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Днями в районі, що південніше 
села Велика Новосілка (Донеччи-
на) українські підрозділи успішно 
провели наступальні дії: частково 
звільнили населений пункт 
Нескучне та вийшли на панівну 
висоту, яку втримують попри 
переважаючі сили противника. 
Успішні дії українських захисни-
ків унеможливили наступальні дії 
противника. Наразі нині він так-
тично у значно  слабшому стані. 
Наш кореспондент, який побував 
на місці події, поспілкувався з 
офіцером батальйону «Вінницькі 
скіфи» на псевдо «Борода», який 
керував частиною підрозділів, що 
були задіяні у цій військовій опе-
рації.

– Пане «Бородо», яких втрат 
зазнав ворог?
– До 20 чоловік особового складу 
та 4 одиниці бронетехніки. Міг 
бути ще й танк, однак він «опера-
тивно» відкотився назад (посміха-
ється – ред.). 
– Розкажіть, будь ласка, про 
подробиці наступу.
– Розпочалося все о 4-й ранку з 
артпідготовки, потім тихенько 
пішли наші піхотні підрозділи… 
Відбулися польові бої. Суттєву 
допомогу нам надали хлопці з 
батальйону ТрО Дніпропетров-
ської області. Це був підрозділ роз-
відки. Грамотні хлопці, свою спра-
ву знають! 
Закінчено операцію близько 
14-ї години. Попри те, що ворог 
наносив і касетні удари, і застосо-
вував РСЗВ «Гради», поставлену 
бойову задачу виконано. 
Противник зупинений у безкі-
нечних спробах прорватися 
та оточити українське угру-

повання військ на Донеччині. 
– Хто був командиром?
– Частково був я і частково інша 
людина, про яку я не можу казати. 
– Можете зазначити, який підроз-
діл проявив себе з найкращого 
боку?
– По Нескучному – ні, а по своїй 
ділянці відзначу підрозділ розвідки  
батальйону «Вінницькі скіфи», які 
двічі заходили в посадку та грамот-
но здійснили зачистку. А ще бійців  
108-го батальйону ТрО та окремо 
– військовослужбовця на псевдо 
«Ромель» з нашого протитанкового 
резерву.
– Який його внесок?
– Успішно забезпечив прикриття 
наступального зведеного загону.
– Яке місце у бойовому порядку 
ви відводите операторам коптерів 
– вашим «очам»?
– Провідне! Ми маємо – «Рима» 
– оператора безпілотника від 
Бога. Він у будь-яку дірку загляне, 
виявить, зорієнтує… Людина – 

професіонал! У ході цієї операції 
був момент, коли ми у розпал 
битви «полетіли» подивитися, що 
робиться у ворога у глибині. 
В цей час там підкотилося два БМП 
з 20 російськими піхотинцями. 
«Рим» це зафіксував, передав у 
штаб, і наші засоби роздали їм 
«на горіхи». Вони поспіхом віді-
йшли… Щодо втрат ворога, то 
цифри, які я озвучив, це – попе-
редня інформація. Думаю, що їх 
загинуло більше. А ще: у них була 
схована техніка, яку вони кинули, 
бо тікали у паніці. Отож, заберемо 
її собі. 
– Чи маєте ви як керівник опера-
ції на місці якісь обмеження щодо 
ведення вогню, бойової активнос-
ті та іншого? 
– Ні! Режим АТО/ООС відключе-
но і включено «безліміт», тобто 
«ліцензія» на відстріл російських 
орків видана.
– Чи були втрати в наших підроз-
ділах у результаті проведеної опе-
рації?
– На жаль, так...  

Інтерв’ю вів 
Руслан Ткачук

Офіцер «Борода», батальйон «Вінницькі скіфи»: 

«Режим АТО/ООС відключено 
і включено «безліміт»: «ліцензію» 
на відстріл російських орків видано!»
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Володимир, батько:
– Я півтора року служу в бригаді 
«ведмедів», контрактник. До того 
був у інших підрозділах, воюю з 
руснею з 2014 року, пройшов 
Дебальцеве. 
Зі мною старший син, йому 19 років, 
теж контрактник і теж півтора року 
в нашій бригаді. Микола сам захотів 
у армію. Спочатку думав іти на стро-
кову службу, але я запропонував – 
давай разом підпишемо контракт. 
Оскільки ми не командир і підле-
глий, служимо в одному підрозділі. 
Минулого року разом були в ООС, а 
тепер тут – приглядаємо один за 
одним. 
А дома, на Тернопільщині, чека-
ють молодші син і донька.

