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«НЕ ВИТРИМАВ
БЕТОН»: ЩО ВАРТО
ЗНАТИ ПРО ВІЧНИЙ
ПОДВИГ КІБОРГІВ

ВІТІ
103 РОКИ

«Я — МАЙБУТНІЙ
КОМАНДИР, ХОЧУ
БУТИ... ПРИКЛАДОМ
ДЛЯ ПІДЛЕГЛИХ —
ЦЕ МОЄ КРЕДО!»

ПОНАД 60
ОФІЦЕРІВ-ЗВ’ЯЗКІВЦІВ
ЗАПАСУ ПРОХОДЯТЬ
ТРЬОХМІСЯЧНИЙ
ВИШКІЛ

ПРЕЗЕНТОВАНО
НОВИЙ СПОРТЗАЛ
ДЛЯ КУРСАНТІВ

СИМВОЛІЧНІ,
ІСТОРИЧНІ,
УНІКАЛЬНІ: МУРАЛИ,
ЯКІ ПРИКРАШАЮТЬ
ТЕРИТОРІЮ ВІТІ
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УВАГА!

ВСТУП ДО АД’ЮНКТУРИ
ТА ДОКТОРАНТУРИ
Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації імені
Героїв Крут оголошує
набір у 2021 році до
очної ад’юнктури
та докторантури
за спеціальностями: 126 «Інформаційні
системи та технології»,
255 «Озброєння та військова
техніка».

ПЛАН НАБОРУ ПО
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ:
126
в ад’юнктуру:
255
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22 СІЧНЯ В УКРАЇНІ
ВІДЗНАЧАЮТЬ ДЕНЬ
СОБОРНОСТІ

Завдяки QR-коду перейти на сайт
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв
Крут швидко та зручно:
1. Наведіть об'єктив камери на
зображення QR-коду.
2. Перейдіть за посиланням, яке
з'явиться.

ДЕБАЛЬЦІВСЬКИЙ
ПЛАЦДАРМ
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в докторантуру: 126

3 місця
2 місця
1 місце

Детальна інформація:
http://www.viti.edu.ua
в розділі «Наука».
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ПАМ’ЯТЬ

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

«НЕ
ВИТРИМАВ
БЕТОН»:
що варто знати про
вічний подвиг кіборгів

21 січня проходить 6-та річниця виходу оборонців з Донецького
аеропорту. Україна вшановує
пам’ять «кіборгів» — військових
і добровольців, які загинули під
час захисту стратегічно важливої
споруди. Героїчна та кривава оборона тривала 242 дні!
Мужність та відданість українських бійців вразила навіть
російських бойовиків. За безстрашність сепаратисти назвали
захисників донецького аеропорту
кіборгами.

ЩО ВІДОМО
ПРО БОЇ ЗА
ДОНЕЦЬКИЙ
АЕРОПОРТ?

Вони тривали з вересня 2014
року до 21 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на
сході України. Бої розгорнулися між українськими військами,
бійцями-добровольцями з однієї
сторони та силами проросійських
збройних угруповань з іншої.
18–21 січня 2015 року внаслідок
підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21
січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об’єкт
було повністю зруйновано і він
був не придатним для оборони.

ПАДІННЯ ВЕЖІ
Одним із символів аеропорту стала метеовежа. Вона була
«очима» захисників ДАПу, вона обвалилася після майже 8
місяців щоденних обстрілів. 13 січня зосередженим вогнем
терористи ї ї завалили. А вже 20 січня бойовики підірвали новий термінал, бетонні перекриття обвалилися, ховаючи під
собою незламних кіборгів.
Саме тоді почався зворотній відлік оборони ДАПу, але
українські воїни не відступили. Героїчні бої за аеропорт стали символом нашої незламності. Водночас у той день народилася фраза: «Кіборги витримали, не витримав бетон».
січень 2021 року | ВІТІ

