яву -  йому потрібен помічник, щоб 
поратись у зброярні… 
 Ну звичайно – я!
 Так почалася наша дружба з Нахімовим…Пізніше, вже в 16 , я ходив на суди по
його «справі» (підкинули йому пару гранат…мда…)
 Сама зброярня виглядала , як штук п’ять морських контейнерів, поставлених в 
ряд і огороджених колючим дротом. Там були зразки майже всього ручного 
озброєння, включаючи екзотичні  на 14 рік, снайперські комплекси, з якими я, 
радо, що дитя -  бавився...



 Днів через 10 Нахімов переходить в 95 бригаду, яка поруч з нами . Там 
заманюють хлопців тим, що вони скоріше потраплять на передок . Текучка 
кадрів на полігоні велика - хто їде під Аеропорт до «правосєків», хто в 

Фото: Нахімов - Дмитро Гутман, сам з Севастополя, зараз Нахімов - Народний 
журналіст.

95-тку… Ну дуже не терпиться повоювати…Я лишаюсь один на «хозяйстві».
 Прибуває новий керівник полігону, «Майор» - високий, кремезний, вже в роках,
сам з танкістів . Я його якось зразу, про себе,  охрестив «Вікінгом». Він буде 
командувати моєю четвертою ротою, коли ми заїжджали в Ширік, і пізніше — 
зам. комбата по озброєнню. 
 Постійно ходимо на полігон стріляти, б/к (набоїв) було багато. Шостий взвод – 
дуже дружний і приязний колектив . З багатьма з них я буду служити аж до 
дембеля, з деякими — будемо разом і в тюрмі...
 Паук - командир мого відділення. Сам з Донбасу, схожий на гриб-боровик, 
невисокий і широкий, трохи за 30, вдумливий, слів на вітер не кидає. Як натягне
всю екіпіровку, та ще й тактичні окуляри – ну чисто, такий вгодований 
німецький мотоцикліст Другої Світової))



 Фото: Самольот -  «шклавотний» пацанчик 
з Донецька, завжди на приколі, трохи 
«фашик» і фантазер, перше враження – 
нарік). Втік з полігону до правосеків у 
«Піски», повоював там більше місяця, але 
повернувся до Донбасу. Коли служили, 
постійно мені щось підганяв: то «кікімору», 
то форму…

 Фото: Чудо – Микола Чудовський –
корінний киянин, чемпіон України по
стрільбі, високий і кремезний , та має
душу дитини, добрий, завжди
«вписувався», коли бачив яку-небудь
несправедливість, балагур і душа
компанії. В баті служив кулеметником,
пізніше очолював групу ВК Донбас, в
яку я входив . Ми самі, жартуючи,
називали нашу групу - «Чудікі» .           
  

Фото: Ізюм — сам з Ізюму Харківська 
область, великий любитель 
смачненького). Часто шуткуючи казали 
йому що відправим його в ДНР, щоб 
знищити їх продовольчі запаси))                



Воділа – Абдель Азіз Салама . Коли пишу це, його камера напроти моєї - 107ма .
По ночах, а часто і вдень, слухаю його епічний храп . З  ним ми стали Братами. 

Етнічний єгиптянин, сам з Донецької області . Зараз його селище недалеко від 
лінії розмежування. Палкий Патріот України : татуювання на пів спини – 
Прапор України… Високий і кремезний, повадки «барина». Він - яскравий 
приклад людини, яка зробила себе сама . Починав з бідноти, перед Війною доріс



до солідного бізнесмену районного масштабу - фірма по торгівлі хім.препаратів 
для фермерів . Та війна майже зруйнувала бізнес… Мусульманин, батько трьох 
дітей … він пішов на Війну…
 Його дружина , пані Інна – янгол, який вже чотири роки чекає чоловіка : 
спочатку - з Війни, тепер - з Тюрми… Так, важке життя у Дружин Патріотів… 
чекати…

 

Фото: Сім’я в 
зборі.

 
  Приведу розповідь Воділи для порівняння наших Шляхів  :  
                    Знайомство з батальйоном Донбас. 
14 травня 2014 року. В моєму рідному селищі Велика Новосьолка був піднятий 
прапор  ДНР. 15 травня, батальйоном  Донбас була проведена спецоперація ,  в 
результаті якої був наведений Конституційний Лад. З цього моменту моє життя 
почало швидко змінюватись. Я не міг залишатись у стороні. 



21 травня -  о 23:00 озброєний напад на мою сім’ю, на мій дім місцевим 
криміналом. Перелякана родина, зламане та перебите майно, порізані руки 
внаслідок рукопашного бою та загроза повторної атаки. Так починалась ця ніч, 
ніч тісного знайомства з батальйоном Донбас і моїм другом Святославом. О 1 
ночі по моєму проханню, дали мені охорону – одного бійця. На початку було не 
по собі  від балаклави і автомата. Через пару хвилин, балаклава була знята і 
переді мною з’явився добродушний і гострий на язик Святослав. Тоді я навіть 
уявити не міг , що не мине і року, як ми побуваємо зі Святославом в одному із 
самих страшних для мене боїв, в якому Святослав втратить руку, отримає 
більше 100 осколків і буде довго на межі життя та смерті. Ми довго сиділи тієї 
ночі на подвір’ї, очікуючи нападу . І  тоді були розвіяні всі мої сумніви,  щодо 
«фашизму», «російського миру» і правоти українського народу. Тоді і почалась 
моя активна допомога бойовим підрозділам української армії . Я - не шкодуючи 
сил та заощаджень, допомагав матеріально . Але робив це таємно,  хвилюючись 
за родину. Довго сумнівався -  йти чи не йти воювати. Зупиняли троє дітей і віра
в те,  що все от-от закінчиться. 
            16 серпня я офіційно вступив в ряди «Донбасу». Так , як я сумнівався в 
своїх навичках бойових -  прийняв рішення придбати машину і на ній служити 
на благо Батьківщині. Давно придивився вантажівку – ГАЗ-66 і викупив його, 
потім було два тижні ремонту. Тоді спершу зіштовхнувся з тим , що не всім 
війна – війна. Дуже навіть багатьом вона - мати рідна ! Я купував колеса і 
платив за скат по 6     000 грн. з диском б/у. Закинув за спину стару гвинтівку, сів у  
вантажівку , і під сльози дружини  та дітей відправився в Курахово, де тоді 
базувався наш батальйон.
         В перший день мене завантажили снарядами і мінами,  чому я був дуже 
радий, тому що - не в підрозділ , де возять картоплю з цибулею. На той час 
стрімко розвивались Іловайські події. Люди , які не були оформлені, приймали 
участь в масштабних бойових діях.  На той момент, ніхто навіть не думав про  
гроші, нагороди,  чи про якісь там папері. У всіх було бажання  - допомогти 
Батьківщині. 
          Лише через два місяці я зрозумів,  наскільки важливі «папірці», коли 
стоячи перед чиновником в/ч 3027, солдатик , якому відірвало ногу, намагався 
довести нахабній пиці, що він був в Іловайську і там залишив ногу. Потім були 
страшні події Іловайського котла. Мене ,як молодого і малодосвідченого , 
посилали по околицях Курахова з різними дрібними дорученнями. 

            30 серпня наш батальйон ,з усім майном , був виведений з 
Курахова в Дніпро. Туди й прийшла одна з самих мерзотних новин за 
всю мою кар’єру. В ніч ,з першого на друге вересня , на мою родину 
напала одна озброєна кримінальна група, яка на той час вела 
діяльність в прифронтовій зоні. І знову я чув плач дружини і дітей. 
Розстріляний будинок, перелякані діти, спалена автівка. Не залишили 
навіть грошей на хліб. Все винесли, все пограбували -  не дивлячись  ні 
на що. Бандити не знайдені і до сьогодні. Завдяки родичам і друзям моя 
родина змогла вижити. 
 Черкаськ  е     



Незрозумілі бойові підрозділи, спецгрупи , які нічого не вартували. Там і 
сформувався наш легендарний третій взвод. Там і познайомились з моїм 
другом Богуславом,( на той момент ми опинились не при ділі , просто не 
пройшли медкомісію ). Тоді і був вигаданий мною план влитися в ряди 
Донбасу хитрим способом. 99 відсотків нашого підрозділу на той час 
знаходились на полігоні Старе , що під Києвом. Рішення було простим і 
одночасно нахабним. Заявитись в казарму, зайняти койку і на шикуванні 
кричати : - «Де мої папірці з медкомісії?» . Так як чиновники частини 
саботували в створенні батальйону і усіляко ставили палиці в колеса, 
документи солдат губились на будь-якому етапі, на цьому і було зіграно. 
Скинувши зайве майно : вантажівку, матраци, бензопилу. Здавши все на 
склад, ми з Богуславом прибули до Києва.
Ми приїхали в різний час -  я раніше на декілька днів. Все відбулось так, як 
я і планував. Людей без ВЛК виявилось більше,  ніж я думав.
І так ми опинились офіційно прийнятими до складу батальйону. 
         Всередині листопада, отримавши вже новий Краз , ми відправились в 
зону АТО. Нам навіть видали жетони  і обіцяли гарно годувати. Та хоча й 
раділи ми офіційному визнанню, все одно залишались резервістами 
НацГвардії і не мали права знаходитись в АТО. 

  На полігоні «кіпіш»: є списки людей, які виїжджають в селище Старе під 
Києвом . Там кажуть , що будуть робити з них Штурмову роту . Мене в тих 
списках нема… прив’язаний тут до зброярні . Майже весь мій взвод їде… мені 
стає якось невесело… Воділу також лишають тут… Ми починаємо тісніше 
спілкуватись, нам очевидно, що треба прориватись до своїх - в Старе.  Я,  як 
можу -  прискорюю процес закриття зброярні (весь наш полігон ліквідують).
 Нарешті , останні стволи відвезли на склад в Дніпро . На наступний день , я з 
Воділою виїжджаю на «Терешкову» . Там у нього були свої зв’язки (так-так , 
корупція – «рішає»))), і ми нормально влаштувались – окрема кімната, нарядів 
нема, їжа нормуль… От тільки дуже хотілося в Старе , до своїх.
 Через декілька днів Воділа пробив собі відправку в «Старе» - потрібен був 
водій , перегнати туди вантажівку… Я лишаюсь один… 
 Дзвоню «Майору» - він в Старому займає якусь посаду у роті, яка формується .
Питаю, чи не знайдеться місце для мене?
 - «Для добрих людей місце завжди знайдеться».
-«А як перевестись?»
-«Просто приїжджай, тут розберемось».