Нам тут добре разом, у нас, слава 
Богу, все гаразд. Микола здібний, 
усе на льоту хапає. Думаю, він захо-
че залишитися в армії й після контр-
акту. А я повернуся додому – треба 
доглядати за старенькою мамою. 

Микола, син:
– Що мені найбільше 
запам’яталося за ці майже три міся-
ці з початку війни? Мабуть, негода. 
Коли йде дощ, тут справжнє боло-
то, а воювати все одно треба – у 
будь-яку погоду, вдень і вночі. 
Я призвичаївся до служби ще в 
зоні ООС. Хоча те, що було, і те, 
що є зараз, – зовсім різні речі. 
Але з батьком і ворога легше бити!

Ярослав Галас

«З батьком 
і ворога 
легше бити!»

Можна вічно дивитись, 
як тече вода і... 
як горять російські «орки»

А чи знали ви, що Запорізькому госпіталі 
кухнею завідує учасниця першого сезону 
«Майстер-шеф професіонали» Ольга Стой-
ловська? Спочатку пані Ольга приїжджала 
сюди як волонтер і привозила для військо-
вих щось смачненьке. Але коли після 24 
лютого тут почали звільнятися кухарі, Оля 
офіційно стала шеф-кухарем.

За освітою пані Ольга – економіст, працю-
вала в банках, економістом в Запорізькому 
державному медичному університеті. Та в 
2016 році вирішила повністю змінити своє 
життя, бо дуже любила готувати і дивувати 
рідних різними смаколиками. Вона закінчи-
ла спеціалізовані курси кухарів і увійшла в 
«Асоціацію шеф-кухарів півдня України». 
Протягом останнього часу працювала у  
відомих в Запорізькій області закладах хар-
чування. Але сьогодні живе і готує в Запо-
різькому госпіталі.
– В перші дні, коли я прийшла на кухню 
госпіталю, то була дуже налякана тим, що 
побачила: працювала всього одна плита, не 

вистачало посуду, спеціалізованого інстру-
менту, обладнання і навіть продуктів. – Роз-
повідає Ольга.– Але дива почали відбувати-
ся відразу: завдячуючи друзям та волонте-
рам нам вдалося майже за два тижні створи-
ти тут сучасну кухню. А головне моє багат-
ство – це команда, яка зараз працює зі 
мною. Кожен дуже сумлінно виконує свою 
роботу, разом ми працюємо, як механізм 
одного годинника.
Кухарі живуть у госпіталі, бо починають 
видавати першу їжу вже о сьомій ранку, а 
закінчують о десятій вечора. По-іншому не 
виходить, бо до госпіталя весь час приїж-
джають та від’їжджають люди. І тому готу-
ють і годують тут постійно. Меню – завжди 
калорійне, три рази на день готуються 
м’ясні та рибні страви. Але для поранених 
завжди готове особливе дієтичне меню. Що 
люблять військові? Як це не дивно, але це 
солянка, борщ, гороховий суп. І завжди на 
столі є наш традиційний «український нар-
котик» – сало.
– Ми весь час створюємо щось смачненьке 

і цікаве: налисники з різною начинкою, пон-
чики, запіканки, котлетки, салатики... 
Завжди, коли готуємо, думаємо лише про 
перемогу, бо знаємо, що наші думки переда-
ються військовим через їжу. Вже випрали і 
приготували білі кітелі, щоб в них готувати в 
День Перемоги.
Ольга каже, що тільки зараз почала розуміти 
вислів бабусі, яка пережила Другу Світову 
війну, що «війна – війною, а обід – за роз-
кладом».
– Ця війна змінила мене повністю, – 
ділиться дівчина,– я зрозуміла, що потрібно 
жити лише сьогодні, не відкладати на завтра 
нічого. Хочеш усміхнутися – усміхнись, 
хочеш плакати – плач, але живи лише сьо-
годенням!
Отак вишукано, майже, як в шоу «Майстер 
шеф,» годують всіх у Запорізькому військо-
вому госпіталі. А Ольга Стойловська і після 
нашої перемоги буде дивувати всіх своїми 
стравами.