3

Історія

Військовому інституту

29 січня свій 103-й день народження святкує Військовий
інститут телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв
Крут. У ньому навчають кібервоїнів, військових програмістів
та зв’язківців.
Його історія розпочинається з
20 листопада 1917 року, коли на
території Костянтинівського
військового училища за наказом Генерального секретаря з військових справ
Симона Петлюри була розгорнута Перша українська
військова юнацька школа імені гетьмана Богдана
Хмельницького.
У січні 1918 року, коли
війська червоногвардійців
загрожували
захопленням столиці Української
Народної Республіки, юнкера з 1-ї української військової юнацької школи
взяли активну участь у
боях з червоногвардійцями, зокрема в бою під
Крутами,
захищаючи
Центральну Раду.
Упродовж 21–26 січня 1918 року старшини та юнкери 1-ї української військової
юнацької школи ім. Б. Хмельницького, студенти Університету Святого Володимира
та Українського народного університету,
які виявили бажання захищати свою країну, збиралися у казармах колишнього
Костянтинівського військового училища, де
відбувався початковий військовий вишкіл.
29 січня 1918 року під станцією Крути
450 юнкерів і 20 старшин 1-ї Української
військової юнацької школи імені Б.
Хмельницького спільно з сотнею (116–
130 осіб) новоствореного добровольчого
Помічного Студентського куреня
січових стрільців вступили в бій з
переважаючими силами супротивника, та затримали ворога на чотири
дні, що дозволило українському урядові забезпечити визнання української державності на міжнародному рівні.
З п’яти сотень воїнів, які, жертвуючи своїм молодим життям, закрили власними грудьми рідний
Київ, – 140 юнаків і старшин загинули, до 150 було
4
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поранено чи потрапили в полон та деякі були жорстоко закатовані ворогом.
1 березня 1919 року створено інженерні курси,
які після переїзду з Харкова з 20 вересня 1920 року
розташувались у будівлі Констянтинівського училища. 1 листопада 1924 року курси перейменовано
на військову школу зв’язку, яка з часом перетворилась на Київське вище військове інженерне двічі
Червонопрапорне училище зв’язку.
1 листопада 1924 року школа переіменована в
Київську військову школу зв’язку.
23 лютого 1931 року школа стала називатись
«Київська Ударна школа звязку.»
З 1941 по 1944 р. – навчальний заклад перебував в
евакуації і випускав зв’язківців для фронту.
У 1965 році за рішенням Ради Міністрів №929/319
навчальний заклад перший серед військових училищ
звязку переходить на підготовку інженерів-звязківців.
18 січня 1992 року була прийнята постанова №490
утворили інститут управління та звязку. Навчання
розпочалось з вересня 1 вересня 1993 року.
2 жовтня 1994 року Київському військовому інституту управління і зв’язку було вручено Бойовий
Червоний Прапор.

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут
виповнюється
роки

103
4 травня 1995 року на території
інституту, на Алеї Героїв, була відкрита стела на честь майже 2000
випускників, що загинули у роки
Другої світової війни.
22
березня
2001
року
Постановою Кабінетів Міністрів
України створено Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, який увійшов до складу Національного університету
України «КПІ».
25 жовтня 2007 року був виданий Указ Президента України «Про
відзначення 90-ї річниці подвигу
Героїв Крут».
У день памяті Героїв Крут
29 січня 2008 року на будівлі
було відкрито меморіальну дошку з нагоди героїчного подвигу
студентів.
26 червня 2013 року було
змінено назву Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
Національного
технічного університету України
«Київський політехнічний інститут» на Військовий інститут
телекомунікацій та інформатизації Державного університету
телекомунікацій.
30 січня 2015 року було змінено назву Військовий інститут
телекомунікацій та інформатизації Державного університету
телекомунікацій на Військовий інститут  телекомунікацій  та
інформатизації.

27 жовтня 2017 року у
Військовому інституті телеко
мунікацій та інформатизації відкрито пам’ятник випускнику вишу
2000-го року, учаснику АТО, Герою
України генерал-майору Максиму
Михайловичу Шаповалу.
До 100-ї річниці історичних подій під Крутами та з метою вшанування подвигу Героїв Крут і військово-патріотичного виховання
військовослужбовців
Збройних
сил України, Президент України
присвоїв Військовому інституту
телекомунікацій та інформатизації почесне найменування імені
Героїв Крут.

січень 2021 року | ВІТІ
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Особистості

«Я – МАЙБУТНІЙ
КОМАНДИР,
хочу стати генералом, тож бути
прикладом для підлеглих —
ЦЕ МОЄ КРЕДО!»