Четверта рота
 Формується Штурмова рота -  я в списках, (знов корупція))) . Командир роти – 
«Гал» . Нас приблизно 110 чоловік, я - в третьому взводі . Командир взводу - 
«Звіробій» . Наш третій взвод , більш ніж на половину - шостий взвод 



полігону… Багато бійців поїхало на навчання до Золочева під Львовом, у тому 
числі і «Змій».
 Йде інтенсивне тренування . Я  займаюсь як снайпер – більше нікому  . По 
штату - в кожному взводі має бути два снайпери . У своєму я - єдиний, хто 
погодився на цю роль… Бути в нас снайпером - не дуже популярно мабуть через
те, що тренуємось набагато більше інших бійців, часто до сьомого поту… Та 
мене це повністю влаштовує.
 Ми тренуємось, стріляємо зі зброї, яка є на полігоні . Та перед від правкою 
приїжджають зброярі частини 3027 (яка базується у Петрівцях) , привозять ту 
зброю , яка буде закріплена за нами штатно…Отримую першу СГД 
(снайперська гвинтівка Драгунова)…
 На наступний день - в «тир» , пристріляти зброю… Розчарування! Повне! 
Гвинтівка вбита в нуль… Приціл… на лінзах плями – він розгерметизований! І 
комусь вистачило наглості віддавати це людям, які завтра їдуть на Війну!
 Іду до тих, кому вистачило — нацгвардійцям, міняють на калаш… Кажуть , 
СГД - страшний дефіцит , і мені давали не найгірший зразок… мда…

                                        Бійці мого третього взводу
 Фото: Звіробій - Олексій Рак, лейтенант, командир взводу . З нас всіх - 

найбільший Романтик і Оптиміст… Сам з Донецької області, керував взводом 
до літа 15го року . Позиція «окопи» в Ширіку , як правило,  називали - «позиція 
Звіробоя».



 Фото: Рівня — Сергій Пелипко, 
сержант з Чернівецької області, батько 
п’яти дітей! Більшість часу нашої 
служби -  є керівником відділення, 
куди я приписаний. Виважений і 
дипломатичний, до війни і після 
служби працює юристом, надійний 
Друг.

 Фото: Орех - прапорщик,
розважлива людина, десять років
стажу у… тюрмі, там був
наглядачем… надзвичайно добре
розбирається в людях, на полігоні
під Дніпром був командиром взводу,
зберігав відчуття гумору у будь-якій
ситуації. Людина виважена і стійка.



Каспер - Юра Коханівський – з Маріуполя, служив у миротворчій місії в Ірану, 
після чого трохи працював у Маріупольській міліції, має загострене почуття 
справедливості, тому, думаю, і недовго пропрацював ментом…)

На фото зліва 
Каспер, з права 
Рівня.

                                   
Катана – Гергелюк Михайло 
– Друже Катана… Брате мій...
На «Терешковій» був у 
комендантському взводі, 
молодий офіцер, військова 
кафедра Чернівецького 
університету, вчився на 
богословському факультеті… 
Коли, жартуючи , хоче когось 
приструнити, каже: - 
«Нічого-нічого, ще прийдете 
до мене сповідатись!»))).
Народився в горах, істинний 
гуцул) – по характеру 
«Д’артаньян»  з «Трьох 
мушкетерів»… такий же 
гарячий, якщо в «располазі» 
чуємо постріли , знаємо -  це 
Катана)))
В баті став командиром 
окремого мінометного взводу,
і пізніше ,в 17-му - 
командиром Редуту. 



 Я – старший  на 8 років . По впертості і гонору він нагадує мене молодшого . 
Любить фразу: - «Коли місто засинає - ми прокидаємося…»).

Фото:  Чиж - підполковник, по званню - 
старший в нашій роті. У нашому взводі 
– гранатометник, за 50 років . Служив 
ще за радянських часів військовим 
журналістом, по ярості в бою - дасть 
фору молодим. Ми називаємо  його - 
«Наш бойовий полковник» . І це не 
жарт, дійсно - бойовий. Написав книгу 
військових спогадів, пише п’єси.

Дуся -  позивний
розшифровується  , як
Державне Управління
Справами) . З  окупованих
територій, вдумлива і
відповідальна людина, завжди
завідував  господарством
нашого взводу…. Якщо щось
треба – все до Дусі . Казали, що
в нього навіть є тактичні
“стрінги”))), у старшини є
все… Пізніше став старшиною
нашої четвертої роти.



 В цей же день нас оформляють , дають книжечки нацгвардійця - там фото і 
номер зброї . До цього ми були, по факту - Волонтерами-Військовими . Навіть я 
-  завідуючи п'ятьма контейнерами зі зброєю, був… “цивілом”!  Ну і, само 
собою, грошей ніхто не отримував . Все, що у нас було : їжа, цигарки, одяг - все 
Волонтерське. 
 Після оформлення,  вже вночі ,видають форму - синій “камуфль” нац. 
гвардійців . Всі поспішають - вже відомо, що рота має виїжджати в АТО. 
Оголошують загальне шикування по повній бойовій , зі вже штатною зброєю. 
Поспіхом перевдягаємось в новеньку форму.
Шикуємось вже десь о 23-тій годині. Нас перераховують - 115 бійців нас тоді 
було, і грузимось в автобуси...

Нарешті на Війну!

 Добу їхали до Ізюму,  через Полтаву. Колона - два туристичних автобуса, КрАЗ 
з боєкомплектом, яким управляє “Воділа”, декілька джипів і “бусік” . В Ізюмі 
зупинились на пару днів - і далі. Куди саме їдемо, ніхто не каже - “ військова 
таємниця ”. 
 Рушаємо далі. Луганська область : проїжджаємо місто Лисичанськ, кілометрів 
40 від нього – поворот і вказівник:  “Мирна Долина”. Звертаємо з траси, ще 
кілометрів 15 -  і ми на базі МНС. Висаджуємось біля житлового 4-х 
поверхового корпусу, займаємо перший поверх. На наступні два місяці - це 
наша основна операційна база. 
 На  МНС  лишається 2 і 3 взвод . Перший вертається на перехрестя, там намети
і бліндажі - це мабуть третя лінія від фронту, ту позицію ми будемо називати - 
“ями”. Робимо графік ротацій: по неділі один зі взводів -  на “ямах”, два - на 
МНС. 



 Фото: наш намет на “ямах”.

По суті, тренуємося далі - проходимо бойове злагодження ... хоча, були декілька
бойових пригод... неофіційних... 

“ Прошу все описане вважати проявом творчої уяви. Всі спів падіння з
реальними подіями і людьми є випадковими ”

У гості до сєпарів 
 Коли наш взвод стоїть на “ямах”, приїжджає група з вісьмох чеченів. Ввечері

Звіробій гукає добровольців на “флешмоб”  у білих халатах (зима, глибокий сніг
- білі костюми ідеально маскують). Потрібно 8 бійців, ну звичайно - “Я!”.

Формується група з 16 чоловік: ми з чеченами  - 50/50 . Вантажимось до КрАЗа,
знявши всі розпізнавальні знаки, без елементів штатного спорядження і форми,

не беремо ніяких засобів зв'язку -  телефони і рації лишаєм “Дусі”. 
 Везе “Воділа”, розмовляємо мало, всі зосереджені, є трохи мандраж . Але ж - 
назвався спецназом… (БСП “ Донбас ” - Батальйон спецпризначення).
Вже ніч. Тихо висаджуємось, не демаскуючи себе - лінія фронту. Бачу в посадці

закопані БМП (бойова машина піхоти). Нас зустрічають місцеві офіцери,
розмовляють пошепки. Формуємо порядок слідування : чечени будуть йти

попереду, Катана буде замикаючим групи, я - попереду нього. 
 
 Гал – Анатолій 
Віногродський, був 
Командиром нашої 4ї 
роти, пізніше стане 
Комбатом, більше 
РОБИТЬ   ніж 
розмовляє, сидів у 411 
камері “мого” СІЗО...  
 Як і я обожнює 
балерин...)



 Тиха ніч… виходимо за лінію своїх військ, дистанція між бійцями - 5-7 метрів. 
Ми проходимо повз офіцера, який тихо бажає кожному вдачі, йдемо слід в слід 
по «нічийній землі» (не зайнята смуга землі між ворожими військами) . 
Кілометрів через шість - село, зайняте росіянами . В нього не входимо -  
зупиняємось на окраїні. Командир чеченів просить «Звіробоя» чекати їхню 
групу тут . Ми ,  « донбасята » ,будемо виконувати роль «відсічки», 
прикриваючи відхід чеченів після завдання. Наша група розмістилася з обох 
сторін дороги , з розрахунку на те, що приймемо бій в разі, якщо чечен на 
відході будуть переслідувати. Дамо таким чином їм відійти. 
 Чекали у засідці  годин п’ять - все спокійно, чечени повернулись без хвоста.     
Відходимо в такому ж порядку. 
 Як кажуть у таких випадках – «завдання виконано, втрат нема».
 Повернувшись збентежено розмірковував про недоліки цієї операції — карт на 
руках у бійців не було (в мене своя), компасів також, резервних точок збору 
групи...якась суцільна імпровізація...алеж...вдалося...
 
 
 

Фото: на авто не бойові ушкодження...дехто не вміє їздити).

          Приводжу тут інтерв’ю Воділи для того щоб порівняти враження.  

«Мирна Долина»
         Прибувши на Мирну Долину - волосся стало дибом. Ми побачили 
бліндажі, окопи і грязюку, яку мені - ні до , ні  після -  не приходилось 
бачити. Це були самі дикі місяці в моєму житті. Холод, голод, мороз під 30 
градусів. 



         Зрідка раділи,  отримуючи бойові дії. Змішані групи чеченського 
батальйону Джохара Дудаєва і нашого батальйону,  неодноразово проводили
акти диверсії в тилу ворога, що нас дуже надихало і тішило.

           Тоді , в перший раз , керівництвом батальйону було прийняте рішення
, про економічну блокаду окупованих територій. Ідея була наступна : Ми 
пропускаємо автівки, а Ви нам віддаєте полонених. На той момент в полоні 
було більше 100 чоловік - бійців нашого батальйону. Ефект був вражаючий. 
Протягом 10 днів були звільненні всі наші полонені донбасівці. Радість 
змішувалась з незрозумілими почуттями . Машина, завантажена горілкою і 
цигарками, за яку  приїхав домовлятись високий чин МВС, не давала 
спокою моїм патріотичним почуттям. Я досі не можу зрозуміти , як можна , 
під час війни , ментам і СБУ набивати кишені. Цілі з полоненими були 
досягнуті . А 18 січня, за декілька днів до Дебальцівського кільця, про який 
ніхто навіть не здогадувався, ми міняємось з третьою ротою нашого 
батальйону і рухаємось до Києва.  Коли прибули  до Києва,  ніхто нас 
затримувати не став . У той же день ми відправились по домівках, ніби на 1-
1,5 місяці. Викликали через тиждень, коли почала надходити інформація про
Дебальцівський Котел. В тому котлі опинилась наша третя рота. Багато 
вбитих і поранених, безвісті зниклих… «Партизана» похоронили через два 
роки після Котла.

