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 Українська мілітарна історія  Герої нашого часу

Селище Зайцеве Донецької області не 
перший рік залишається однією з 
найгарячіших точок на передовій. Півроку 
21-річний боєць королівської" бригади на 
псевдо "Борода" боронить країну від ворога в 
епіцентрі війни.

16-річним він пішов по стопах батька і 
став військовим. Нині Олексій – заступник 
командира роти з морально-психологічного 
забезпечення. У його розпорядженні 51 
боєць.

Що спонукало стати військовим?
Я з військової династії. По маминій і 

татовій лініях усі чоловіки були 
військовослужбовцями. Батько та дядько – 
нині в армії. Малим тата майже не бачив, 
був переважно з мамою.  Дитинство було 
хорошим, з міцною дисципліною і купою 
виховних бесід. А потім сам потрапив у це 
русло – 16-річним вступив до Національної 
академії сухопутних військ імені 
Сагайдачного у Львові. Провчився майже 4 
роки. Далі пришвидшений випуск – і я 
потрапив у війська.

Подався до лав ЗСУ, щоб не рушити 
династію?

Тато хотів, щоб я був військовим, а мама 
не була у захваті. Я пішов добровільно. 
Вирішив, що так має бути, і все. Подавав 
документи тільки в академію.

До війни чим захоплювався?
Зброєю різних видів і систем. Мав 

наукові інтереси. Любив почитати книги, 
факти звірити, проаналізувати. Зіграла не 
останню роль династія військових.

А далі – війна? Ти на Донбасі майже 
рік. Де виконував бойові завдання?

Відразу після випуску 25 березня 2017-
го опинився у 24 ОМБр. А вже 8 квітня був 
на першій лінії зони АТО у Попасній 
Луганської області. Там моя бригада 
перебувала до 3 місяців. Далі – пункт 
постійної дислокації. І ось з 15 січня ми 
заїхали у Зайцеве Донецької області. Донині 
боронимо країну тут. Багато нового дізнався: 
і з тактики, і як поводитись з людьми.

Що саме?
Значна відмінність між локаціями у 

дистанції до ворога. У Попасній перебували 
на позиціях, де не було прямого контакту з 

ворогом. Там завеликі відстані: не кожне 
озброєння могло дістатися пункту 
призначення.

А в Зайцевому відстані до ворожих 
позицій дуже маленькі – 50 метрів і далі.

Тут думаєш про інші речі: як захистити 
особовий 
склад, як 
спланувати 
бойові дії, 
щоб не було 
дружнього 
вогню по 
собі, як 
поводитись з 
підлеглими у 
роті та 
місцевим 
населенням. 
У Зайцевому 
лісистої 
місцевості 
майже нема. 
Відкриті 

поля, перепади висот – це все треба 
враховувати.

Відтак змінилась і тактика ведення 
війни?

Звісно. Тепер застосовуємо тактику 
ведення активної маневреної оборони. З 
нового – застосування бронетехніки та 
стрільба з закритих вогневих позицій.

Згадай перші дні на Донбасі. Що 
бачив довкола? Що відчував, коли все 
змінилось?

Мене дивувало, як можна їхати поїздом 
таку маленьку відстань військовим 
ешелоном три доби. У +30, а вікна не 
відчиняються. До такого академія не 
готувала.

Приїхали у Луганську область, 
представили комбригу і відправили на наші 
позиції. Безкрайні степи Донбасу – перше, 
що добре постає перед очима, бо такої 
природи ніде не бачив. Спочатку не розумів, 
що таке терикон. Потім дійшло.

А з іншого – те, чого вчили в академії – 
не зовсім збігалося з реальністю. Я опинився 
на стикові двох тактик. Учили за радянським 
статутом, а тут лінії оборони і засоби 
ведення війни геть інші.

У чому відмінність?
У книжці пишеться, що все просто: 

стоїмо в одну лінію, стріляємо у ворога і 
наступаємо. А насправді стояти маємо дуже 
ламаною лінією. Та й через мінські 
домовленості зброю великих калібрів треба 
відвести. Тому зовсім інші засоби війни 
застосовуємо.

Які мав емоції у перші дні?
Здивування. Страху не було. Тільки 

когнітивний дисонанс. Я уявляв одне, а в 
реальності все зовсім інше. Не міг 
співставити ці дві картинки...

Який він – найтяжчий бій або 
ситуація?

Не запам'ятовую бої. А от перший 
артобстріл був сильний. Поруч вибухнула 

152-міліметрова міна. Уламків не було, 
тільки ударна хвиля і висока температура. Я 
був за 7 метрів від будівлі. Внаслідок вибуху 
відкинуло, вдарило й трохи контузило. Але 
цей незрозумілий звук – чи то свист, чи то 
шелест – запам'ятовується.

Ти бачив в обличчя ворога?
Так. Людей різних національностей. 

Простих солдатів, найімовірніше, місцевих. 
Дідів під 50 років, таких собі "хронів". 
Сиділи на позиції, аби сиділося, і гроші їм 
платили. Професійних військових не бачив.

