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Вранці  24 лютого після перших вибухів у Києві  Юрій прийшов до батьків і запитав, 
чи вони готові евакуюватись. Батько відповів, що вони нікуди не поїдуть – «що 
Києву, те й нам». А надвечір  прийшла дружина Юрія і сказала, що він вдень пі-

шов з паспортом у військкомат і його зачислили в батальйон територіальної оборони 
Голосіївського району. Ворог – біля воріт, і треба захищати свій дім, свій Київ, свою 
країну. 

  Перше бойове хрещення Юрій  пройшов під Горенкою. В екстреному порядку рили 
окопи. Обладнали бойові точки.  Йшли неперервні  бої.  

Тривога, обстріли, сльота,  холод, недостача боєприпасів. Хлопці в кросівках, в бла-
геньких куртках. Багато хто з них взагалі вперше бачить  автомат. Поспіхом освоювали воєнну науку. Але була відвага 
і рішучість не допустити рашистів у столицю. На захист Києва стала 72-а механізована бригада імені Чорних Запорож-
ців. У другому ешелоні оборони в окопах стояла  рота Тероборони Голосіївського району і допомагала бійцям стриму-
вали орду московитів, які рвалися в місто. Ворога зупинили, Київ був врятований.

Потім якийсь час рота Голосіївської ТрО стояла на постах під Києвом, зачищаючи територію від залишків окупантів – учас-
ників диверсійно-розвідувальних груп. Згодом київські батальйони ТрО розформували і частину відправили на фронт під 
Харків. Там багато хлопців склали свої голови за Україну. Світла пам’ять героям.

З батальйонів Голосіївської ТрО була сформована частина, яку перевели в діючу армію. Юрій міг би відмовитись – 
кандидат  фіз.-мат. наук  (хлопці й кличку йому присвоїли – «Фізик»). І вік уже немолодий, і здоров’я не богатирське. Але 
він сказав дружині: «Треба. Якщо не я, то хто? Я повернусь».  І швидким темпом перевчився на мінометника. 

Полк, у якому Юрій служить мінометником, тримає оборону на лінії розмежування. Хлопці воюють, завдають воро-
гові втрат.  Скаржаться лише на  одне – мало зброї, мало снарядів. 

У  зверненні 13 жовтня в зв’язку з наступним Днем захисників і захисниць України Президент України привітав усіх 
бійців Української армії і окремо подякував бійцям 5-го штурмового полку: «Хочу сьогодні відзначити бійців 5-го окре-
мого штурмового полку Сухопутних військ за вмілі та героїчні дії при обороні на Бахмутському напрямку. Цей напрямок 
і досі один із найжорсткіших на фронті. Дякую кожному й кожній, хто захищає там наші позиції і завдає відчутних 
ударів по окупантах».

Приєднуємось до привітання Президента.
Дай Бог Вам здоров’я і сили, дорогі наші захисники, Чекаємо, віримо і надіємось.
Слава Україні!                                    
                                                             

Перші дні війни. 
Бійці тероборони 

в окопах під Горенкою
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