Олена Шевчук,  
спеціально для «Козацької слави»

Ольга Стойловська:
«Ця війна змінила мене повністю. Я зрозуміла, що потрібно 
жити лише сьогодні, не відкладати на завтра нічого»

наші герОї

Закарпатські «бобри» 
в дії: мінометна сек-
ція росармії горить 
після філігранної 
роботи інженерно-
саперного підрозділу 
«Закарпатського  
легіону».

– Ми зараз працюємо з гарматами-гаубицями  
152 калібру. Вони ще радянського зразка, але ціл-
ком ефективні – б’ємо ними й ворожі колони,  
й окремі цілі на відстані до 20 кілометрів.  
В Україну вже надходять із США британські  
гаубиці М777 калібру 155 мм, які більш високоточні 
й далекобійні. Чи готові наші хлопці освоїти їх? 
Так! 
Звичайно, різниця в експлуатації є. У нас система 
вимірювання кутів (кутомір) має 6 тисяч поділок, а в 
них – 6400. Тобто, чим більша дальність, тим точні-
ша прицільність. Для артилерійської обслуги пра-
цювати по панорамі 6000 чи 6400 – невелика різни-
ця, вони все швидко освоять. 
Зате система визначення координат, якою займа-
ються офіцери, зовсім інша. Але це теж не пробле-
ма – програмне забезпечення дозволяє нам вирахо-
вувати координати по системі НАТО. Тому переква-
ліфікуватися й навчитися стріляти із гаубиць М777 
можна й за тиждень – два. Я про тих артилеристів, 
що добре вміють працювати з нашими гарматами. 
Якщо вчити з нуля, то, звичайно, треба більше часу. 
Але освоїмо, тут немає жодних сумнівів – ми  
готові!
Сам я з Великого Бичкова, це Рахівський район  
на Закарпатті, справжня Гуцульщина. Закінчив 
школу-ліцей в Ужгороді, хіміко-біологічний напрям. 
Рідні хотіли, щоб я став лікарем, а я мріяв стати  
військовим. Тому вступив не у Львівську політехні-
ку, а в Національну академію Сухопутних військ. 
Сказав про це батькам уже після вступу, і вони 

сприйняли мій вибір. Зараз служу в 128-й бригаді. 
Молотимо з хлопцями русню так, що аж друзки 
летять!..

Ярослав Галас

Олександр, офіцер артилерійського дивізіону:

«Молотимо русню так, 
що аж друзки летять!..»

прЯМа МОва
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Та є в Україні 

БАНДЕРІВЦІ! –
І їхні гасла – сьогодні 
для нас закон

Але та брехня російської пропаганди про учас-
ників національно-визвольної боротьби, засно-
вана на діяльності справжніх головорізів під 
виглядом лжебандерівців уже давно розбита і 
документами таємних московських архівів, і 
свідченнями уцілілих жертв. Тому якби ці визна-
ння сучасних російських окупантів одразу ж 
підкріплювалися фактами про одвічне свідоме 
знеславлювання Москвою борців за українську 
волю, то і ми, і весь світ краще і швидше зрозу-
міли б закономірність того нашого всенародного 
здвигу, який зміг успішно стати на герць з таким 
кровожерливим ворогом, як Росія. 
Коли наш Президент Володимир Зеленський з 
Банкової день-у-день заявляє про те, що ми 
будемо битися до останнього і вже диктує агре-
сору умови капітуляції, то невже це не відлуння 
перших слів Декалогу ОУН: «Здобудеш Україн-
ську Державу, або згинеш у боротьбі за неї»? 
Хіба не це гасло було законом для вояків УПА, 
котрі в набагато важчих умовах боролися за 
Самостійну Соборну Українську Державу аж до 
середини 1950-х років проти тієї ж Москви? А 
коли наш Президент на чолі українського здвигу 
сьогодні мобілізує й об’єднує всі народи світу в 
боротьбі проти загрози планетарного поширен-
ня московського Третього Риму, то доречним 
буде нагадати, що навесні 1941 року саме Рево-
люційна ОУН висуває гасло «Свобода народам 
– свобода людині!». Таким чином перед усім 
світом було чітко заявлено, що ідея державної 
незалежності й соборності України, вільного 
розвитку нашого народу співзвучна з тими ідеа-