 

Полонені

 В цей час в полоні ,з літа - було більше ста (107 здається) «Донбасівців». 
Міняли всіх : ВСУ, Нацгвардію . Та Добровольців - категорично відмовлялись, 
ні на яких умовах… 
 І от , для звільнення Побратимів була задумана операція по блокуванню 
вантажних перевезень на окуповану територію, щоб економічно натиснути на 
сєпарів. 
 Перекрили дорогу на розвилці, перевіряємо документи на фурах, куди і що 
везуть. Їжу, предмети першої необхідності - пропускали з Богом . А от алкоголь 
і тютюн - завертали в поле. За пару днів набралося фур… аж забагато… Так , 
вереску тоді було… У декого з ВСУ - рильце явно в пушку було -  приїжджали і 
сварилися з Галом, хотіли домовитись, та не вийшло. 
 Зібрали ту колону вантажівок - і поїхали в Київ, там показати, що саме ми 
блокували.  Звіробій супроводжував ту колону, казав, що багато журналістів в 
Києві ті товари знімали на камери, бо і в ЗМІ почався кіпіш, що ми 
безчинствуємо,  і ліки з підгузками не пускаємо… 
 Та головне вдалося! Сєпари таки «пересрали», що ціни в них підскочать, і 
відпустили наших Побратимів. 



По суті - та операція була прелюдією до «Блокади» 17-го року.
Фото: я ще в окулярах, тренуємось.

 Як тоді казали ,  головна з перепон, чому «Донбас» не пускають на «передок» - 
сєпари погрожували розстріляти наших полонених. Тому , якщо ми до 
Широкино і брали участь у певних операціях, то лише неофіційно…

 Після нового року приїхали касири Нацгвардії, давали зарплатню. Ми тоді 
жартували : - «Невже і гроші платять?». Мені тоді дали,  як і всім - приблизно 
5400. За що саме – не знаю, ми були резервістами і офіційно мали отримувати 
по 920 грн на місяць. Казали , що якась ще премія з приводу Нового року. 

 Поїхав у Лисичанськ купити телефон - моя стара nokia вже декілька тижнів, як 
поламалася. Взяв android , захищена модель - з нашими постійними поїздками 
дуже треба було gps. Зара він у мусорів...забраний “Іменем України!”.

 В нас ротація. Змінити приїхала третя рота -  вона пройшла навчання в 
Золочеві. Ми їдемо в Нові Петрівці, а їх чекало - «Дебальцево»… 
Відпустка , дві неділі - промайнула непомітно. Збираємось у Нових Петрівцях. 
Кажуть, що треба нас мобілізувати (були резервістами). У багатьох, і в мене 
також,  не було військових білетів - поїхали їх робити… вночі. 
      Мій рідний вишгородський військкомат. Там в цей пізній час майже нікого 
не було, ми чекаємо. Видзвонили жіночку, яка має прийти і роздати нам 
«воєнніки». 
 У нашому взводі - поповнення : Рівня, Джон, Мопс і Косой  . Всі з… шостого 
взводу полігону…) Цікавий був взвод, цікаві особистості… Зараз згадую, 
скільки з нас вже загинуло… явно під десяток, всіх вже не пам'ятаю… І це - з 



трьох десятків бійців взводу… А важких 300… Задаю собі питання: з тих,  хто 
вижив і не став калікою, скільки зараз сидить?.. Мінімум - четверо…
Згадую, як “шествія” в  честь річниць Другої Світової , називають  парадом 
нащадків НКВедистів… А хто,  років через 40,  буде ходити на святкування 
річниці Перемоги в нашій теперішній Війні?  Нащадками КОГО вони будуть? 
 
 Знову оформлення зброї - тепер її записують у «воєнніки». Мені дістається 
СГД, ну на кінець-то! Гвинтівка майже вбита - десь 150% свого ресурсу 
відпрацювала. Та все одно - це краще «калаша».

 
 Фото: Джон - виглядає, як 
гриб-боровичок , коренастий, 
колишній боксер, сам з 
Вінниці. Пізніше - змінить 
загиблого «Косого» на чолі 
нашого взводу. Позицію 
«Доміки» в Ширіку часто 
називали «позицією Джона» -  
він її очолював. Себе ж ми , 
жартуючи,  називали 
«Домовички»…так, Джоне?) 
Наприкінці літа 17-го,  
приєднався до ВК Донбас.

 

 Змінився керівник нашої роти -  її у Гала прийняв «Майор». Ввечері, перед 
виїздом,  приїхав Семен Семенченко - відповідав на питання. У нього статус 
Почесного Командира «Донбасу». 
 Виїзд, куди - не говорять. Добу добираємо до Запоріжжя, там переночували в 
якій частині, далі - Донецька область. По старій донбасівський традиції , 
декілька раз збиваємося з шляху, плутаємо. І  от -Аеропорт Маріуполя. Він 
стане нашою операційною базою на три місяці…
Переночували. Зранку готуємось до виїзду на передок. Взяти з собою казали 
саме необхідне, решту речей - завантажити у КРАЗ. Виїжджаємо в обід, 
автобусів вже нема, з'явився БТР. Наш взвод розділився : більша частина 



поїхала у броньованому  КРАЗі,( там і я був) , менша - на броні БТР. Пхалися, 
куди могли влізти…

 

Фото: Мопс -  з окупованих територій, 
Луганська область.  Коли нас 
відпускають у відпустки, куди їхати 
тим, хто з окупованих?.. Їм нікуди ! І 
таких у нашому баті,  мабуть -  кожний 
четвертий… Сержант, кулеметник, 
визначний кулеметник! - міг чергами з 
ККМ (кулемет Калашнікова 
модернізований) мелодію відбивати !  
Ще знаменитий тим, що збив з ККМ у 
Широкино безпілотник… ну і що,  що 
свій ?))), але ж таки збив! 



 Фото: Косой  - Заяць Михайло Михайлович
з Червонограду Львівської області, навчався у Золочеві на сержанта. Влітку 15-
го - стане командиром 3-го взводу четвертої роти. Загинув у бою… Світла 
пам'ять тобі, Друже… Залишилися дві малолітні доньки... 



Широкино

 На під'їзді до села декілька раз зупиняємось, раз чи два  навіть розвертаємось, 
явно щось не так . Дивлячись у мале віконце броньованого КрАЗу, бачу 
Азовське море. Колона розділяється : наш КрАЗ їде кудись окремо, а БТР, на 
якому частина нашого взводу -  вже не бачу. 
Ми зупиняємося в полі біля посадки. Нас там зустрічають чоловік двадцять . 
Якісь перелякані вояки - вони лежать. Інколи свистять кулі, але стоїть туман, 
видимість метрів 400,  і  очевидно, що стріляють не прицільно. Коло нас іде бій,
правіше від нашої посадки, і вогонь там наростає. 
 Я підсаджуюсь (точніше підлягаю) до групи з трьох вояк, намагаюсь їх 
розговорити: яка обстановка, скільки вони тут, хто з наших сил є поряд, що 
попереду ?… Вони відповідають якось розгублено і непевно. Кажуть, що тут 
смерть, вони тут три доби, далі по посадці є окопи і бліндаж, поряд з наших 
вони нікого не бачили, але можливо - зліва стоять десантники… Більше нічого з
них витягнути не вдається, вони поспіхом влазять до КрАЗу, який нас привіз і 
їдуть… 
 Лежу ,кумекаю. Навколо - кулі свистять частіше, звуки бою, трохи попереду 
справа, метрів 800 від нас, посилюються. Луплять з усього, більша частина моїх
просочилася в окопи. 
 Пізніше ми будемо називати цю позицію – Звіробоя . Вона - крайня ліва в 
Широкино , до найближчих хат села - 500 метрів,  стоїть на високій місцині, з 
якої найкращий огляд села. Але тоді, в наш перший день в Широкино, був 
туман і темніло…



 «Гнида» - (звичайно, у цієї особи інший позивний, але тут я назву його так – 
заслужив. Не всі серед нас - “Воїни Світла”)… Так от  - «Гнида», який є 
рядовим, звертається до Звіробоя з пропозицією… зробити його своїм замом, 
під тим приводом, що нашого зам комвзводу нема. Його, Святослава - 
призначили на цю посаду перед самим нашим виїздом. Я, можна сказати - не 
особливо з ним знайомий. І буквально в той же час, як Гнида домовлявся про 
посаду Святослава, там - справа попереду, йому відірвало руку… казали  -
гранатою з підствольника… 
 І от - Гнида, вже в якості зам комвзводу, віддає мені наказ : висунутись вперед, 
розвідати обстановку… Ну, падло!… Був би поряд супротивник - послав би 
його. Але , посидівши-послухавши вже хвилин 20 звуки бою -  розумію ,  що 
противник від нашої позиції реально далеко, тим більше туман. 

 Фото: Святослав - Андрій Іванов, помер 
у 2018 році, 53 роки.

 “Він стріляв по "Беркуту" на Майдані, 
він стріляв по російських окупантах на 
фронті. Андрій народився в Мелітополі, 
потім довго жив у Маріуполі. Поїхав на 
заробітки в Росію, працював 
будівельником на будівництві 
газопроводу. А потім почався Майдан і, 
приїхавши на Майдан під час відпустки, 
Андрій на роботу не повернувся. Там, у 
Росії, був колектив, гроші, а Іванов 
вибрав боротьбу за свободу України. 
Одного разу навіть квиток купив, щоб 
поїхати на роботу, але порвав його в 
останній момент. Жив на третьому 
поверсі в будинку профспілок, брав 
участь у всіх сутичках, починаючи з 
січня, на вул. Грушевського, на Майдані, 

був контужений світло-шумовою гранатою. Він ніколи не говорив про це в ЗМІ 
- але він був у групі 28 героїв, які були на третьому поверсі консерваторії, що 
мали шість мисливських рушниць і кілька малокаліберних. Разом із Зиновієм і 
Володимиром Парасюками, Іваном Бубенчиком. Ця група мала мужність 
відкрити у відповідь вогонь по "Беркуту" 20 лютого на Майдані. Внаслідок 
перестрілки "Беркут" почав тікати. Історія пішла новим маршрутом.
 Після революції Андрій пішов на війну добровольцем, у складі батальйону 
НГУ "Донбас". 15 лютого 2015-го під час наступальної операції в Широкиному, 
колона "Донбасу" заїхала в бойові порядки противника, почався бій на ближній 
дистанції, Андрій зазнав важких поранень, втратив кисть руки, безліч осколків. 
Його виходжували в Україні і в США, в Сан-Антоніо - встановили протез на 



руку. Але багато дрібних осколків так і не було вийнято. Він став інвалідом 
війни, але мало хто знав про його вчинки під час революції.
 Брав участь у багатьох акціях протесту, в блокаді торгівлі з Донбасом. Коли 
прокуратура затримала Івана Бубенчика за звинуваченням у вбивстві "Беркутів" 
на Майдані, Андрій приїхав під суд. Я його заспокоював. Андрій хотів 
виступити в суді, сказати, що це він стріляв по "Беркуту", що нехай його теж 
садять до в'язниці. Останній раз Андрій взяв участь у мітингу в червні 2018-го, 
під Київською мерією, приїхав підтримати вимогу благоустрою Стіни пам'яті 
біля Михайлівського собору. Своєї домівки в Андрія не було. Але товариші по 
батальйону і ті, хто знав про його вчинки, його не покинули - допомагали, він не
залишився самотнім. Останні роки він жив у невеликому хостелі, який Олексій 
Герман організував у Києві в Оболонському районі для ветеранів війни. Вічна 
пам'ять” - написав про Святослава Юрій Бутусов.

