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«Чернігівських героїв  ми 

не забуваємо…»



ВСТУП

Кожна молода людина є активним
учасником розбудови громадянського
суспільства, відіграє в ньому важливу роль та
несе відповідальність у процесах прийняття
рішень на всіх рівнях, які впливають на їх
життя, а держава забезпечує доступ молоді
до відповідних та необхідних програм та
послуг незалежно від статі, географічного
положення, соціального, культурного,
економічного чинників. На сьогодні перед
нашою державою стоїть завдання -
виховання у молодого покоління почуття
патріотизму, формування особистості на
засадах духовності, моральності,
толерантності, забезпечення створення
умов для інтелектуального, культурного та
фізичного розвитку, реалізації науково-
технічного та творчого потенціалу молодих
громадян. Виходячи з цього, основна ідея
полягає у мотивації громадської активності
молодого покоління.



ВСТУП

Це стане запорукою небайдужості як
сьогоднішнього, так і прийдешніх поколінь
громадян. Найкращою мотивацією до
безкорисної суспільної праці є почуття
гордості за свою державу, співпереживання за
минуле, співпричетність до творення її
сьогодення та майбутнього. Саме тому
патріотичне виховання молоді є одним з
найголовніших пріоритетів молодіжної
політики в Україні.

Патріотичне виховання включає у себе
соціальні, цільові, функціональні,
організаційні та інші аспекти, володіє
високим рівнем комплексності, тобто
охоплює своїм впливом усі покоління і
пронизує усі сторони життя: соціальну-
економічну, політичну, духовну, правову,
педагогічну, спирається на освіту, культуру,
історію, державу, право.



ВСТУП
систематичну і цілеспрямовану

діяльність органів державної влади і

громадських організацій з формування у

громадян високої патріотичної

свідомості, почуття любові до України,

готовності до виконання громадянських і

конституційних обов’язків.

З метою наслідування учнівської

молоді патріотичними емоціями та

переживаннями, активного використання

прикладів мужності й звитяги захисників

України, які боронять нашу державу,

відчуття власної причетності до

майбутньої долі рідного краю як

невід'ємної складової єдиної країни учні

КЗ «Чернігівський навчально-

реабілітаційний центр» Чернігівської

обласної ради вирішили створити буклет

«Чернігівських героїв ми не забуваємо…»



Хто не знає свого 

минулого, той не 

вартий свого 

майбутнього. 

Хто не шанує 

видатних людей 

свого народу, той 

сам не годен 

пошани. 

М. Рильський



Лист воїну АТО
Любий, дорогий солдате,
Наш рідний старший брате!
Ми ще малі, але добре розумієм,
Які в країні відбуваються події.
А також впевнені у тому,
Що скоро ти повернешся додому.
Що буде мир і небо світле,
Батьківщина наша далі квітне!
Ми помолимось святому,
Не буде лиха вже нікому!
Спасибі за спокій у нашому місті,
За промінчики сонця золотисті,
За наше дитинство щасливе,
За сердечко твоє чутливе.
Ти повернешся, любенький, до родини,
До матусі рідної і до дитини.
Сильним, живим і здоровим
Із вінцем перемоги лавровим.
Ми знаємо, що ти – герой!
Із мужністю ідеш у бой.
Щоб ми жили у мирі і добрі,
Щоб пташки співали в кожному дворі,
Росли дерева, квіточки зростали,
А ми справжніми патріотами стали.
Ти, воїне, себе бережи!
Неньці-Україні вірно служи,
Землю рідну захищай від ворога лихого,
А ми терпляче чекаємо тебе, дорогого.
Любимо своїми юними серцями,

Зустрічати будемо веселими піснями.