Нещодавно вони присягнули на вірність українському народові. А вже склали перші іспити
у своєму житті. Курсанти поділилися з нами
Світлана
своїми враженнями та розповіли про трудно- МАЛЕНКО
щі у навчанні, з якими довелося зіткнутися.
−
Коли обирала
«Бути військовим — це топ!» — так вважає Ольга
Турчак, курсантка факультету інформаційних техноло
гій. Коли вона дізналась про цей інститут, вирішила по
єднати військову справу та програмування.
Тут мої мрії збуваються. Нас не лише старанно навчають військовій справі та програмуванню, а й вчать
бути людяними, чесними та добрими. До вступу
я готувала себе не лише морально, а й фізично,
тому наразі в мене відчуття легкості. На відміну від фахівців інших спеціальностей, ми вчимо
програмування вже з І курсу. Чесно кажучи, мені
не дуже важко, адже до інституту вже вивчала
програмування, цікавлюсь цим з дитинства.
Весь семестр плідно працювала, брала
участь у конкурсах, конференціях, відповідала на семінарах, докладала
максимум зусиль на практичних та
лабораторних заняттях. У підсумку майже з усіх предметів у мене
оцінки «відмінно». Буду намагатись
працювати в тому ж напрямку!
Обов’язково хочу отримати диплом
з відзнакою. Головне — працювати
над собою, завжди, тоді у вас все
вийде. Якщо хочете стати військовим програмістом — обов’язково
Ольга
спрямовуйте більше сил на матемаТУРЧАК
тику та фізику.
6
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навчальний
заклад, шукала поєднання військової справи та сучасних технологій,
адже майбутня професія, в моєму розумінні, має бути не лише
улюбленою, а й перспективною.
Перші декілька місяців важкувато
було адаптуватися, довго звикала
до розпорядку дня та військової
дисципліни. Тут знайшла багато
товаришів, ми всі — велика родина, підтримуємо одне одного,
допомагаємо, радіємо. Зараз вивчаємо загальновійськові дисципліни, математику, іноземну мову,
автомобільну підготовку — все це
знадобиться нам у майбутньому.
Навчатися у ВІТІ мені дуже цікаво, а
ще подобається, що ніхто «не стоїть
над душею» і не нагадує: завдання
не виконано, терміни спливають,
роботи накопичуються. Щодо сесії,
на мою думку, головне — працювати протягом року, бути активним,
все вчасно здавати. Під кінець року
в мене вийшли непогані бали, я написала залікові та екзаменаційні
роботи. Вже 7 предметів склала на
«відмінно», — розповідає курсантка факультету телекомунікаційних систем Світлана Маленко.

БАТЬКІВЩИНА ТА ЧЕСТЬ

Владислав Шедловсь
кий з факультету інформа
ційних технологій багато
років тому обрав свою май
бутню професію, пов’язану
з галуззю автоматизова
них систем управління.

Валерія
МИГАЛЬ

Валерія Мигаль, кур
сантка факультету бойо
вого застосування сис
тем управління та зв’язку:
«Рішення пов’язати своє
життя з армією було спон
танним, але таким пра
вильним рішенням».
−
Подавала документи в декілька навчальних закладів, але
навчання в столиці стало моєю метою, до якої крокувала впевнено. В
одній із соціальних мереж побачила статтю про ВІТІ і мене дуже зацікавили спеціальності та сам виш.
Мій рівень знань та умінь, навпаки, покращується щодня. Тут
є також унікальна можливість —
підвищення рівня іноземної мови.
Також пощастило потрапити до інститутської команди з черлідінгу,
вперше виступали на змаганнях з
гирьового спорту. Сама поклала на
себе велику відповідальність, тож
маю відповідати власному критерію за всіма параметрами. Це
стосується не лише навчання, а й
особистісного розвитку та фізичних навичок. Кібербезпека — спеціальність майбутнього. Для того,
щоб стати класним фахівцем, професійним військовим, необхідно
показувати відмінні результати,
від цього залежить не лише моє
майбутнє, а й майбутнє України в
інформаційному просторі.

Владислав
ШЕДЛОВСЬКИЙ

Мені дуже близька спеціальність «Інформаційні системи та
технології», адже спеціалісти з
інформаційних технологій є користувачами вже створених технологій, найчастіше націлених на
розв’язання задач, пов’язаних з
бізнесом, освітою, медициною та
ще багатьма сферами діяльності
людини.