 Обережно рухаюсь вперед, бачу навколо ознаки запеклих боїв : обгорілий 
УАЗік, б/к розстріляне і ціле, воронки від мін. Просунувшись метрів 100 - лежу, 
спостерігаю. Вже темніє, видимість - метрів 300, попереду видно лише поле, 
далі – туман. Звуки бою справа стихають, вертаюсь - вже темно.
Зустрічаю Звіробоя, він наказує взяти ще когось і висунутись постом до траси, 
вона 100 метрів правіше від окопів. Що діється не зрозуміло, але ясно, що є 
300ті… 
 Бачу Трохіма - каже, що у нього є «теплік» (прилад нічного бачення).
Чудово!  Йдемо вдвох до дороги, залягаємо біля дерев, включаємо «теплік» - до 
сраки! Він цивільний, для полювання, бачить максимум на 60 метрів, слухаємо 
темноту… Повз нас пролітають два БТРа і джипи . Як потім стало відомо – це 
Азовці забрали наших поранених. Далі ,чуємо,  рухається група людей… тільки 
незрозуміло хто, та що робити. Підходжу до них ближче: чоловік 30,  ідуть 
колоною, вітаємось – це Азовці,  питаю :
- « Що там?» -  кажуть , -«жопа»… , і відходять.

     Повертаємось з Трохімом до окопів,  прочергували -  годин чотири. 
Знаходжу Звіробоя в бліндажі,  ( погрібок 2,5 на 3,5 м) . 

- «Чи будуть нас міняти на трасі?...», - запитую.
Вибачається, забув про нас.  Буває -  всі втомлені . Холод собачий – вночі 
піднявся вітер і розігнав туман. 
     Якісь розумники  розписали нічне чергування, вписали мене з 1 до 3 
години ночі – єдиного снайпера, який працює тільки по-світлому! З СГД 
стріляти вночі нереально - приціл цього не дозволяє, він же денний! Кажуть 
- не вистачає людей… Фіг з вами, ідіотами,  все одно не до сну ! Поки є час, 
відпочиваю -  сиджу на виході з бліндажа, спина до спини зі Звіробоєм , так 
тепліше . Я - обличчям до виходу . Ні дверей , ні покривала – вітрюган дує 
прямо в лице. В бліндажі настільки тісно , що всі сидять,  лягти немає 
місця . Це при тому,  що десь третина людей чергує на вулиці… 



День 2
        Вночі трохи стрілкотні . На світанку чергую в окопі, роздивляюсь де ми
. Окоп – лінія метрів 120  . Трохи ззаду окопу, якщо йти на правий край — 
бліндажик( ну не бліндаж, а якась нора ), двоє можуть спати. Ззаду нашої 
позиції – ріденька посадка, попереду - метрів 500 і нижче, перші хати села . 
Там, де вчора йшов бій видно хатини і дорогу в село. 

   Фото: Окопи, холод дикий...

         З’явився хворий - весь пожовтів , нирки не працюють. За ним 
приїздить «Йолка» (MITSUBISHI  L – 200 ), хворого евакуюють.
Ще один боєць з підозрою на ангіну береться супроводжувати «нирочника» 
в лікарню. За це йому нічого не кажуть - він старший офіцер на позиції, хоч 
командує Звіробій. В підсумку : у нас - мінус двоє…
          В годин 9 - мінометний обстріл, фігачить хвилин 20. Для себе я 
розумію, що до позиції противника далеко. Я з СГД  - малоефективний, 
зможу працювати,  коли вони підлізуть ближче, або я до них. З’явилась 
інформація по втратах : поранених з десяток, двоє загиблих… Усач і Цар … 
Так , гарні люди були, Справжні.  Воділа поранений, кажуть - жити буде…
          Пів дня перебираю спорядження, як модниця , підганяю і змінюю різні
елементи . В мене з собою дві торби ,(буквально в клітинку), речей і 
спорядження . В перервах , з ініціативною групою,  навідуюсь на якусь 
очисну станцію позаду наших позицій – там пусто,  є склад танкового б/к 



( 125 мм. фугаси ) . Зустрічаю Косого , прийшов з «Доміків» - там 
“напряжонка”. В обід по наших позиціях трохи постріляв ККМ ворога. 
Дистанція , десь 1100 метрів - занадто далеко ,  щоб завдати шкоду, кулі 
свистіли метри два над головою.
           На вечір повторюється мінометний обстріл,  лупили по «Маяку» - це 
висота праворуч від нас . Звідти по селу бив танк . У «Донбасі» танки 
відсутні, думаю - «Азова» . Наша арта … її нема, принаймні - не стріляє. 
Зимою день короткий . Мощу спальник прямо в окопі - сидіти скрюченим у 
«погребку» немає бажання . Я - єдиний , хто спить в окопі. Зараз -10 – 15 
морозу, вітрюган настільки постійний , наскільки і потужний . Це , по суті - 
берег азовського моря , на горизонті - великі вітряки, такі де не будь  не 
поставлять . Тут набагато вітряніше ніж в інших куточках України.

День 3

            День почався з казусу: коли влазив у спальник після нічного чергування ,
зняв берці і поставив біля себе… До ранку вони замерзли повністю,  всередині 
лід . Та нічого , одягнув як є . Спав - не роздягаючись , як є ,з усім б/к і 
гранатами у куртці і в штанях, трохи заважав штик-ніж на боку, спальник у 
мене великий, надалі спав і в берцях . 
            Спостерігаючи за селом, бачив двох бабусь – вони живуть у крайніх 
хатах, топлять пічки, годують худобу, не тільки в себе, заходять в сусідні хати 
пораються там ... мда…
            Огляд можу вести тільки в приціл (бінокля в мене немає). Мене турбує 
тиша зліва, підозрюю , що там нікого немає. Це погано - можуть обійти, у нас 
між позиціями немає підтримки вогнем , дистанція і рельєф не дозволяє.
 Всього позицій три : наша - «окопи», далі , правіше , в низині - «Доміки», ще 
правіше , на пагорбі - «Маяк»,  там будівля бази відпочинку, за «Маяком» - 
море.
Росіяни 80 відсотків  б/к кидають по «Маяку», там регулярно гудять наші танки,
(Т – 64  дуже голосний ). 
             Годині о 9 міномети  шлють «Привіт» по «Маяку», і трохи покидали 
перед нашими позиціями, метрів 300 попереду, тупо на поле . Думаю,  їх 
корегувальник  не похмелився… 
             В обід по нас працює ККМ . Позичаю бінокль, доводиться висовуватись 
з окопу,  бо труби, яка б дозволила бачити не висовуючись – нема . Над головою
свистять кулі , метр – півтора вище . Кулеметник обстрілює нас щедро, б’є 
довгими чергами . Помічаю два місця в посадці , з яких він може працювати, 
дистанція - 700–730 метрів . Для моєї СГД , це досить далеко, технічний 
максимум для неї - трохи за 800 метрів, якщо куля летить з надзвуковою 
швидкістю, але ствол у мене зношений і кулі не снайперські (страшний 
дефіцит), а прості «ЛПС» (вони до кулемета). Роблю постріл, зразу зміщуюсь , 
слухаю – стріляє далі… Займаю другу позицію, з’являється трохи азарту... хто-
кого. Друга позиція противника - метрів 40 правіше від першої. Бінокль в мене -



10 крат ,  китайський . Оптика не дозволяє роздивитись деталей, та я майже 
впевнений, що стріляють  саме з другої, наміченої  мною позиції, трохи далі від 
першої.   ККМ далі б’є довгими... цілюсь довше ніж зазвичай… 
Постріл - зміщуюсь … все тихо… Хвилина, дві, три, п’ять…. Куди попав , я не 
знаю, можливо кулеметник почув мій постріл (звук СГД явно виділяється з 
будь-якої зброї),  і злякався. Може - поруч попав… Головне - більше не турбує. 
       Стемніло, влажу у спальник, крутився з півгодини, мені голодно.
 Я тут їм багато. На «передку» є два варіанти апетиту:  їж або мало (як 
більшість), або багато (як я) . Згадую , що з’їв за день - начебто не мало: штук 
три тушонки, одну сардину, пару паштетів, а голодний  лежу,  ніби добу не їв.  
Встаю,  йду до бліндажу,  думаю : може там ліхтарем підсвічу і відкрию 
консерву тушонки… Зайти неможливо - ноги стирчать майже назовні 
бліндажа…мда, лягаю голодним і злим. 
         Вночі чергові стріляють ( пост поряд з моїм спальником, майже у мене під 
вухом) вскакую … фігня - побачили щось в «теплік», лягаю далі. 
                                                     
                                                        День 4 
           Будять на пост перед світанком, стоїмо удвох з Дусею. Наш пост тут же - 
5 метрів від мого спальника. Знову між будинками ходять бабусі, починаю їх 
розпізнавати (облич не видно – далеко, чисто так , по силуетах). Дивлюсь в 
приціл -  опля, сітка прицілу змістилася вниз, кліпаю барабанчики, ефекту 
нема ,  думаю - замерз. Сітка прицілу стала на місце пізніше: поставив на пів 
години гвинтівку коло буржуйки – подіяло. 
         Туалет - у посадці, треба вилазити з окопу і по відкритій місцевості 
пробігти метрів 20 до дерев . Це напружує,  бо посадка прострілюється . Майже
кожен ранок заводяться сепарські танки - вони 1200 – 1600 метрів від окопу. 
Коли заводиться Т–64 - це щось… димить, що паровоз . Танків у противника, 
принаймні,  два. Сепари намагаються після того,  як завелись - зміщуватись, але
територія села не така вже й  велика, тому, в принципі  зрозуміло , де вони. 
         Близько 9 - арта, (мабуть,  у сепарів графік:  зранку і ввечері луплять). 
Працюють три батареї мінометів : дві - 120 , одна – 82 . Загалом - стволів 15. 
Цей раз дістається «Домікам» - там іде бій . 