ЧЕРНІГІВСЬКИЙ «ВІКІНГ» НА ПРІЗВИСЬКО «ГНОМ»

Цього кремезного двометрового чолов’ягу з 
чернігівської «Самооборони», що має 
екстраординарну зовнішність, неможливо не 
помітити. Руда борода, втомлені великі очі та 
козацький оселедець на голові неодмінно 
привернуть увагу перехожого…

Його звати Станіслав Бойко. Прізвисько «Гном»
чернігівець отримав, напевне, ще тоді, коли
захоплювався історичною реконструкцією.
Історія вікінгів його вабила змалку. Полюбляв
фехтування, частенько відвідував страйкбольні
клуби. Ще рік тому він і подумати не міг, що
доведеться змінити ігрову зброю на бойову та
воювати за Україну. – Як тільки починались події
на Майдані, я відразу поїхав до столиці, – згадує
Станіслав. – Там зустрів друзів, з якими й стояв
до кінця. Потім почалось російське захоплення
Криму. Тоді я думав, що далі росіяни не підуть.
На жаль, помилився. Після загострення ситуації
на сході держави, чернігівський «вікінг» разом з
друзями-патріотами вирішили поїхати на фронт
боронити рідну землю в добровольчих
батальйонах, котрі стояли на сторожі
маріупольських околиць. Поступово їхня служба
переросла в повноцінні бойові дії,



ЧЕРНІГІВСЬКИЙ «ВІКІНГ» НА 
ПРІЗВИСЬКО «ГНОМ»

– В Маріуполі я отримав бойове хрещення, – посміхається
«Гном». – Для звичайної цивільної людини, яка ніколи не
бачила війни, а тим паче не тримала в руках справжню
зброю, – це серйозний психологічний розлад. Проте в
окопах та бліндажах немає часу на негативні роз- думи,
треба реально оцінювати ситуацію, бути постійно готовим
до оборони чи наступу. Всередині осені Станіслав Бойко
повернувся до Чернігова. Трохи відпочив, спорядився
амуніцією та взимку знову поїхав на Донбас.
Добровольчий батальйон, в якому він воював,
передислокувався в селище Піски. По той бік «фронту»
розташоване село Жабуньки. Саме звідти підрозділ, в
якому воював Стас, постійно обстрілювали терористи.
Стасу довелося поселитись у землянці, адже постійно
воював на передньому краї, а великих споруд там не було.
В «помешканні» був навіть телевізор - волонтери
привезли.

Нещодавно Стас повернувся додому з Донбасу. Він мріє
про те, щоб швидше закінчилась війна і в Піски знову
повернулись мешканці українських осель.

Він готовий боронити найрідніше - Україну!

адже українським захисникам майже
щодня доводилось відбивати атаки
противника на різних напрямках. І це –
попри Мінське перемир’я.



ВІЙНА ДЕСАНТНИКА КРЮЧКОВА 

На палаючий Донбас він потрапив у перші дні
проведення АТО. Разом зі своїм підрозділом обороняв гору
Карачун під Слов’янськом, звільняв Лисичанськ, отримав
поранення під донецьким аеропортом, брав участь у
славнозвісному в новітній історії України рейді
житомирських десантників тилами ворога. Пройшовши
крізь пекло боїв, ворожі засідки та підступні атаки, боєць
95-ї окремої аеромобільної бригади старший солдат
В’ячеслав Крючков гідно витримав найсуворіші
випробування долі.

КОЛИ МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ… Це було його свідоме
рішення та втілення юнацької мрії – проходити службу в
елітних військах. 2010 року чернігівець В’ячеслав Крючков
вперше одягнув блакитний берет як повноправний
десантник 95-ї окремої аеромобільної бригади. Зі
здоров’ям було все гаразд. Мав добру фізичну форму і до
служби в армії готувався заздалегідь. У чернігівському
авіаційно-спортивному На палаючий Донбас він потрапив у
перші дні проведення АТО. Разом зі своїм підрозділом
обороняв гору Карачун під Слов’янськом, звільняв
Лисичанськ, отримав поранення під донецьким
аеропортом, брав участь у славнозвісному в новітній історії
України рейді житомирських десантників тилами ворога.
Пройшовши крізь пекло боїв, ворожі засідки та підступні
атаки, боєць 95-ї окремої аеромобільної бригади старший
солдат В’ячеслав Крючков гідно витримав найсуворіші
випробування долі.