лами свободи, котрі визнають і стверджують 
протягом усієї своєї історії демократичні країни.
Зрештою, під такими ж гаслами розгортався 
процес відродження нашої державності і в 1917 
році, коли Українська Центральна Рада склика-
ла в Києві З’їзд поневолених народів Росії; і від-
новлена Українська Народна Республіка тоді 
теж просила зовнішньої підтримки, як і сьогод-
ні. Так, Голова Директорії і Головний Отаман 
військ УНР Симон Петлюра наприкінці жовтня 
1919 року звертався до європейської  демокра-
тії через французького публіциста Пелісьє: «Ах, 
коли б Ви знали, Друже, скільки трагічних 
моментів прийшлось нам пережити через це 
цілковите опущення нас! Траплялось часто, що 

нашим козакам бракувало патронів! І тоді при-
ходилось їм класти свою голову в багнетній 
боротьбі з большевиками! Приміри їхнього 
героїзму й ті великі криваві жертви, які вони 
несли, це щось одиноке, нечуване в історії 
війни... Ми вмираємо, а Антанта, мов Пилат, 
вмиває руки, й нам не остається більш нічого як 
кликнути їм: «morituri te salutant» («ті, хто 
йдуть на смерть, вітають тебе» – ред.)!
На жаль, велика французька демократія  тоді не 
трубила алярм, не примусила «того, кого слід, 
шанувати закони любови і людськости!». Та 
хіба нині наш Президент не опинився в стано-
вищі Петлюри – адже, коли він щоденно бла-
гає сильних світу сього: «Закрийте українське 
небо!» – вони його чують?
Не чують і не хочуть усвідомлювати слів Пет-
люри про те, що «всі держави, утворені після 
1917 року на території бувшої Росії, не мають 
шансів на тривке існування і будуть завжди 
загроженими, поки на півдні бувшої імперії не 
організується і в силу не увійде незалежна дер-
жава українського народу. Тільки вона одна, як 

найсильніша численністю свого населення, 
матеріяльними ресурсами і мілітарною відпо-
рністю, може бути базою, підставою більш-
менш незахитного життя державних новотво-
рів, з бувшої Росії організованих. Тільки 
повстання і зміцнення цієї держави може фак-
тично вирішити долю Росії і призвести до оста-
точного та безповоротного поділу її».
Якщо цього не усвідомити, попереджав далі 
попередник нинішнього очільника державного 
корабля України, то трагічною виявиться доля 
«новітніх прибалтицьких і кавказьких держав-
них формацій»,  бо «московська брутальна сила» 
розтопче творчу працю бувших «інородців» і 
наново «підіб’є під своє копито земель з ,,інород-