        Вже розводимо вогонь - на сепарських навідників насрати, хочеться 
гарячого . Топимо прямо в окопі волонтерську буржуйку з газового балону, 
п’ємо чай. Іванич приготував борщ - це була фантастика ! Я навіть фоткав його! 
Борщ з майонезом, шмат хліба… Готується він просто – в кип’ячу воду 
всипається вміст пакету з усіма компонентами . Ті пакети роблять волонтери …
ну звичайно - Волонтери. Держава кормить сухпаєм, який вже давно остогид. 
Не знаю , хто і де готував ті пакети з борщем, але і зараз згадую той борщ і все 
стискається всередині . Пам’ятаю,  як зняв рукавиці задубілими руками  і грівся 
об судочок… Низький уклін Вам , рідненькі наші Волонтери ! Той борщ для 

мене - цінніший відра нагород від 
держави, і усіх слів «поощрений» 
від «хенералів» ,разом узятих…
        Вдень працює ворожий 
снайпер, стріляє багато і косо . Я  
чекав і роздивлявся : б’є з тієї ж 
посадки, де був вчорашній 
кулеметник. Важко щось помітити
в китайський бінокль, та наче б 
то , виявив звідки . Максимальна 
концентрація… Постріл, міняю 
позицію, не висовуюсь… Десь 
через пів години наші починають 
вільно ходити по окопах ( вони 
неглибокі, якщо стояти, в багатьох
місцях голова буде поверх стінок, 
а в деяких - нас видно по пояс) . 
Роботу зроблено.  Не знаю - може 
злякався пострілу СГД і драпанув, 
хто зна ?  Можливості піти 
перевірити , що там ,у ворожій 
посадці, нема… 

           Коли вечоріло , став свідком рідкісного явища -  «танкова дуель». Від 
сепарів, з глибини села, їде танк Т-64, просто по дорозі, не кваплячись так. Я 
був з правої сторони наших окопів, і дорога , по якій сунув танк йшла до мене 
під невеликим кутом . Розвертає башту вліво і зупиняється метрів 550 від мене, 
стріляє у сторону «Маяка» . Звідти - також отвєтка, це скоріш всього , танк 
«Азова» , мені його не видно за деревами. І от - вони перестрілюються, 
випустили один в одного снарядів по чотири. Після четвертого пострілу нашого
танка - щось розірвалось. Чи то на самому сепарському танку, чи то зовсім 
поряд? Вже сильно темніло. Сепарська «шістдесят четвірка» не розвернувшись,
задкуючи відкатується назад,  звідки приїхала. У нас на позиції , зброї,здатної  
уразити танк - не було. Ох ПТУРшики  прогавили вірну ціль - 550 метрів стояча
мішень… 



День 5
           Кажуть , буде ротація - і я її чекаю, втома бере своє. Село живе своїм 
життям, точніше та його окраїна , яку я бачу . Там видно собак і корів ( корів 
наші херої стріляють по ночах, помічаючи їх у «теплік» , думають ДРГ – 
(диверсійно розвід група), чим мене будять). 
           Вдень вітер , як правило , стихає - закономірність морського узбережжя.
 Я , користуючись нагодою -  трохи роздягаюсь і ніжусь на сонці . Тіло 
втомилося від снаряги і берців (навіть сплю у повному спорядженні, на випадок
тривоги). 
            По нашій позиції працювали в парі ККМ і СГД . Довго з ними возився, 
витратив 5 патронів… Після цього по нас валить «АГС» (автоматичний 
гранатомет, в нього дальність стрільби -1800 метрів) , довелось ховатись у 
бліндаж. АГС стріляє навісним вогнем і я його не в змозі дістати.
 Вечоріє. Кажуть, що  Азовці мають от-от приїхати, поміняти нас . Підтягуємо 
торби до посадки. Приїжджає зміна . Я їх зустрів на позиції . Пам’ятаючи , як 
ми міняли вояк 5 днів назад, розумію, що новеньких треба нормально 
проінформувати про тутешні справи. З пів години детально пояснюю , де і 
скільки танків, що з артою… Та головне - про бабусь, які живуть прямо перед 
нашою позицією , за 600-700 метрів, щоб не дай Бог , не поплутали чогось… 
         Вже темніло, всі зібралися біля посадки, сепари активізувалися, 
пострілюють всліпу, лежимо… Годину...дві… психуємо... 
          До нас підтягується чоловік 10 з іншої, мабуть третьої,  роти . Сиділи 
вони через дорогу, правіше від нас. Сиділи тихо, щоб стріляли - я не чув . 
Нарешті приїжджає   броньований КрАЗ . Перші вскакують наші тихі сусіди, 
потім наші – абсолютно очевидно ,  що ми всі не вліземо. Ми сюди також 
приїхали в тому КрАЗі, напхані - що сардини в банці… А тут плюс 10…
Звіробій каже , що транспорту більше не буде (при мені казав у рацію, що треба 
ще одна ходка …. Звідти — м а т ю к и, влазьте - як хочете…СУКА ШТАБНА!)
 Всі нервують. Я не хочу лізти, у мене дві торби ,і я їх не кину - краще тут , з 
«Азовом»  залишусь… Ми зі Звіробоєм лишаємось вдвох назовні… Він вмовляє
лізти . Передаю торби в КрАЗ, лізу сам… Колись думав : - у Київському метро у
час пік тісно… А в КрАЗі - просто жах: світло не включаємо, дихаємо один в 
одного, хтось стоїть, хтось присів – і так в півтора поверхи, зі зброєю, в повній 
амуніції,  з торбами… йохана… Нац Гвардія, йохані… командири, йохана… 
логістика ! КрАЗ поволі рухається мерзлим полем ... у кузові матюк… 
 Звіробій в КрАЗ не вліз - теліпається ззовні , на підніжці. Проїхавши поволі 
кілометрів 5  -  висаджуємось . Добре , що я був у броніку, а то ребра би зламав. 
Перевантажуємось вже в інший , не броньований КрАЗ - їдемо на аеропорт…
СУКИ ШТАБНІ ! Лише дивом ніхто не став 300м після тієї поїздки....        
Першу добу просто відходимо. Ми - як зомбі ,від холоду і недосипу,  від ваги 
спорядження. В їдальні готують одесити (вони обслуговують базу),  при чому 
їжа - людська : супи, борщі і … є молоко! І навіть без обмежень! Одразу випив 5
стаканів! 



 

 Фото: Усач — Євгеній 
Львович Тельнов,  солдат. 
Наш спеціаліст по 
танках...бив їх нормально.

Фото: Цар — Олег Юрійович 
Шабельний, старшина роти, 
виключно чемна і порядна людина 
була, похований у Білій Церкві.



 

Фото: Олеш — Олег 
Анатолійович Бурлака, сам з 
Донецька, сержант командир 
відділення, лишив двох  
діток.

Йдуть найкращі...вони чекають нас Там...

Хлопці телефонують рідним, друзям.  Виясняємо , що з пораненими - їх більше 
десятка... «Двохсотих» без змін -  двоє Усач і Цар…мда...пізніше стало відомо 
про третього загиблого — Олеша. Враховуючи , що це - втрати роти за 5 
днів...Святослав без руки...
 
 Телефоную до Воділи – настрій в нього бойовий, поранення не важке . Каже , 
що через пару днів повернеться до строю. Кормлять його в лікарні фруктами та 
ковбасами. 
                               Враження Воділи від нашого заїзду...  

                                        Широкино 
   14 лютого нас відправили до Маріуполя, а саме - в Широкино. На в’їзді 
стався ще один провал.  Наша колона, завдяки нетямущому командуванню , 
була заведена на сепарський блокпост. Загибель Цвіту Батальйону – Усача і 
Царя.   Від розпачу ,деякі бійці зривали і закопували свої шеврони. На той 
час полон був досить близький до нас. Моя ситуація була критичною: 
потрапивши в полон, як донецького - мене б катували більше усіх. Не 
бажаючи потрапляти в полон, здійснив маневр,  від якого багато хто 
здивувався. Будучи пораненим, я застрибнув у машину з боєприпасами і, під
вогнем,  вивів машину на найближчий український блокпост. По ходу 
прикриваю відхід підрозділів, що потрапили у засідку.  В тому бою я 
зрозумів істину – що готовий воювати тільки під командуванням людей , які 
можуть сказати  "ні"- армійським тиловим крисам. Потім мене , 



напівживого, доставили в Дніпро на гелікоптері. З лікарні я благополучно 
втік через 10 днів і повернувся знову до підрозділів, тому,  що батальйон 
потребував моїх навичок. 

Ділимося враженнями , на різних позиціях - свій досвід.
        Намагаюсь підсумувати свій:
 Працював по 6 цілях, витратив 11 патронів, витрачав від одного до трьох 
пострілів на «клієнта». Цілі не ясно видимі. Це - не тир, дальність і якість 
оптики не дозволяли роздивитись деталі. Про результат можу сказати, що їхній 
вогонь замовкав... і...все...
 З шести цілей – 4 ККМ і дві СГД , середні дистанції, наскільки пам’ятаю,  600-
750 метрів (лісополоси). На нашій позиції втрат, в принципі - нема, якщо не 
рахувати «нирочника» та поважного пана офіцера з підозрою на ангіну)). 
 Був ще ККМ, який бездумно гатив десь з 1100 - 1200 метрів. Звичайно,  я по 
ньому не стріляв, та й не бачив звідки саме він лупить – занадто далеко, та 
скоро він сам затих.
  Надзвичайно не вистачає якісної оптики...щоб уразити “клієнта” спочатку його
потрібно ВИЯВИТИ...і швидше ніж він тебе...).
   Прошу читачів не судити суворо, я ще вчуся і це - мій перший досвід саме 
фронтової - снайперської роботи. Сам тоді розумів , що роблю багато помилок, 
часто підставляюсь… Так здобувається досвід.

Другий виїзд в Широкино.

            Відпочили 5 днів . Їдемо на «Замок», там штаб. Це - село одразу за 
Широкиним, Бердянське . На «Замку»  перевантажуємось у броню. 
            Хто не хотів їхати , залишились в аеропорту, охороняти речі - до них 
ніяких питань. З нами на позицію приїхав австрійський журналіст – 

 Фото: цікава фотка Гала.



Фото:на мені налокотники з наколіниками, вони не на “штатних” місцях, 
стягнуті нижче бо зарази при довгому носінні порушують кровообіг, від них я 
пізніше відмовлюсь як зайвих, фоткав Косой ... загине через кілька місяців.

тихенький, майже непомітний. Два дні ходив за мною,  щоб «шоткнути» 
(сфоткати), адже на наших «окопах»  стріляв я один, принаймні вдень. Коли 
їхали, Гнида особливо наполягав, щоб ніхто не стріляв, бо у нас, пояснював -  
буде корегувальна позиція арти, (він намутив планшет з картами). Себе він 
призначив арт. корегувальником, добре придумав - «Гнида!». Я слухаю і мовчу.
  Особливий склад майже той самий – до нас приєдналися ПТУРшики, пани 
«Борода», «Кукурузник» і «Валет»  (спілкуючись , ми завжди звертались один 
до одного на «Ви» і «пан» , наші ПТУРшики - виключно чемні люди), у них свій
джип L200.