«КОРЮКІВСЬКИЙ ГЕРОЙ»

Тут точилася повноцінна війна з усіма її жахливими
чинниками. Житлові квартали Дебальцевого та прилеглі до
нього населені пункти сепаратисти перетворили на руїни,
зрівняли із землею. Прикмету, що снаряд в одну воронку
двічі не влучає, ця дійсність спростувала. Через постійні
обстріли з «Градів» земля двиготіла під ногами, а білий сніг
перетворився на чорний. Солдат Олександр Бороліс -
механік-водій броньованої машини розмінування БМР-2.
Хлопець родом з Корюківщини, що на Чернігівщині. На
отриману повістку відреагував спокійно і вже в серпні пішов
до військкомату. Свого часу служив у «Десні» танкістом, тому
його відразу «взяли під приціл». - Оскільки я вмію водити
танк, мені запропонували пересісти на схожий «панцерник»,
щоправда, інженерний - на бойову машину розмінування, -
згадує Сашко. - У принципі БМР створена на базі танка, тому і
перевчатися майже не довелося. Невдовзі боєць у складі
зведеного підрозділу 703-го інженерно-саперного полку
відправився в зону проведення антитерористичної операції.
Певний час хлопці сиділи без роботи. На розмінування
місцевості їздили рідко. Кілька місяців виконували не надто
складні завдання.

Дебальцеве. Після донецького 
аеропорту ця ділянка стала 
другою за напруженістю на 
передовій зони АТО, другою 
цитаделлю української слави. 



«КОРЮКІВСЬКИЙ ГЕРОЙ»

Олександру навіть пощастило з’їздити у відпустку до
рідні. Вже після Нового року він знову повернувся на
Донбас. Проте в окопах було вже не так тихо, як
раніше. Місце дислокації підрозділ постійно
змінював, тому боєць їхав до незнайомих місць.
Частенько доводилось «працювати» в районах
Тоненького та Дебальцевого. У перші дні Олександр
Бороліс возив бійцям на передову продукти, воду, до-
ставляв «гуманітарний» одяг від волонтерів. був
випадок, коли хлопці просили протралити ку-
курудзяне поле, - розповідає боєць.
- Практично всі дороги в околицях населеного пункту

обстрілювались, а дістатись до позицій передових
підрозділів можна було лише через цю заміновану
ділянку. На щастя, все обійшлось. Ми доставили
нашим підкріплення. Команду йти на прорив до
донецького летовища через селище Спартак
підрозділ Сашка отримав 19 січня. Тоді з обіду і майже
до другої години ночі вела обстріл ворожа артилерія.
Та потрібно було йти на підмогу побратимам. У нас
було завдання пройти бойовою машиною небезпечні
ділянки, аби основні сили могли рухатися в бік
аеропорту, - пояснює Олександр.
- За роботою ми заблукали, тож вимушені були
викликати по рації своїх. За нами на
бронетранспортері приїхав десант і велів рухатися
визначеним маршрутом у бік Авдіївки.



КОРЮКІВСЬКИЙ ГЕРОЙ»

На засніжених полях і розбитих дорогах усе здавалося
однаковим. А під вечір ще й туман опустився. Машина
військових йшла в голові колони, позаду - танки, БМП та
інша техніка. Тривалий час хлопці блукали незнайомими
місцинами, аж поки второпали, що під’їхали до табору
бойовиків. Ворог спершу не збагнув, що то колона
українців, тому і не стріляв. Коли ж сапери вийшли з
машини, щоб оглянути місцевість, зрозуміли, що
знаходяться на території, підконтрольній самозваній
«ДНР». Тоді й почався мінометний обстріл. Сашка
поранило осколками в руку. Кілька шматків розпеченого
заліза влучили у бронежилет. Хлопець і сьогодні дякує
Богу та долі, що одягнув «броню».