чеським» населенням, що одірвались од неї».
Ця далекоглядність Симона Петлюри наочно 
підтвердилася в 1939-1940 роках у долі Польщі, 
Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, коли їх анек-
сували шляхом закулісної змови Гітлера й Ста-
ліна, – то чому ж нібито демократичний Захід 
не чує сьогодні Володимира Зеленського, який 
попереджає: Росія на загарбанні України не 
зупиниться, і завтра вона вже бомбитиме краї-
ни Європейського Союзу й НАТО?
Що, й досі Захід хоче вірити Кремлю, бо замість 
соболиних шуб гріється тепер російським 
газом? Чи може тому, що не пам’ятає  заповіту 
нашого великого гетьмана Івана Мазепи, який у 
листопаді 1708 року чітко й зрозуміло написав: 
«Щоб у нічому Москві не вірили!».  
Це ж ми не вірили і Тарасу Шевченку, що «мос-
калі – лихі люди», а повірили 1917 року росій-
ським  більшовикам, які пообіцяли нашим сол-
датам-селянам дати землю – тому й ті розі-
йшлися її ділити, покинувши під Крутами проти 
озвірілої орди Муравйова студентів і гімназис-
тів. Тієї землі нам дали в 1932-1933 роках для 10 
з половиною мільйонів українців по два метри 
– та й то далеко не всі спочивають у ній, бо не 
було кому поховати їх!
До речі, від застереження Великого Гетьмана і 
Великого Кобзаря ми відмахнулися й 1994 року, 
коли здавали ядерну зброю Москві за згодою 
інших власників такої ж. А це тому, що ми далеко 
не всі тоді усвідомлювали державницьку  самопо-
жертву попередників, починаючи з Мазепин-
ського чину. Того державницького чину, який був 
спрямований, за визнанням царського посіпаки 
Меншикова, не заради власних інтересів самого 
гетьмана, але «ради всей Украины».  
Три роки тому Володимир Зеленський не був ні 
мазепинцем, ні петлюрівцем, ні бандерівцем – 
він став ними у ці дні, коли залишився на своєму 
посту в Києві разом зі своїм військом і народом, 
відчувши сплав тисячолітньої традиції, виразно 
проголошеної Іваном Мазепою: «Же чрез шаблю 
маєм право!». Тож таким він уже залишиться в 
історії, бо заради спільної волі закликав в один 
стрій  всіх наших вояків – від добровольця тери-
торіальної оборони й з діаспори до Верховного 
Головнокомандувача Збройних Сил України! 
Проти нинішнього Президента України не тіль-
ки отруйною слиною ворога розбризкуються 
всілякі інсинуції, щоб відвернути народні маси 
від його державницького чину – саме так здій-
снювалася гібридна війна проти Івана Мазепи, 
Симона Петлюри й Степана Бандери. Як і 
проти них, проти Володимира Зеленського 
послано легіон терористів з метою його убити. 
Однак цього їм не вдасться, бо Президента 
України, як і всю нашу державу, захищають 
нині бандерівці, петлюрівці, мазепинці – всі 
патріоти рідного народу!
Слава Україні! Героям Слава!

Наталя Черниш:
«Сучасні 
військові – 
це сучасні 
герої 
України»
Сьогодні розповідаємо про чарівну 
медичну сестру – анестезіста 
Наталю Черниш. Наталя стильна, 
красива, має купу захоплень, 
серед яких і українська вишивка, і 
психологія. Вона своїм життям 
надихає багатьох жінок. Але зараз 
наша історія зовсім не про гламур, 
а про речі, які рятують життя.
Ще з дитинства Наталя відчувала 
потребу допомогати людям. І тому 
вибір професійної діяльності був 
передбачений – медицина. Перше 
місце роботи було дуже відпові-
дальним – дитяча обласна лікар-
ня. Але події, які почали в 2014 
році розгортатися на сході країни, 
вплинули кардинально, і вона при-
йшла на службу до Запорізького 
військового госпіталю. Сьогодні 
додому Наталя потрапляє всього 
раз на тиждень, щоб взяти лише 
чисті речі. Її домівка – госпіталь.
Наталя Черниш одна із перших, хто 
зустрічає в госпіталі поранених і 
надає першу медичну допомогу.
– Ми всі тут працюємо, як один 
злагоджений механізм, зайвих 
людей у нас немає, – ділиться 
медсестра. – І як тільки хлопці до 
нас поступають, намагаємося від-
разу надати кваліфіковану допо-
могу, підбадьорити, дати зрозумі-
ти, що вони знаходяться серед 
своїх і нарешті можуть заспокоїти-
ся. Але я ледь стримую сльози, 
коли бачу двадцятирічних хлопців 
з важкими пораненнями, які самі 
нас заспокоюють і дуже просять 
не телефонувати рідним, особливо 
матерям, щоб ті не хвилювалися.
Не дивлячись ні на які складнощі, 
у Наталі жодного разу не виникало 
бажання піти з госпіталю. А ще 
вона стверджує, що сучасні вій-
ськові – це сучасні герої України. 
Вона чекає перемоги і повернення 
з фронту героя свого роману.
«Що я буду робити відразу після 
перемоги? – розмірковує дівчина. 
– Поїду на Хортицю, на місце 
сили, щоб відновитися після війни, 
поміркувати про своє майбутнє 
життя. Знаю точно, що Хортиця і 
дух предків допомогають сьогодні 
всім запоріжцям тримати рівнова-
гу та проявляти стійкість духу.
Ось така вона, одна із медичних 
сестер Запорізького військового 
госпіталю – Наталя Черниш!