Ярослава Каплуновського, кур
санта факультету бойового за
стосування систем управління та
зв’язку, мотивував до військової
служби дідусь.
Наразі в сім’ї військових немає, але, по-перше, дідусь — полковник у відставці, саме він мотивував мене до військової служби.
По-друге, мене вражають масштаби ВІТІ, не лише територіальні, а й
розвитку поза його межами. Обрав
саме спеціальність «Військове
управління», поставив його першим
у пріоритеті при написанні заяви.
Коли озвучив свій вибір, сім’я дуже
мене підтримала. Ця спеціальність
дає можливість стати талановитим керівником. Довго звикав до
розпорядку дня, але потім, як то
кажуть, «втягнувся у цю справу» і
став отримувати від навчання тут
лише позитив. ВІТІ дає можливість

Ярослав
КАПЛУНОВСЬКИЙ
реалізовувати себе, тому мені тут
дуже подобається. Я — майбутній
командир, хочу стати генералом,
тож бути прикладом для підлеглих
— це моє кредо! Думаю, що наступні роки навчання я не відступлюсь
від цього ні на крок.

Бажання бути військовослужбовцем, після автоматизованих систем
управління, посідає друге місце у моєму власному топі професій. Довго
вагався, що ж обрати, зацікавився навчальними закладами, в мережі
Інтернет випадково знайшов сторінку ВІТІ. Дуже зрадів, коли дізнався,
що саме у цьому виші готують за обраною мною спеціальністю, почитав відгуки та твердо вирішив — зможу охопити дві улюблені справи.
Вже влітку не міг повірити власним очам: я вже за крок до своєї мети!
Тепер я — військовослужбовець Збройних сил України, майбутній офіцер та відмінний спеціаліст з інформаційних систем та технологій.
Пам’ятайте, ВІТІ — технічний виш, тому вчіть математику, приділяйте
більше уваги особливостям та дрібним деталям. Будьте певні — вам це
неабияк знадобиться.
Анастасія Рудніцька
січень 2021 року | ВІТІ
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Підготовка

ПОНАД 60 ОФІЦЕРІВЗВ’ЯЗКІВЦІВ ЗАПАСУ
проходять трьохмісячний вишкіл
Служба в Збройних силах України набирає
дедалі більшої популярності. Яскравим прикладом цьому слугують курси перепідготовки та
підвищення кваліфікації ВІТІ. Під час останнього
призову добровільно боронити суверенітет та
територіальну цілісність України зголосилось 60
офіцерів запасу. Переважна більшість з них мають освітній ступінь магістра. До цього ще вчорашні цивільні працювали у найрізноманітніших сферах: від юристів до економістів,
— а вже сьогодні взялися за зброю.
Зараз офіцери-зв’язківці проходять трьохмісячний вишкіл на базі
Батальйону забезпечення навчального процесу в смт Семиполки. Там
слухачі щоденно отримують ґрунтовні фахові знання з різних військових дисциплін,
Аби слухачі розвивались не тільки фахово, але
які в подальшому
знадобляться їм для й не забували про духовну та культурну складові
життя, для їхнього розвитку організовуоборони нашої держаються спеціальні екскурсії різними істови, а саме: тактики, вогнеричними та визначними місцями
вої підготовки, топограУкраїни, зустрічі з військовим
фії, тактичної медицини.
Крім того, ще провокапеланом тощо. У вільний
дять фахові заняття з
від навчання час офіцери відкомплексів та систем
відують спортивне містечко
та спортивну залу, де загартовуються ще й фізично.
військового радіозв’язку, орПід час проведення заходів
ганізації військового зв’язку
вихідного дня слухачі пета інших.
реглядають
вітчизняні
Протягом перепідготовки
патріотичні стрічки, слуофіцери мешкають у казархають правові норми,
мі, аби повністю зануритись
отримують
юридичні
у військову атмосферу. Вони
консультації,
проводять
неухильно
дотримуються
бесіди з морально-псивійськового розпорядку дня,
хологічного забезпеченслова статутів ЗСУ та решти
ня тощо.
правових документів,
котрі регулюють діяльність ЗСУ.
Ілля Євлаш
8
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ПРЕЗЕНТОВАНО

новий спортзал для курсантів

Відтепер, окрім спортивного комплексу, курсанти зможуть тренуватися у оновленому спортивному залі з сучасним обладнанням. Адже фізичне виховання курсантів є цілісним процесом, у якому розвиток поєднується з розумовою освітою і вихованням: моральним, естетичним,
патріотичним.
– Курсанти та викладачі максимально задоволені таким апгрейдом.
Тепер маємо більше можливостей, розширюємо кордони. Сучасні
тренажери, знаряддя та крутий дизайн нової зали не можуть не радувати курсантів інституту, тут їм набагато приємніше та цікавіше
займатись, — зазначив викладач кафедри фізичного виховання,
спеціальної фізичної підготовки і спорту капітан Олександр
Непомнящий.
Тож з нового навчального семестру заняття та тренування
курсантів відбуваються у найсучаснішій спортивній залі з кращим оснащенням.
Анастасія Рудніцька
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mural art