- На моєму бронежилеті добре видно, як осколки від-
билися рикошетом від металу, - додає солдат Бороліс. -
А потім почув кілька потужних вибухів. Тільки згодом
зрозумів, що в нас поцілили з гранатомета. Тоді в колоні
зачепило дві бойові машини. Але минулося. Ніхто
серйозно не постраждав. Бійці боєм почали відвертати
увагу. І в цю мить машина Сашка наїхала на міну
уповільненої дії.



«ЮВІЛЕЙ У БЛІНДАЖАХ»
Розірвало гусеницю. Такі «сюрпризи», як і радіокеровані 
фугаси, бандити часто використовують на відкритій 
місцевості, захищаючи свої позиції.
Свій п’ятдесятирічний ювілей цей боєць зустрів у 
бліндажах на Донбасі. Старшого 
лейтенанта Романа Жованика - командира підрозділу 
128-їгірсько-піхотної бригади –
щиро вітали бійці. Подумки поздоровляли  його і рідні з 
Чернігівщини, звідки він 
родом. Колись, ще за часів Союзу, молодим  офіцером 
він служив у 37-й окремій
десантно-штурмовій  бригаді, що дислокувалася в місті 
Черняховськ Калінінградської
області. Бував в Азербайджані, Прибалтиці й інших

конфліктних точках Союзу. Навесні 1990 року Роман мав
отримати власне житло. Та після розпаду СРСР він обрав
Україну і повернувся додому. За розподілом пі шов
служити на Закарпаття у військкомат. Та у зв’язку зі
скороченням штатів був змушений звільнитися, так і не
отримавши чергового військового звання та власної
оселі. У цивільному житті працював в інкасаторській
службі банку, був і різноробом на столичному
будівництві. Влітку 2014-го йому зателефонували з
військкомату та запитали: «Підеш служити?» Роман без
вагань дав згоду. Вже за кілька днів офіцер запасу
проходив бойове злагодження у складі підрозділу на
Закарпатті.



- Та й узагалі підібралися справжні козарлюги -
нічого не бояться, готові за Україну на смерть стояти.
На Сході офіцеру разом з бійцями довелось
облаштовувати позиції, як-то кажуть, з нуля.
Копали окопи, будували бліндажі та вогневі точки.
Практично з першого дня ворог поливав українських
воїнів мінометним та артилерійським вогнем.
Нелегко було хлопцям і налагоджувати зв’язки з
місцевою владою та людьми,
наляканими війною, знервованими та злими.
Видно було, що довгорічна російська пропаганда
зробила свою чорну справу.
Військові, іноді відчуваючи неприховану агресію
якогось тутешнього мешканця, розуміли,
що всьому свій час, тож люди повинні самі відчути,
хто для них друг, а хто - ворог. Недарма ж радять:
«Заплющ очі - дивись серцем!»

«ЮВІЛЕЙ У БЛІНДАЖАХ»

Мені дістався досить 
бойовий і запальний 
колектив. Хлопці все роблять 
чітко та з великим 
ентузіазмом, - не без гордості 
повідомляє Роман.



«ЧОРНИЙ
ПРАПОРЩИК»

Оборона луганського аеропорту від
російсько-

терористичних військ тривала 146 днів. За цей
час українські воїни – його оборонці, відчули на
собі всі пекельні «принади», які приніс «руській
мір» на Донбас. Справжні патріоти довели
гідність і незламність українського народу,
показали приклад самовідданої жертовності в
ім'я свободи України та її цілісності. Без жодного
перебільшення, їхні героїчні вчинки назавжди
увійдуть у новітню історію України, а оборона
литовища буде яскравим прикладом захисту
кожного сантиметра нашої рідної землі...Одним
із перших артилеристів, які брали безпосередню
участь у захисті аеропорту «Луганськ» влітку 2014
року, був головний сержант взводу – командир
мінометної батареї 1-ї окремої танкової бригади
старший прапорщик Микола Койдан. Стати
захисником Миколі судилося долею.