 Фото: тут я і спав на 
“Окопах”, як бачите 
клітчата “тактична” 
торба). На задньому 
плані видко пускову 
ПТУРів. Вибачаюсь за 
безлад...

                                                                                                                                         
Розпорядок той самий , що і в минулу ротацію. Буржуйку топимо цілими 
днями , плювати на арту , все одно “коса” - робимо гаряче. Ворожа артилерія 
трохи змінила графік обстрілів . Раніше - частіше била зранку, тепер - під вечір: 
одночасно гатить до трьох батарей мінометів (стволів 15, 2 - 120, одна батарея - 
82ка), плюс нарізна арта - 122 і 152 мм., часто долучається СПГ. Наша арта 
квола, співвідношення потуги - 1 до 4 , на користь росіян. Ворожа арта більше 
всього кидає на “Маяк”. А от стрілковий вогонь на «Доміках» - регулярно . 
Мені хочеться туди, особливо коли там стріляють підствольники (однозарядний 
гранатомет , який чіпляють до калаша, ГП–25 – дуже ефективна зброя),  у них 
дальність , 400 метрів - ідеальна дистанція вогню для моєї СГД.
 



Танк
           В обід другого дня , вирішую сходити вліво - розвідати , чи є ті 
десантники, про яких говорили вояки,  котрих міняли тут в перший день.            
           Повідомив Звіробоя , що прогуляюсь . Іду вздовж посадки, 
прикриваючись нею від росіян . Навколо - сліди запеклих боїв : гільза  30 мм від
БМП (бойова машина піхоти з гарматою 30 мм.) , пусті ПТУРи , і відкриті 
цинки з-під патронів.
            Метрів через 300 роздивляюсь окопи з бліндажем -  явно недобудована 
позиція . Ще через 200 метрів,  бачу наших ПТУРшників – панів «Бороду» і 
«Кукурузника» , вони копають позицію під свою ракетну установку. Сама 
посадка в багатьох місцях пропалена, мабуть,  снарядами. Періодично залягаю, 
роздивляюсь у бінокль село, дорогу. Пройшов з кілометр, кінець посадки – 
мінне поле, навколо стирчать МОНки , (*протипіхотні міни) , їх добре видно. 
Роздивляюсь сусідні посадки, орієнтовно знаю , що там має бути село Водяне. 
Ніяких слідів десантників , у нас зліва - «дірка»,  мінімум 2 км! Вертаюсь, 
форсувати мінне поле - не моє хобі . На пів-дорозі до наших окопів проходжу 
повз ПТУРшиків . Пан Борода і пан Кукурузнік,  тишком-нишком риють 
позицію під установку . Ще сто метрів, якраз випалена прогалина в посадці, і 
тут — ПОСТРІЛ ГАРМАТИ...пару секунд і над головою свист снаряда.
Йоханий бабай! Падаю, розрив з права від мене в полі . Проносяться думки , 
перша : - з другої лінії  (заду наших позицій) мене помітили і стрельнули з 
чогось ? Та ні - там же «приход» (розрив снаряду),  сам бачив ;
друга думка : - швидкість снаряду дуже висока, можливо протитанкова 
гармата…
Другий постріл - через секунд вісім після першого, теж саме - снаряд над 
головою , розрив у полі . Лежачи , повертаю голову  вліво і бачу , як із сухого 
дерева, метрів три над землею, повільно падає здорова суха гілка…
          Повзу...так, знаєте...швиденько, вага снаряги  - не відчувається. Метрів за 
40 посадка густішає – тікаю пригнувшись, на прогалинах знов повзу . Бачу, з 
посадки навпроти наших окопів - виходить назустріч Рівня . Показую йому 
рукою,  щоб заліг, і сам лежу - відхекуюсь. Знов біжу, влітаю в окоп, Рівня, за 
мною, «Йоханий бабай!»  - пронесло. Стою в окопі , не можу віддихатись, 
думаю :  – «Де так лоханувся?»  . Ні до,  ні після цієї історії , я не чув , щоб танк
(впевнений , що він - бо інших високошвидкісних гармат у сепарів там не 
було) , стріляв без заводу двигуна, з дистанції - десь 1400 метрів… І то - він не 
промазав, а цілив саме в крону дерева, щоб фугасний снаряд, розірвавшись , 
вразив мене осколками зверху-вниз. Він стріляв по одиночному піхотинцю !  
Тим більше , що через 400 метрів - вихід в посадку з наших окопів . Ми 
постійно там ходимо по природних справах, ( і не тільки) , іноді - по троє, і 
ніяка сволота не стріляє…
           Зробив висновок, що потрібно бути обережнішим. Казав собі : -   «Якщо 
загину - Москву без мене брати будуть !» 
            Аж апетит пропав! Думаю про одне – гарем хочу! Штук 300 самок… 
Так, я все підрахував -  справлюсь! Така от реакція на стрес - вдень ходжу по 
окопам і нічого іншого в голову не лізе : дівок, і побільше,  побільше … 



            Згадується випадок з тієї ротації : в обід розгортається особливо 
запеклий бій на «Доміках». Гатять з усього - явно ближня заруба там .
   Я  ретельно спостерігаю , чим можу допомогти, та візуально не бачу 
супротивника. Біля мене стоїть керівник позиції, його викликають по «радейці».
Зразу зрозуміло , що з «Доміків ». З рації - збентежений голос, лунають 
постріли і розриви . Здається,  «Джон» -  просять про допомогу вогнем . Каже , 
що їх обходять зліва, просить відсікти ворога… Звіробій обіцяє ККМ… Тут же 
підскакує Гнида – розказує,  що стріляти не можна, замало б/к, ми не готові… 
Язик у нього підвішений, керівник позиції поступово піддається на вмовляння 
( останній аргумент Гниди: - «Будем стріляти – прийде ответка», логіка 
залізна…) Знову з «радейці» кажуть : 
-  «Стріляйте, обходять зліва»… Керівник мямлить у радейку : - «Не можемо, 
замало б/к»…
(Як потім я зрозумів, Гнида в цей час ховав ящик патронів -  880 штук на 
ККМ…). Спостерігаю все це … я - в шоці , як себе люди проявляють в 
жорстких умовах ! Скільки іноді гівна з людей вилазить… Слава Богу, частіші 
випадки - протилежні, але ж буває !
         Роздивляюсь , що тут можна зробити : по вулиці , про яку казав Джон не 
стріляю - не бачу цілей . Хвилин 15 веду спостереження, бачу - спалах в 
проломі другого поверху школи ( якась двоповерхова капітальна будівля),  вона 
на пагорбі навпроти «Доміків». Спостерігаю далі – знову спалах , ( вже темніє і 
його добре видно). Думаю , в глибині поверху стріляє сепарський СПГ (легка 
протитанкова гармата). Сама гармата  стоїть метрів 10 вглиб будівлі  від стіни . 
Я бачу спалахи в  проломі стіни, збоку , на другому поверсі школи,  зріст 
ствола, сам пролом - десь 2 на 3 метри. Стріляю втретє . Заміряю по прицілу 
дистанцію - 1100–1150 метрів… мда… 

            

       # В’язниця  
      У вічко камери заглядає черговий : 
- «Гулять будете?»
- «Так» - , підіймаємось на третій поверх, там 

камери - гулки . Кожна хата гуляє окремо від 
інших, у  двориках, три на три метри , в якості 
стелі - клітка з арматури . Годину гуляємо. Там - 
сам з собою розмовляю по-англійські, чисто, щоб 
не забути мову. Док мовчить, він вчив 
французьку…



      
     Продовжимо :
 Думаю - чим тут можна допомогти ?  ККМ би туди , у пролом - ККМ у 
Іванича, та Гнида усіх залякав, щоб не стріляли…
Ну що ж – цілюсь . Приціл «ПСО-1»,  в теорії , дозволяє стріляти на 1300 
метрів… Цілюсь в пролом , і послідовно випускаю туди 10 патронів, міняю 
позицію… Так-так , знаю - не по снайперськи це! Ну Джон - чим зміг… 
Спостерігаю за школою далі… Хвилина ,дві , п’ять … Подіяло! Спалахів 
нема! Може,  пару куль таки попало в той пролом ( все ж таки 2 на 3 метри),
оце - здивувались сепари… Підбігає Гнида - лице перекошене: - «Що я тобі 
говорив… мат...якого стріляв?.... пі, пі, підставляєш наших пацанів… пі, 
зараз артою накриють…» . Спокійно дивлюся на нього, думаю : - « Може 
зараз, абсолютно випадково, йому прилетить між очей 7.62 ?».
Він далі:

-  « Ти у мене вилетиш зі зводу пі, пі, пробкою…..пі, пі… Я тобі це обіцяю пі, 
пі….»
Слухаю, дивуюся - наскільки гниле це створіння . Обіцяю собі - більше 
ніколи не приїздити на «Окопи»… Розбирайтесь самі…
          На наступний день  в обід,  сонце світить, вітер стих - збираюсь до 
посадки, там у нас ч/ж. Сиджу,  нікого не чіпаю  . І тут… 82-ка (82 мм 
Міномет) в чотири ствола по посадці, ближній розрив - метрів 50 від мене…
Йоханий бабай! Застати обстріл в посадці особливо небезпечно.
У полі,  коли міна розривається - вибух і осколки йдуть конусом догори, а 
коли міна детонує від гілок, то ураження іде кругове, зверху вниз -  що 
набагато небезпечніше… Падаю на бік, похапцем натягую штани… Думаю :
- « От знайшли б мене тут, зі спущеними штанами, ото казус би вийшов» … 
Швиденько - в окоп. Посидів,  подумав, якби це придумати, щоб безпечніше 
… Придумав! ( Відносно , бо явно - до мене таке робили): -  цинк від 
патронів (така жерстяна коробка, що закривається) , прямо в окопі . Може не
естетично, в окопі - зате практично! 
                                            Аеропорт 
Знову ,стан - «зомбі» . Приїжджає третя рота, по суті - весь батальйон 
зібрався тут. 
            Відпочиваємо…І тут,  командир роти кричить :

- «Рота - до зброї!» . Він повідомляє , що на блокпосту між Маріуполем і 
аеропортом мусора намагаються пов’язати наших… Через п’ять хвилин 
виїжджає КрАЗ . Всі - по повній бойовій викладці, в балаклавах . Їхати туди 
- 10 хвилин . Висадка -  кулеметник , на всяк випадок , дає коротку чергу в 
повітря… Мусорів - чоловік 30… було… Розбігаються  у всі сторони… 
біжать по полях,  і табличка «Міни!» -  їх не зупиняє. Виявилось , що наших,
які після Ширіка поїхали в баню, на зворотньому шляху зупинили і 
обшманали по карманах . Знайшли з десяток патронів 5.45 і хотіли 
заарештувати!!! Забрали пацанів і повернулись.