Символічні,
історичні,
унікальні:
Стінопис, чи по-іншому мурал.
Що це власне таке? Чи єдиний він
у ВІТІ? Давайте розбиратися.
Стінопис — це вид монументального живопису, який, зазвичай, прикрашає стіни, стелі, підлогу та інші елементи архітектурних
споруд; може бути розташованим
в інтер’єрі та екстер’єрі будівлі.
У західному мистецтвознавстві
термін «монументальне мистецтво» застосовується рідко, проте
існує цілий ряд подібних термінів,
наприклад, — mural або mural art.
Беззаперечним є те, що монументальне мистецтво є одним
із видів образотворчого мистецтва, сутність якого полягає
у репрезентації соціальних,
релігійних,
філософських,
політичних ідей, що розкривають образну модель
світогляду представників
живопису.
На території України
монументальне
мистецтво відомо з часів Київської Русі.
Починаючи з XVI ст. в
настінному розписі
вже виразно почали
проявлятися риси
національної самобутності українського народу. У
XVII ст. настінним
розписом було
оздоблено багато релігійних

Нещодавно на території Військового
інституту
телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут
з’явився
новий
стінопис із емблемою інституту, де
архангел Михаїл із
розпростертими крилами, громовицями та
галицьким щитом стоїть
на сторожі нашої минувщини та є емблемою нових звершень інституту і
всього Києва.
10
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МУРАЛИ,
які прикрашають
територію ВІТІ
споруд. У XVIII – на початку
XIX ст. настінні розписи
збагачув а л и с я
місцевою
тематикою.
Так
добою сучасного
муралізму можна вважати початок ХХ сторіччя,
коли почався період
«бойчукізму».
Бойчукі́зм — культурно-мистецьке явище в
історії мистецтва у 1910–
1930 рр.; художній монументально-синтетичний
стиль;
самобутня школа українського
мистецтва; синтез українського фольклорного образотворчого
мистецтва і церковного мистецтва Візантії, Проторенесанса
і України. Назва походить від
прізвища засновника течії, монументаліста і графіка Михайла
Бойчука.
Тогочасні європейські митці
по-різному осмислювали зв’язки
духовної природи давніх культур
із мовою ї ї пластики. Для бойчукістів мистецькими орієнтирами
стали візантинізм і мистецтво
українського примітиву.
Бойчукісти освоювали техніку
настінних розписів «аль фреско»
(по мокрому) і «аль секко» (по сухому) барвниками, розведеними
воском.
Французи назвали ці новації

«Renovation Byzantine», згодом відомі як школа українського монументалізму або бойчукізм.
Упродовж майже десяти років
формувався бойчуківський стиль
— від паризького «Renovation
Byzantine»
до
українського
монументалізму.
Після становлення незалежності України ї ї художнє життя,
а також ставлення до культурної
спадщини зазнали кардинальних змін порівняно з часами
Радянського Союзу. З початку
1990-х років монументальне мистецтво для багатьох стало ледь
не уособленням пережитків попередньої епохи. Однак, протягом
останніх десятиліть утвердилась
нова художня практика, в процесі

якої суспільство познайомилося
з такими напрямками, як «графіті», «мурал» та «стрит-арт». Але це
вже цілком інша історія.
– Так а до чого тут ВІТІ? — скажете Ви.
Річ у тім, що на території інституту зберіглися унікальні стінописи початку XX сторіччя.
Я би їх датував приблизно
1913–1917 роками. Це
різножанрові композиції. З одного боку, це
певні рослинні орнаменти, анімалістичні
орнаменти, це сцени
військового
побуту, це подекуди
сцени фольклорні
— богатирі, відчувається певний вплив романтизму та
історизму модерної доби
у мистецтві.
Можна припуститися
думки, що
це кадетська аматорська
творчість,
а-ля рефлексія майбутніх офіцерів на соціально-політичну ситуацію в країні. Так, можливо. Треба
розуміти, що артефактів тієї доби
у монументальному мистецтві на
території України майже немає,
більш пізні зразки, як, наприклад,
мурали Луцьких казарм в Києві,
просто фізично знищувалися.
Тож ці стінописи — певна загадка. Лишається відкрите питання
— хто автор, яка його доля і який
вклад в мистецтво того часу внесли ці мурали.
Ось такі дивовижні мурали
живуть на території ВІТІ, вони як
певні маркери епохи. Одні — початку ХХ століття, інші — кінця
ХХ–початку ХХІ століття.
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Андрій Пальваль
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День Соборності

День соборності України — одне зі знакових свят українського
державотворення після Дня незалежності
України, яке відзначається 22 січня.