«ЧОРНИЙ ПРАПОРЩИК»

Іншого вибору, як він жартує, в нього й не
було. Адже батько - кадровий військовий, і сестра
та її чоловік також носили погони. У 1991 році
Микола став курсантом Київського танкового
інженерного училища, здобував фах офіцера-
гармаша у Хмельницькому, потім опинився у
Тбіліському артилерійському училищі імені 26
Бакинських комісарів. Тут став свідком збройних
заворушень і громадянської війни між
прихильниками Гамсахурдія та урядовими вій-
ськами, вперше бачив розпач мирних людей та
відчув свист куль над головою.

Згодом навчався у Свердловську, а потім
завдяки указу першого Президента України
Леоніда Кравчука, який стосувався повернення
українців на Батьківщину, курсант Койдан
потрапив у Сумське артилерійське училище. В
Сумах навчався ще два роки, допоки за власним
бажанням не звільнився з курсантських лав. ...Та
любов до армії все ж таки взяла гору. 1995 року
він повернувся до війська. З часом отримав
військове звання «прапорщик». Служив у
аеродромно-будівельному батальйоні, полку
особливого призначення та в армійській авіації,
був начальником апаратної з прийому даних з
борту літака-розвідника у командно-
розвідувальному центрі.



«ЧОРНИЙ ПРАПОРЩИК» 
А до поїздки в зону проведення АТО в червні 2014 року
обіймав посаду техніка відділення зберігання ракетно-
артилерійського озброєння в 1-й окремій танковій
бригаді, що дислокується на Чернігівщині. ...1 березня
2014 року особовий склад танкової бригади був
піднятий за тривогою. Відтоді почалося формування
мобільних груп. На той час бригада не була повністю
укомплектована військовослужбовцями
контрактниками, тому до груп входили представники
різних спеціальностей з усіх підрозділів. Командування
чекало на поповнення за мобілізацією. 19 березня до
гончарівців прибули перші мобілізовані бійці. - У
батареї я став командиром міномета. Підлеглі - всі
мобілізовані під час першої хвилі. 20 років в руках не
тримали зброї. Мій навідник Саша Лоза був лісником,
Микола Сорока - депутат у районі, Степан Гвоздь -
менеджер з продажу в магазині «Відень», водій Олег
Кравцов працював у колгоспі під Прилуками. Ніхто з
них уяви не мав про міномет і не знав, що з ним
робити. Та, незважаючи на труднощі, ми отримали
зброю, техніку і провели чотириденне бойове
злагодження на полігоні. Встигли здружитись. Особисто
я відчував, що треба готуватися до чогось серйозного.
Проте більшість мобілізованих сприймали автомат в
руках, гранату в підсумках та металеві шоломи за
дитячі забавки, - пригадує військовослужбовець.



РА

«РАЛІ» ПІД 
ГРАНАТОМЕТНИМИ 

ПОСТРІЛАМИ»

Сьогодні в боях на Донбасі пліч-о-пліч стоять
військові, прикордонники, бійці Служби безпеки,
міліціонери.

Брати по зброї демонструють войовничий дух,
дух єдності та незламності. У них одна мета - захист
Батьківщини. Чернігівський зведений загін міліції
практично з перших днів війни у взаємодії Зі
Збройними Силами України боронить нашу землю.
Тривалий час правоохоронці воювали на околицях
села Чорнухине, що розташоване неподалік
Дебальцевого. Разом з бійцями 93-ї механізованої
та 128-ї гірсько-піхотної бригад міліціонери
прикривали передній край на чотирьох
контрольованих блокпостами напрямках:

«Гніздо», «Олександр», «Балу» та
«Десна-2». Останній блокпост був базовим, там
дислокувалась основна частина чернігівських
правоохоронців.

У регіоні постійно була напружена ситуація:
нещадні мінометні й артилерійські обстріли, вогневі
сутички з противником у самому населеному пункті,
а ще тримали в напруженні самозвільнені в’язні з
місцевої колонії суворого режиму.
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Коли в цих районах розпочалися бойові дії,
в’язниця припинила свою роботу, - розповідає один з
командирів зведеного міліцейського батальйону,
командир чернігівського спецпідрозділу судової міліції
«Грифон» підполковник Олег Апєкунов. - Арештанти
створили на території буцегарні свою республіку, там
пекли хліб, щоб було що їсти. Часто нам доводилось
наводити громадський порядок у сусідніх селах через
небажані візити вільних в’язнів.