На твою думку, проти вас нині 
воюють переважно кадрові російські 
військові чи, так би мовити, "ополченці"?

Коли ми заїхали в Зайцеве, мали справу з 
"ополченцями", якими командували кадрові 
російські офіцери. Але зараз у нас тут 
"маленьке" загострення, і почастішали заїзди 
груп професійних військових російської 
армії.

Які настрої у мирних жителів?
У Зайцевому лишилось до 100 людей, за 

офіційними даними. Доводилось з ними 
спілкуватись хвилинку-дві. Більшість 
нейтрально налаштовані. Мало тих, які 
кажуть: "Дякую, хлопці, що з нами". А є ті, 
хто говорить, мовляв, "єслі би вас нє било, 
здєсь би нє стрєлялі". З останніми 
конструктивної розмови не виходить.

Що бачиш в їхніх очах?
Страх. Бо сепаратисти часто кладуть 
снаряди в село. Просто гатять по житлових 
будинках. Так, позавчора пошкодили 2 
житлові будинки. Не новина, що стріляють 
по мирних, аби зробити картинку для своїх 
ЗМІ, мовляв, "ВСУ – нєгодяї, разграмілі 
жилиє дома"...
      Як зберігаєш бойових дух?

4 роки я вчився не просто так, тому не 
відчуваю завеликої напруги у бойових діях.

Маю високу мотивацію, тому стресів не 
боюся. Своїм прикладом я й допомагаю 
солдатам. Якщо командир підрозділу не 
втрачає бойового духу, то й рядові не будуть 
його втрачати. ...

Згадай конкретний приклад стресової 
ситуації. Як зарадили?

У лютому командир взводу втратив ногу 
внаслідок поранення з великокаліберного 
кулемету. Відбулась вогнепальна ампутація 
ноги. Солдат швидко надав домедичну 
допомогу. Командира евакуювали і 
врятували. Нещодавно поставили протез. 
Він не втратив ту жагу до життя, 
доліковується і хоче продовжувати службу в 
ЗСУ.

А от для солдата, що надавав допомогу, 
ситуація виявилась кризовою. Це було, 
вочевидь, найстрашніше, що він побачив на 
війні...
      Одразу його забрали з бойової позиції. 
Зробили гарячого чаю. Відіспався трішки. А 
далі пояснили, що він врятував життя 
командиру своїми діями. Що це війна, і 
всяке буває. І він правильно це прийняв.

Катерина Петренко
https://24tv.ua

 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 
  24 ОМБр на псевдо "Борода" із ЗайцевогоКожна морська держава у складі 

національної армії обов'язково має військово-
морські сили, а у їхніх лавах, як правило, є 
підрозділи морської піхоти. Народження 
української морської піхоти сучасного зразка 
припадає на 1918 рік, а саме на час існування 
Української Держави у формі Гетьманату Павла 
Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.).

Колишній бойовий генерал російської 
служби П.Скоропадський безперечно розумів 
важливість цього роду військ у забезпеченні 
збройної безпеки і потужності країни. Як 
"Верховний Воєвода Української Армії і 
Фльоти" він в перший же місяць свого 
перебування при владі звернув увагу на 
необхідність створення служби морської піхоти, 
тим паче, що Українська Держава володіла 
досить великою смугою узбережжя Чорного й 
Азовського морів. З огляду на це 23 травня 1918 
року ним було видано наказ по Морському 
відомству "Про початок формування бригади 
морської піхоти у складі трьох полків для 
несення служби".

Завданням морських піхотинців було 
несення служби на узбережжі держави й у 
військово-морських фортецях, а також 
виконання десантних операцій. Бригада 
морської піхоти, згідно з вищевказаним наказом, 
поділялася на три відділи. Перший з них 
повинен був виконувати свої обов'язки на 
території від західного кордону Української 
Держави до Сичавки; другий - від Сичавки до 
Станіславова; третій - від Станіславова до 
Перекопу. Крім основного призначення, ці 
полки морських піхотинців мали вартувати 
майно Морського відомства. Цим же наказом 
було призначено командирів полків і 
начальників відділів. На першому ж етапі 
створення бригади було перш за все розпочато 
формування трьох куренів морської піхоти у 
кожному з полків.

Початок саме такому складу частин 
морської піхоти поклав черговий наказ 
П.Скоропадського по Морському відомству. 
Відповідно до нього кадровий склад частин у 
повній кількості складався з трьох полків, кожен 
з яких налічував по три курені, а курінь містив у 
собі чотири чоти (сотні) морської піхоти й одну 
кулеметну команду. Комендантом (пізніше 
командиром) 1-го полку морської піхоти став 
військовий старшина Іларіон Ісаєвич. Згодом 
наказом П.Скоропадського по Морському 
відомству (й по Головному Управлінню по 
справах особистого складу фльоти), як згадував 
український морський капітан С.Шрамченко: 
"Його Світлість Ясновельможний Пан Гетьман 
всієї України, Військ козацьких і Фльоти 24 
жовтня 1918 року в присутності Своїй в місті 
Києві соїзволив" підвищити І. Ісаєвича до 
звання полковника із затвердженням на посаді 
командира 1-го полку морської піхоти.