День Соборності відзначається
щороку в день проголошення Акту
возз’єднання Української Народної
Республіки та Західно-Української
Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року. Офіційно в
Україні День Соборності відзначають з 1999 року.
Ідея соборності бере початок
від об’єднання давньоруських земель навколо князівського престолу у Києві, а корінням сягає ще
часів Візантії. Головною традицією
стала ідея проведення «живого
ланцюга». Такі акції влаштовують
12
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січня в Україні
22 відзначають

День Соборності

щорічно в різних куточках
України, а в Києві прийнято подібним чином «з’єднувати» два береги Дніпра – лівий та правий.
З нагоди Дня Соборності у
Військовому інституті відбулася
виставка присвячена цьому святу. На ній представлені видання,
які надають можливість детально
ознайомитись з історичними фактами та передісторією виникнення свята, роз’яснюють значення
соборності в політичному житті
сучасної України.
Крім
цього,
на
кафедрі

військово-гуманітарних
дисциплін відбувся круглий стіл:
«Соборність України: історичний
контекст і виклики сьогодення»
спільно з Інститутом історії НАН
України та Музеєм історії України.
Приємно констатувати, що такі заходи знаходять відгук у науковому
та музейному середовищі.
На круглому столі виступили
відомий дослідник історії України
XX ст., доктор історичних наук ,
професор Інституту історії НАН
України Владислав Федорович
Верстюк та Олександр Хоменко
кандидат історичних наук, співробітник Національного музею історії України відділу «української
революції 1917-1921».
Науковці підкреслили знаковість та важливість цієї події для
українського народу, акцентували
увагу на таких постатях як Симон

Петлюра, Володимир Винниченко,
Панас Андрієвський та Андрій
Швець.
Цікаво було почути достеменний текст угоди, яку зачитували на Софіївській площі: «...
Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної
частини Єдиної України — ЗУНР
(Галичина, Буковина, Закарпаття)
і Наддніпрянська Велика Україна.
Здійснилися віковічні мрії, якими
жили і за які умирали кращі сини
України».
У кінці, учасники круглого столу долучились до всеукраїнського щорічного флешмобу і підняли гасло: «З Днем Соборності
Україною!» висловивши цим, єдність та соборність з усією українською громадою у державі та світі.
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Бої за Дебальцеве

У лютому 2015 року увесь світ
спостерігав, як з Дебальцівського
плацдарму на підбитих машинах
або пішки, із пораненими на руках в режимі повної тиші виходили
українські бійці.
Відхід українських підрозділів,
14

які
утримували
так
званий
Дебальцівський виступ, розпочався в ніч із 17 на 18 лютого.
Внаслідок операції плацдарм залишили близько двох з половиною
тисяч українських силовиків.
Дебальцівський виступ являв
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собою
контрольоване силами АТО місто
Дебальцеве,
взводні
та ротні опорні пункти
(ВОПи і РОПи) навколо
нього, а також дорогу до Бахмута (тоді ще
Артемівська), якою йшло
постачання групи військ.
Фактично це був
плацдарм 40 км завдовжки і до 20 км завширшки, який «нависав» над Горлівкою, а у
ширшому плані — і над
Макіївкою, Шахтарськом
та Донецьком.
Активний наступ «армійських корпусів» «ДНР»
і «ЛНР» на Дебальцівське
угруповання почався 25
січня 2015 року — після падіння Донецького
аеропорту.
Основних
напрямків атаки було два: на
Вуглегірськ на заході
плацдарму та на опорні
пункти у Чорнухиному,
Рідкодубі й Нікішиному
на сході.
31 січня сили АТО/
ООС втратили погано захищений
Вуглегірськ,
а за кілька днів — і
село Логвинове, біля
якого проходила траса з Дебальцевого на
Артемівськ, так звана
«дорога життя», основний шлях забезпечення дебальцівської групи
військ.
Після невдалих спроб
звільнити Логвинове почалася підготовка до
відступу.
17 лютого українська армія почала виходити під обстрілами з
Дебальцевого кількома другорядними дорогами й закріпилася на лінії, відомій тепер як Світлодарська
дуга.
Лінія фронту вирівнялася…