За словами підполковника, усі його хлопці -
герої. Хоча самі вони себе такими не вважають,
говорять, що просто виконують свою роботу. Серед цієї
відважної братії і водій «Грифона» старший сержант
Олександр Василенко.

Наприкінці лютого на трофейній вантажівці він
вивіз сімдесят вояків з передового блокпоста, який
обстрілювали сепаратисти. Таким чином Сашко
врятував бойовий підрозділ.

- Я саме підвіз боєприпаси та деякі речі до нашо-
го блокпоста, - згадує боєць. - Тоді добряче гатили з
«Градів» і «самоходок».
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Били по наших і по сусідньому блокпосту

«Балу». Перекрикуючи звуки бою, хлопці по-
відомили, що отримали наказ відходити з
Чорнухиного. Інакше - буде непереливки. Підрозділ
збирався швидко, але без зайвої метушні. Під вечір
бійці вже завантажували автомобільну колону
речами, зброєю та боєприпасами. Сашкові довірили
перевозити особовий склад. Тож, не гаючи часу, водій
сів за кермо «відбитого» в сепаратистів «Уралу».
Машина була майже новою: спідометр показував
кілометраж приблизно як з Ростова-на-Дону до
Донецька. Військові казали, що цей трофей здобули
ще на початку осені, коли українські спецпризначенці
зачищали звільнені від бандитів території. Їхати
довелося з виключеними фарами, наосліп. Машина
була переповнена: бійці сиділи в кузові та причепі в
три-чотири ряди. Попереду йшла автівка славнозвіс-
ного комбата 128-ї гірсько-піхотної бригади на
прізвисько «Пєпєл», позаду - дві БМП і «ГАЗон».
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Давненько не водив таку машину. До того ж

відчував відповідальність за людей, яких вивозив. Це
додавало хвилювань, - розповідає Олександр.
- Ми знали, що шляхи відступу можуть бути
заміновані, а в кущах - ховатися ворожі диверсанти.
Дорога була мокрою та надто вузькою, щоб
маневрувати. Тож потрібно було постійно
пильнувати, аби не з’їхати в кювет. Колона бійців
рухалась майже цілу ніч. З усіх боків по ній стріляли з
гранатометів, мінометів і стрілецької зброї.
Олександр на вибухи не зважав, адже потрібно було
сконцентруватися на дорозі й тиснути на педаль газу.
На півшляху сепаратистам вдалося потужним вогнем
розбити колону на дві частини. Тож далі нашим до-
велося рухатись різними шляхами, на одному з яких
на водія Василенка чекало справжнє випробування...

Дорогою просто над кузовом завис
випущений по нас ВОГ (гранатометний постріл) з 
підствольного гранатомета, - пригадує підполковник 
Апєкунов. - Ми навіть подумки вже попрощалися із 
життям. Не знаю, що зробив той Василенко, яке таке 
диво, але граната розірвалася буквально в нас над 
головами. Ми всі були в бронежилетах, тож ніхто не 
постраждав. Сашко - просто красень!
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Під ранок хлопці прорвались до села 

Миронівське, а звідти - до Артемівська. Бійці, 
оглянувши вантажівку, деякий час просто перебували 
в шоці - у багатьох місцях машина була продірявлена 
осколками та кулями. Очевидці стверджують, що як 
мінімум п’ять разів у кабіну «Уралу» летіли 
гранатометні постріли, проте розірвалися поряд. На 
хлопцях - ані подряпини. «Ну й Шумахер! Таке «ралі» 
під гранатометними пострілами та ще і на пе-
реповненій вантажівці!», - дивилися із захопленням 
на водія побратими. А той спокійно собі прибирав у 
кабіні машини, неначе не про нього йшлося...