         Цей випадок привів до двох наслідків : перше -  на тому блоку 
«Донбас» більше не зупиняли, друге -  стало очевидним , що свій спокій на 
аеропорту маємо охороняти самі . Тому ми посилили пости охорони.
         З подивом дізнався , що у нас є офіцерська їдальня. Мда… дійсно - 
майже нікого з офіцерів не бачив у столовій , в якій їм ( я - солдат). Думаючи
про це - злюсь, якого біса! Так , був час -  слово Офіцер писалось з великої 
літери . Колись вони бились на дуелях за поняття Честі і стрілялися , з 
приводу і без…Зараз , цим же словом називають тих,  які перші тікають, 
перепрошую, здійснюють тактичний маневр,  коли стає гаряче.
Так , є виключення - але вони, як кажуть, тільки підтверджують правило…
         Початок весни,вдень вже нормально припікає сонце , вночі – дубарь. 
Виїзд : четверта рота - лишається в аеропорту, третя - їде в Ширік . 
Нормально, думаю -  погуляю по Маріку… І  тут – шикують четверту, щось 
розказують ( я рідко слухаю, як правило - стою позаду строю  – курю) . 
Після шикування підходить  Звіробій, і  каже , що з кожного взводу 
Четвертої роти , по три Добровольця - на виїзд з Третьою ротою ( мабуть у 
них недокомплект),  і я - вже записаний…  Питаю : - «З якого переляку ?» 
   -  «Ну ти ж хочеш, тобі тут нудно…»  . Мда
           Треба - значить треба ! Збираюсь, зі мною їдуть зі взводу ще «Саід» і 
«Паук».

Фото:  Саід – іншої 
фотки нема... шкільний
вчитель з Харкова, 
прихильник Шаріату 
(“Аллах -   акбар” – 
стандартне вітання).  
Ярий поборник 
моральності і 
справедливості, хоча - 
всі ми в баті такі, але 
навіть серед нас він 
виділявся твердістю 
переконань.



                                               Замок
               Знову -  «Замок» . Тільки я з нього  не їду на позиції, а якогось біса 
залишаюсь при штабі, типу - його резерв . По факту , резерв – чоловік 20 , 
охороняє штаб . Саід поїхав на ЗУшку  біля моря, Паук -водить броньований
мікроавтобус, я - ходжу в наряди! За що , Звіробій?!
                 Три доби бішуся . Щоб погратись - примкнув штик-ніж до СГД, 
вдяг «кікімору» (один з різновидів маскувальної одежі),  так і пішов на 
пост .  Стою , охороняю штаб, до Ширіка по прямій - кілометра три, звуки 
бою добре чутно, а я тут маюсь… ну за що? 

               Четверта доба , як я на штабі. Ранок. Гал шикує «резерв штабу». 
Наче, на правому фланзі - ДРГ атакує позицію «ЗУшки» (двоствольна 
гармата калібру 23мм, на пляжі). Ми маємо висунутись на поселення . 
Показує нам командира групи… Тут я дав йому позивний «Чмошник» - 
заслужив. До позиції ЗУшки - кілометрів 5. Посиділи там з годину, кажуть - 
стрельнули по них з РПГ ( ручний протитанковий гранатомет ), плюс ККМ і 
СГД. Втрат у них нема, але всі збуджені - заряджають стрічки 23 мм 
снарядів, стріляють з «калашів» попереду позиції .  Місцевість : обрив, 
посадка, пляж, море. За обривом , на висоті - «Маяк», посадка -  метрів 150, 
пляж – 50 метрів . І того , лінія фронту по якій фігачать – 200 метрів. 
            До нашої групи (15 бійців) приєднується чоловік 7,  які були при 
«ЗУшці». Рухаємось на пагорб, щоб атакувати з флангу, на висоті. Жарко, 
сонячно і шумно (зарядили ЗУ-23).
             На пагорбі санаторій, там вже чоловік 10 з третьої роти. Бачу 
снайпера в роках, питаю , як обстановка. 
Каже : - « Ну , так собі ». 

     Про себе думаю, що дарма вони сюди сунулись. Якщо хотіли обійти з 
флангу, то краще це зробити зі сторони окопів - там є де маневрувати, а тут - 
вони зажаті між пагорбом і морем. 
    З висоти (обрив до моря метрів 8) спостерігати, а тим більше стріляти по 
посадці внизу – незручно, край обриву. Сепарам наші голови буде добре видно 
– як в тирі. Хтось з третьої роти починає стріляти з підствольника, явно всліпу .
Чмошник робить те саме - вистрілює штук 10 гранат… і кудись зникає. Шукав 
я його рази два за той день – не знайшов. Вже вночі,  він сам прийшов. А 
потрібен він мені був тому , що єдиний , у кого рація. З його зникненням - ми 
втратили зв'язок … Отже , на рідкість «гівниста» порода…. 
           А бій тільки розгортається, долучаються наші міномети, до ЗУшки 
під’їхав танк «Азова». Сепари луплять з кулеметів.
          Знайшов місце , де можна більш-менш безпечно спостерігати, що діється 
у посадці внизу (полоса невеликих дерев -  метрів 150). Довго видивлявся – 
нарешті помічаю,  як із сухих наметів в’ється димок , синхронно з тим,  як б’є 
ворожий РКК (ручний кулемет калашнікова). З тих наметів б’ють по позиції 



ЗУшки,  а я - збоку.  Стрельнув, де по ідеї , мав би бути кулеметник. Раз – 
стріляє, далі - другий … Далі його чую… Щось може я наплутав, чи він там 
добре,  в добре підготованій позиції сидить , і чимось захищений від вогню 
збоку… 
         Поступово наша група рідшає . Якщо на початку було десь 25 бійців, то в 
обід лишилося з  десяток… Куди ділися люди ?… Думаю , кожен індивідуально
згадував про свої невідкладні справи… Без Чмошника немає зв’язку, без 
зв’язку -  координації дій. Рішення , що робити, куди рухатись  - наша маленька
група приймає спонтанно, якось само собою. Є відчуття, що ми зараз тримаємо
правий фланг. Якщо внизу , біля ЗУшки , фронт  -  між пагорбом і муром , десь 
200 метрів,  і його тримають , крім ЗУшки , танк і штук три кулеметів, то тут, на
пагорбі, фронт - метрів 800, який утримують десяток бійців, без зв’язку, з 
виснаженим б/к, у яких заряди до РПГ  і підствольників закінчилися  ще до 
обіду… Всіх,  хто там бились - не пам’ятаю. Точно був Шахматист, з першого 
взводу, у нього РПГ–7, пацани з третьої роти. 

  Як стемніло - вогонь стих. Відчуваю гострий голод - зранку не встиг 
поснідати, а з собою хавчик ніхто не взяв. Поки фігачились , був адреналін і не 
помічав,  що я весь змок . Сонце сіло і різко стало холодніше, я починаю 
тремтіти, мене продуває. Ми зібрались біля корпусу бази відпочинку. Я згадую 
що в середині бачив кімнату, забиту матрацами . Іду туди і мощуся, накрившись
двома матрацами, гріюся.
  З’являється Чмошник, каже щоб збиралися, що зараз приїдуть нас міняти.

 Годині о 8й вечора приїхала зміна . Виходжу – мої! Моя рота, мій взвод ! Чую в 
темноті голос Звіробоя. Виявляється , їх по тривозі підняли в аеропорту. Дали 
вводну, що проривається противник в кількості більше роти.    Знаходжу 
Чмошника, кажу - що не вертаюсь з ним на «Замок». Лишаюсь тут , зі своїм 
взводом. Намагаюсь бути корисним, пацани до цього тут не були, приїхали   за 
темна . Розказую , що тут було вдень. Розраховую , що через пів години вернуся 
до матраців … Та не склалося.  Звіробій розписав пости нічного чергування… 
Заступають всі , і на всю ніч… По двоє,  ланцюгом вздовж обриву. Я маю 
чергувати з якимось майором… Звіробій підводить до мене того майора ( це не 
позивний - звання, і не донбасівець -  якийсь перевіряючий  з частини 3027 в 
Петрівцях).       
Веде до точки , де маємо чергувати - якась бесідка. Розмова в нас зразу якось не 
пішла ( ну так, він - цілий майор, а я - солдат…).

    



   # В’язниця.
 І я пишу… кожен день по 10 – 15 сторінок моїх 
зошитів …      Згадую Побратимів : як ви там? 
Кожен день пишу і згадую … я    фактично в гробі…
ця камера - мій гроб і кришка в ньому металева… 
Можливо , ці записи - останнє моє спілкування  зі 
світом, з Друзями… Так , я вмер і можу тільки 
писати з «того світу» … Як Ви там , в світі живих?

     Дуже їсти хочеться. Лишаю того зануду, проходжу метрів 100 . Зустрічаю  
Рівню - питаю хавчика . Риється по карманах – надибав пару цукерок. Вони 
також приїхали по тривозі,  без їжі… Так,  ще недосвідчені  тоді були… Ті 
цукерки - моя перша їжа за день.
        Відчуваю по організму , що зловив застуду, періодично теліпає - явно 
температура . Сидимо на відкритій місцевості і вітер мене ,фактично мокрого,  
продуває… Іде Звіробій , каже : 
- «Вогонь всі разом з обриву по посадці, як буде команда».

Питаю 
- «Нафіга?» 