Усіма справами морської піхоти, які не 
входили до повноважень Морського 
Генерального штабу, відав відділ морської 
піхоти при Головному штабі Морського 
Міністерства. Від початку створення відділу 
ним завідував керівник збройних боївок при 
гетьманському перевороті 29 квітня 1918 року 
полковник В. Дашкевич-Горбацький, а з 21 
липня 1918 року (згідно з наказом гетьмана по 
Морському відомству) на чолі відділу став 
полковник Ястржембський.

15 липня 1918 року згідно з наказом 
П.Скоропадського по Морському відомству для 
морської піхоти було встановлено однострій у 
вигляді форми, подібної до частин піхоти з 

додатком чорного канту навколо погонів 
і якоря на них - золотого для старшин і 
підстаршин, жовтого - для козаків. 
Невдовзі морські піхотинці, як і всі 
військово-морські сили Української 
Держави, отримали (згідно з 
гетьманським наказом по Морському 
відомству від 18 липня 1918 року) 
затверджений П.Скоропадським новий 
Військово-морський прапор. Прапор 
ВМС України доби Гетьманату 1918 року 
мав такий вигляд: "Білий прапор з 
рівним синім хрестом, який ділить 
прапор на 4 рівних частини. Ширина 
хреста S всієї довжини прапора. 
Відступивши на 1/8 ширини хреста, 
проходить коло нього такої ж ширини 
(теж 1/8 ширини хреста) синя смужка, 
крім тих його боків, які прилягають до 
крижа. В крижі ж теж, відступивши на 
1/8 ширини хреста від його боків, 
міститься національний прапор Держави 
(складений з блакитної і жовтої 
горизонтальних смуг), в центрі якого 
міститься золота печатка св. Володимира 
(мається на увазі зображення герба 
Української Держави у вигляді 
"тризуба". - П.Г.-Н.) такої ж ширини, як 
хрест, і в 1 S рази вища своєї ширини. 
Прапор шиється з матерії відповідного 
кольору, а печатка малюється бронзовою 
фарбою". Пізніше, у 90-ті роки ХХ ст., 
цей прапор стане відзнакою Військово-
Морських Сил нової незалежної 
української держави.

1 серпня 1918 року відповідно до 
наказів П.Скоропадського по Морському 
відомству було призначено й оголошено 
старшинський склад усіх трьох полків 
морської піхоти, а також призначено 
персональний склад Управління 
суходільної оборони північно-західного 
району Чорного моря. Начальником 
суходільної оборони північно-західного 
району Чорного моря було призначено 
контр-адмірала Семена Семеновича 
Фабрицького. Морські піхотинці, як і всі 
старшини і козаки, складали урочисту 
присягу на вірність Українській Державі 
(її текст було затверджено відповідним 
законом від 30 травня 1918 року), а 
також відповідали перед Законом про 
військову підсудність, що був 
затверджений Гетьманом 30 травня 1918 
року.

Крім того, як і їхнім колегам з інших 
родів військ Української Держави, 
морським піхотинцям відповідно до 
затвердженого Гетьманом 1 серпня 1918 року 
Закону "Про політично-правове становище 
служачих Військового відомства" заборонялося 
"входити до складу і брати участь у будь-яких 
спілках, гуртках, товариствах, партіях, радах, 
комітетах та інших організаціях, що мають 
політичний характер". 31 серпня 1918 року 
Диспонально-таємний наказ по Морському 
відомству визначив повну дислокацію всіх 
частин оборони Чорного моря, узбережжя 
північно-західного району. При цьому місцями 
розташування штабів полків морської піхоти 
призначалися: 1-го полку - м.Одеса, 2-го полку - 
м.Миколаїв, 3-го полку - м.Херсон. Одночасно 
було сформовано й три ескадрони морської 
кінноти, з яких перший окремий ескадрон 
перебував в Одесі, другий - в Очакові, третій - в 
Перекопі. Вже в жовтні 1918 року до служби у 

лави Українського Війська мали бути закликані 
новобранці 1899 року народження, однак через 
внутрішньополітичну і зовнішню ситуації, що 
склалися восени 1918 року, набір призовників 
було відкладено на пізніший час.

Невдовзі Гетьманат П.Скоропадського було 
повалено. Однак морські піхотинці, сформовані 
ним в Українській Державі, продовжили вірно 
служити своїй Батьківщини вже під прапором 
Української Народної Республіки. Багато з них 
загинули звитяжною смертю за свободу і 
незалежність Вітчизни. Сьогодні морська 
піхота, початок народження якій поклав Гетьман 
Павло Скоропадський у 1918 році, під своїм 
старим прапором захищає свою нову незалежну 
Україну.

Гай-Нижник П. Українська морська 
піхота: історія створення // Морська 

Держава. – 2003. – №3.
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