Олена Шевчук,  
спеціально для «Козацької слави»

КозацьКа слава

Весь світ чує нині з уст російських 
військовополонених, що в Україні 
вони не побачили ніяких фашис-
тів-бандерівців, якими їх лякали 
перед віроломним нападом на 
нашу землю. І ця інформація, як 
здається окремим українським 
журналістам, є дуже виграшною, 
бо нібито дає нам можливість 
представляти нашу справедливу й 
священну боротьбу за волю  поза 
тими чисельними нашаруваннями 
безсоромних інсинуацій, якими 
Москва століттями обкидала  наш 
національно-визвольних рух за 
відродження й утвердження влас-
ної державності.

Малюнок Юрія Журавля

Три роки тому Володимир Зеленський не був ні мазепинцем, ні петлюрівцем,  
ні бандерівцем – він став ними у ці дні, коли залишився на своєму посту в Києві 
разом зі своїм військом і народом, відчувши сплав тисячолітньої традиції, виразно 
проголошеної Іваном Мазепою: «Же чрез шаблю маєм право!». Тож таким він  
уже залишиться в історії, бо заради спільної волі закликав в один стрій всіх наших 
вояків – від добровольця територіальної оборони й з діаспори до Верховного 
Головнокомандувача Збройних Сил України!

Володимир Сергійчук,  
завідувач кафедри історії 

світового українства 
Київського національного  

університету  
імені Тараса Шевченка,  

доктор історичних наук, 
професор,спеціально 

для «Козацької слави»
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клуб шануВальникіВ поезії

* * *
Дивитись боляче – пшениця,
Озимий лан враз почорнів.
Накрили мінами... Не спиться?
Москаль геть зовсім придурів.
А скільки б уродило хліба,
І Богу вдячних молитов.
Світ весь поставив Ірод диба,
Війною дикою пішов.
Воює з ланом і містами,
Дітьми,старими і Христом.
Стежки вимощує тілами,
Вкраїну нищить до основ.
Рубає цвіт всіма мечами,
Ненависть сипле вусебіч.
Бажає,щоб не були нами,
Не лилось світло з наших віч.
Дарма! Дарма! Нас не зламати!
У жилах б’є козацька кров!
Бо Україна – наша Мати,
Не схилиться! Розквітне знов!
Так буде! Воїн вірить свято!
За те роки він на війні.

Багато бачено. Багато...
Та не зневірився він. Ні!
Бо вірить в Україну й долю,
На зло зі сходу злим вітрам.
Здобудем Україні волю,
Іще засяє сонце нам!
І буде ясно пломеніти,
Мов небо і пшениця стяг!
Бо переможуть України діти!
Так буде! Вірю! Буде так!!!

Любов Андрухів, 2.05.2022

Посол росії у червоній фарбі –
Ось іграшка, яка затьмарить Барбі.

Епіграми Сергія Борщевського, карикатури Володимира Разанцева.

Знищив цілі на воді Байрактар сьогодні:
Два звичайні катери відтепер підводні.

У тісноті я кликав до Господа, і 
ПРОСТОРОМ озвався до мене 
Господь! Зо мною ГОСПОДЬ не 
боюся нікого, що зробить людина 
мені? Псалом 117(118) : 5, 6 
Звідки б ми не покликали Господ-
нє Ім’я – чи з глибин згубних, чи з 
тисняви смертельної або ж від 
порогу самого шеолу, Всевишній 
почує і надасть Свою допомогу. 
Його могутня рука визволить і під-
тримає. Господи, даруй душі нашій 
ПРОСТІР, СПОКІЙ і ВПЕВНЕ-
НІСТЬ в ТОБІ. Божого устрою вам!

Капелан Василь Хіміч,  
підполковник запасу

Бажаючим безкоштовно замовити МР-3 плеєр з професійним записом 
Євангелії звертатися на електронну пошту blagvoin@gmail.com

слоВо підбадьорення капелана
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