 Наказ штабу : дати вогню - кожен має кинути по гранаті… Дивуюся – штаб 
явно не бачив рельєфу, гранати розірвуться , не долетівши до посадки… Хвилин
через 20, увесь ланцюг відкриває вогонь - кидають гранати.  Спостерігаю за 
цим , не розумію – навіщо ?…
          Після вогневого шоу вирішую,  що треба хоч трохи поспати. Стан такий, 
що на наказ «чергувати» - начхати. Виношу з корпусу два матраци, роблю 
льожку біля лавочки, намагаюся влягтись так , щоб не продувало. Рівні кажу , 
щоб розбудив,  чуть шо.
           Ранок, все тихо. Рівня поруч теж трохи поспав. В голові гудить.  Все, 
гаплик - захворів. Біля корпусу розвели багаття у бочці. Підходжу туди  – 
гріюся, питаю у пацанів хавку, простягають пару цукерок – більше нема. 
Каспер, жартуючи,  одяг на голову бантик. Я його фоткаю!
           Маємо наступати -  витіснити сепарів , які глибоко влились в нашу 
оборону. Для цієї операції приїхала Четверта рота. 
           Просуваємось по узбережжю в лінію : третій взвод під пагорбом, другий 
- по середині, перший – пляж, танк нас підтримує ззаду . Поступово втягуються 
наші міномети. Попереду - яхт клуб. Це пару паралельних узбережжю вулиць, 
забудованих двоповерховими будиночками – по єдиному плану. Супротиву не 
зустрічаємо, для профілактики - б’є танк. Хлопці зрідка кидають гранати, 



сунемо вперед. Вже видніються чотирьох поверхівки – це домінуючі будівлі, 
високі – їх дві, вони стоять поруч,  біля узбережжя. Тут,  на півдорозі,  до них 
має лишитись мій третій взвод - я ігнорую це. Попереду - цікавіше. Просуваюсь
із позиції до позиції, мені потрібен огляд. Рухаюсь за спинами піхоти,  100 – 200
метрів позаду, прикриваю… Ну нема сепарів! Мабуть відійшли (потім,  
спостерігачі з інших позицій розказували, що тоді у противника почався 
загальний відступ з Широкино, вони лишали все село, не знаючи,  що у нас 
локальний штурм ….).
      Просуваються штурмовики (у нас штурмова рота), займають їдальню перед 
чотрирьохповерхівками.  Переміщуюсь туди. Метрів 300 від їдальні, вглиб 
Ширіка – стрілкотня. Піднімаюсь на другий поверх. Біля сходів на другому 
поверсі сидить боєць. Сидить якось безпонтово: щось у нього питаю – 
відповідає не в тему, виглядає розгубленим. Рухаюсь по поверху до інших 
сходів, праворуч мене - здорові вікна від підлоги до стелі . ПОСТРІЛ З ПРАВА! 
Куля просвистіла зовсім поруч - ззаду мене,  на рівні голови! Пробігаю щє п’ять
метрів,  ховаюсь за стіну… Йоханий бабай! Дивлюся на розбите кулею скло (в 
той час у Широкино ще були цілі вікна),  на дірку в стіні, траєкторія – стріляли 
зверху вниз … Там навпроти, метрів сто, ближче до моря - біла будівля,  досить 
висока…мда,  промазав снайпер (стріляла СГД, та не кожен з СГД – снайпер). 
Стріляв - цілячись точно в мою фігуру, та не врахував поправку на те, що я 
рухався.  
    Стою...якось не «в тему», переглядаюсь з бійцем біля сходів, кумекаю, хто міг
стріляти… Бачив, як наші бійці проходили повз білу будівлю, просуваючись до 
їдальні… прикривав. Мда, думаю , скоріш за все ,хтось з наших заліз туди і не 
знав, що їдальня вже за нами…якого біса? – дистанція 100 метрів, форма на 
мені волонтерська, мультікам, у маси наших хлопців така ж. Ну як можна 
поплутати? Сепарський снайпер – навряд чи . Та будівля , вже зараз майже в 
оточені, всі підходи до неї добре проглядаються - не міг адекватний боєць 
залишитись на такій позиції… 
         Вирішую стрельнути  «по-сомалійськи» : тримаючи рушницю на 
витягнутих руках,  і пробігти ті десять метрів коридору, який прострілюється …
мда - не саме мудре рішення…
         Стріляю - біжу … знову свист ззаду! Йоханний бабай! Взнаю, хто з наших 
стріляв - відшмагаю ременем по сраці… Спускаюсь на перший поверх, повз 
того ж бійця на сходах. Схоже, що пози сидіння він не поміняв з того часу , як я 
його зустрів тут уперше . Думаю , що він не зовсім в адекваті. Я злий, питаю 
бійців чи не бачили вони ще кого з снайперів . Знаходжу (позивного вже не 
згадаю),  він - з першого взводу і є радейка (в мене не було). Питаю , хто міг 
лишитись в білій будівлі – не знає, дає запит по рації – ніхто не знає… Думаю , 
сидить гад - зрозумів , що стріляв по своєму (якщо він з радейкою) і не 
признається … 
       Десь через тиждень після цього випадку , куримо з пацанами в аеропорту  і 
хтось розповідає,  що бачив на російському ТВ каналі  сюжет про Широкино. 
Коротке відео, як саме ми перлись до їдальні. І на його думку, знімали саме з 



тієї білої будівлі . Там , каже - сиділи журналістка, оператор і … російський 
снайпер… мда...
        Беремо чотириповерхівки . Посидів там з пів години,  в цілому – тихо …
Почали працювати сепарські міномети -  б’ють тупо по яхт-клубу. Далі не 
наступаємо -  ціль штурму досягнуто.  
         Голодний, вирішую повернутись до свого взводу - глянути , що у них . 
Знайшов їх біля входу до яхт-клубу.  Кажуть,  що мене всі шукали . Мабуть не 
передали,  що я пішов вперед з першим і другим взводом . Стоїть бус Паука – 
питаю хавчик, дають сухпаї, штук п’ять!  Кромсаю штик-ножем ті сухпаї,  їм … 
Світить сонечко, вітру нема . Жую і роздягаюсь , тіло втомлене від снаряги. Я 
знову мокрий від поту - розкладаю речі підсохнути, сам ніжусь під сонцем і 
жую . Нарешті наївся! Нарешті! Що не доїв - розпихаю по кишеням…
           Настрій піднявся- лежу на сонечку… Наказ :  третій взвод на 
«чотирьохповерхівки» - йдемо. Вечоріє, знаходжу пусту кімнату на першому 
поверсі . Вирішую : поки тихо (відносно)  - трохи поспати . Лягаю – зразу 
вирубався… Будять - проспав години дві . Кажуть : збирайся,  зараз будуть нас 
міняти Азовці . Всі ходять збуджені . Начебто, поки я спав - був добрячий бій :  
РПГшки  фігачили по будівлі.. не знаю - спав,  нічого не чув … Мене «хитає» і я
до всього байдужий.

Аеропорт – захворів
        Лежу «пластом» в аеропорту, ходив до наших медиків дали якесь 
жарознижуюче. Зверобій відправляє до лікарні, їду в міську Маріуполя, заходжу
в кабінет . Там дві лікарки, спочатку вони думають , що я хочу довідку,  щоб 
«покосити». Пояснюю ситуацію : кажу, що у мене виїзд через три дня і треба 
бути у формі – зрозуміли . Поки одна оглядає , друга йде робити на мене 
«карточку» -  такі правила. 
         Мені казали , що лікарі тут сепари – неправда! Жіночки до мене дуже 
чуйні, після огляду кажуть, щоб я тиждень  нікуди не рухався і прийшов до них 
на повторний огляд – подякував і вийшов.
          Курю під лікарнею і читаю, що вони мені написали ... Половину тексту не 
розберу, але явно щось недобре. Кидаю папірець у сміттєвий бак. Повертаюсь в 
аеропорт – відлежуюсь.
          «Трохіму» волонтери прислали монокль (виглядає як половина біноклю) . 
Він його дарує мені, просить щоб  дав з СГД стрельнути по сепару. Без питань 
… для мене монокль – скарб, 8- крат – піде! 
           На наступний день підходить Побратим (позивного не скажу) . Весь сяє - 
йому знайомий з «гражданки» віддав борг, прийшло на банківську картку, каже :
гуляємо, він пригощає! Пояснюю, що я не в формі (коли я хворію є специфіка: 
по мені цього мало помітно, навпаки - чим мені гірше, тим більше жартую, 
тягну “прикол”) він наполягає, треба нормально поїсти в місті ( одесити , які 
раніше готували в аеропорту, поїхали на ротацію  і зараз  на кухні якісь «гицелі»
(живодери),  беруть консерви з сухпая, гріють їх в банках -  і нам … бунтували з
цього приводу на шикуванні – мало допомогло).



          Беремо «джипа» їдемо, скупляємось їжею, далі баня, одноповерхова 
окрема будівля, знаходимо пакети з «ніщаками» на стіл і під душ, зразу після 
купання вдягаюся, мені морозно і колотить.
          Розкладаємо на  столі яства… заходять дві дівки… веселі…починають 
роздягатись… мда . Побратим каже, щоб не турбувався - все оплачено ( в мене 
грошей обмаль) і він радий мене пригостити…
          Сиджу дивлюся на дівчат, вони вже з душа голі, а я - в куртці, мене 
періодично знобить, ох не вчасно!
            Друг пропонує вибрати яку хочу… Пояснюю,  що я - пас, стан не 
бойовий… Дивиться на мене, не вірить! Та я і сам від цієї ситуації … кхе, кхе…
         Та нічого , друга без діла не лишилась… Ну хоч наївся нормально)))

«Доміки»
     Домовляюсь з Джоном , що поїду на «Доміки», він зараз  командир цієї 
позиції. Я вже майже здоровий.     Приїхали – вулиця Радянська, на табличці 
написано. Будинки звичайні, штук десять в ряд по вулиці. Ці десять будинків і є 
позиція «Доміків». Джон водить і розказує що тут і як, знайомлюсь з 
«Правосеками» . Їх тут чоловік 15, займають перший «кубрик» ( так Джон 
називає хати ). Зразу бачу що є де працювати, дистанції ближчі ніж на «окопах»,
вогневий контакт частіший – те що треба. 

 
  



  Обережно ходжу, роздивляюсь з якого «кубрику» де і по яких секторах можна 
працювати. В одній з хат , десятому  «кубрику» , натрапляю на рюкзак 
брезентовий радянський. Клас! Аж до дембеля буду з ним ходити, капітальна 
річ і зручна.  У дворах є живність: собаки, кури, коти. В погребах закрутки… 
Мда… Є чим доповнити армійські сухпаї…
       У мене вперше є своя рація – нормально . Головне - атмосфера тут в 
колективі здорова, гуморна . На окопах сидимо тихо, і так хитро - не стріляємо, 
обманюючи сепарів,  що тут нікого немає… Саїд також полишив окопи (Алах-
Акбар там не катить … ). Всього нас було близько 40-ка разом з «Правосєками».
        Фактично, «Доміки» - це повноцінна лінія укріплень. Вікна хат,  які 
виходять на сепарів – бійниці, погреба - бомбосховища. Серйозний недолік – 
під'їзди до нас прострілюються. Вдень під’їжджати можна тільки в броні…ну…
і відступати тут нікуди. 
         Ефект від «радейки» - важко загубитись. Всі п’ять днів ротації  визивають 
«правосекі». Кажуть - є ціль для снайпера. Добре , що кочую і часто буваю 
вдень у другому «кубрику». Правосекі  - сусіди , і ходити недалеко, в перший  - 
до їх спостережного пункту на даху ( є у них свій снайпер, та щось там не 
зрослося ). Регулярно приходжу на їх виклики і фактично інструктую їх 
спостерігачів, бо всі цілі , на які вони мені вказували - були примарними. Всі ми
вчимося. Правосеки в більшості молоді хлопці. Стволи є через одного, ми їм 
привозимо трохи (хто у відпустці, або лікується – зброя пилиться на складі) 
ділимось всім , що є по-братерськи.

Кінець першої частини


