
  

 

              Я к що  нам Бог д а в територію, то треба її захищати 

 
  Збройні сили України-військове формування, на яке відповідно до 

Конституції України покладаються завдання з оборони України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. Напередодні 

Дня волонтера та Дня Збройних сил України у Березнівській міській 

публічній бібліотеці відбулася зустріч з учасниками бойових дій, нашими 

захисниками та автором книги про події, які відбуваються на сході 

України. 

   Як зазначила ведуча заходу Людмила Яковишина, Україна наближається до 

Ізраїлю, але не географічно, звичайно, а за способом життя і мисленням грома-

дян. Восьмий рік йде війна на сході держави. І ми, наче звикакаємо до неї, 

сприймаючи повідомлення із штабів: минулої доби загинуло стільки-то бійців, 

поранено стільки-то...  

  Але це для нас лише повідомлення, інформація чи субтитри у стрічці новин. А 

там, що повідомляється в новинах, наші вояки захищають цілісність і 

недоторканість країни. Щоб не стерлися з людської пам'яті ці події, особистості 

та й вся історія, екскерівник прес-служби окремої механізованої бригади 

«Захід», лейтенант, а у цивільному житті журналіст, письменник, волонтер, 

політтехнолог, головний редактор журналу «Кримінальне чтиво. Захід», 

громадський діяч, член федерації кікбоксингу Львівської області Владислав 

Якушев написав книгу «Карателі», в якій відтворює реальні події, які 

доводиться переживати бійцям на передовій. 

   На екрані відображаються слайди книги, де можна вичитати цікаві вислови, 

що серед бійців стали крилатими. 

   Ведуча ознайомила присутніх з біографічними даними автора, передала 

сутність назви книги і Ті зміст, який розкриває жорстокість війни, переживання 

бійців, їх готовність захищати рідну землю, свій край. Читач зустрічається не 

тільки з військовими, він там бачить цивільних, тобто тих людей, які живуть у 

зоні бойових дій. А поруч із ними туляться й свійські тварини і вони роблять 

свою справу на війні, дещо допомагаючи солдатам подолати стреси, жахи 

війни. 

   Цікавими епізодами з участю Владислава Якушева у війні поділилися 

побратими, котрі приїхали підримати його на презентації. 

Слова вдячності на адресу автора та бійців висловив учасник бойових дій 

Володимир Пастушок, виконавши авторську пісню. Враженнями про бойові дії, 

про захисників, з якими доводилося йти пліч-о-пліч, поділився герой АТО 

Андрій Усач. 

   Привітав присутніх бійців і побажав їм добробуту і благополуччя міський 

голова Руслан Пилипчук, вручивши письменнику скромний подарунок і квіти. 

Дорогим гостем на цій зустрічі став капелан, настоятель храму Різдва Пресвятої 

Богородиці протоієрей Назарій Момотюк, який коротко повідав про час і місце 

власної зустрічі з цими учасниками АТО. Зосередив увагу на глибині змісту 



книги, озвучивши думку про те, якщо нам Бог дав територію, то треба її 

захищати. Він також висловив подяку людям, які жертвуючи власним життям, 

захищають цілісність України, землю наших батьків і дітей. 

   На завершення заходу ведуча додала, що Владислав Якушев у співавторстві з 

Андрієм Лотоцьким видали декілька книг про бойові дії на сході, деякі з яких 

подарували бібліотеці. Тож бажаючі дізнатися правду про війну на сході 

можуть завітати до книгозбірні. 

   Прощальним акордом був виступ учасника бойових дій Анатолія Поліщука, 

який привітав присутніх піснею. 
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