
Слов'янськ, гора Карачун, 21 червня

1. Гора Карачун � ключова позиція над Слов'янськом. Саме через те, що терористи не спромоглися повернути її
назад, вони були змушені піти з міста (фото Олександра Клименка)

2. Дитячі малюнки на горі Карачун. Майор 95�ї аеромобільної бригади Сергій Шевчук, який два місяці тому підняв українській
прапор на телевежі Слов'янська, показує сліди обстрілу від 30�міліметрової гармати сепаратистів (фото Олександра Клименка)



Слов'янськ, політ на гору Карачун

3. "Збираючись у відрядження на війну, ніяк не можу повірити, що їду не в Африку чи Югославію (як колись), а додому, на Схід нашої
країни. Складно звикнути до думки, як люди можуть ходити в кафе, кіно, спокійно розважатися, коли за дві години льоту зовсім інший світ

� голодні діти, понівечені оселі, смерті від куль снайперів. Тоді це було далеко, а нині � поруч". (Олександр Клименко, фото автора).

4. "Льотчики � народ забобонний, бережуть традиції. Є, наприклад, таке неписане правило: перед польотом не фотографуватися.
Я не фотографував жодного обличчя льотчиків. Який це розпач � бути поруч і не взяти матеріалів, � зрозуміють лише журналісти.

Командир каже: "Ти приходь у кінці війни, тоді пофотографуємося і політаємо". (Олександр Клименко, фото автора).



Район Слов'янська, конвой, 27 червня

5. "На сході підрозділи розкидані на великій території. Потрібно підвозити боєприпаси, пальне, провіант, забирати поранених.
Відстані не маленькі. Щоб здолати шлях � треба проїхати "зеленку". Саме там чатує небезпека: засідки бойовиків" 

(Олександр Клименко, фото автора).

6. "Колона машин і БТРів рухається максимально швидко. Техніка має бути справною. Від цього залежить
життя  багатьох. Здається, що до машин воїни ставляться, як до друзів" (Олександр Клименко, фото автора).



Район Слов'янська, конвой, 27 червня

7. "Олександр Курбасов, командир БТР, назвав і написав на борту своєї машини "Ласточка". На ній десантники пробивали ворожий
блокпост, вона врятувала їм життя і тепер значить для них більше, ніж купа бездушного металу". (Олександр Клименко, фото автора).

8. "Коли проїжджають "зеленку" � кущі й підліски � ведуть вогонь з автоматів і кулеметів. На війні, як на
війні. Або ти, або тебе. Краще � ти!" (Олександр Клименко, фото автора).



Позиції  51�ї окремої  механізованої  бригади

9. Частини 51�ї бригади укомплектовані мобілізованими та контрактниками з Рівненської та Волинської областей. 
Це та сама бригада, 16 вояків якої було підступно розстріляно бойовиками 22 травня під Волновахою (фото Петра Гасая)

10. Минуло кілька тижнів з моменту трагедії під Волновахою, і вояки бригади самі попросилися на
фронт. Тепер волиняни та рівненці не допустять другої трагедії (фото Петра Гасая)



Слов'янськ, 2�й блокпост 

11. Буденна ситуація: люди їдуть по своїх справах, але автоматники на чатах (фото Петра Гасая)

12. 17�літня Оксана зі Сміли (Черкащина) надіслала свій малюнок юнакам, які воюють за Україну (фото Петра Гасая)



Слов'янськ, 8�й блокпост 

13. Раніше це був блокпост сепаратистів. Тут загинуло кілька українських патріотів (фото Петра Гасая)

14. Техніка готова вирушити в бій у будь�яку мить (фото Петра Гасая)



Слов'янськ, 8�й блокпост 

15. Будні блокпосту: навколо навіть опори електропередач пофарбовані у жовто�блакитний колір (фото Петра Гасая)

16. Cвященик серед українських вояків (фото Петра Гасая)



Слов'янськ, 8�й блокпост 

17. Серед мобілізованих військовослужбовців чимало людей з вищою освітою та, зокрема � викладачів (фото Петра Гасая)

18. Похмурий ранок на блокпосту (фото Петра Гасая)



Слов'янськ, 8�й блокпост 

19. Десантники: їх вже не захопиш зненацька (фото Петра Гасая)

20. Попри оголошене українською стороною Перемир'я бої продовжуються: бронетехніка вирушає на
допомогу сусідам (фото Петра Гасая)



Закінчення одностороннього Перемир'я, 1 липня

21. "Ми прибули сюди конвоєм з кількох БТРів та вантажівок. У полі і лісосмузі чути мінометні вибухи і кулеметну
стрільбу. Постійний дисонанс, до якого вже звикаєш. Страшна невідповідність � поля, на яких зріє пшениця,

зелені, умиті ранковим дощем дерева, спів пташок � і тут же гармати (Олександр Клименко, фото автора)

22. Артилерійська батарея 95 окремої аеромобільної бригади веде вогонь у відповідь на мінометний обстріл
терористів (Олександр Клименко, фото автора)



Закінчення одностороннього Перемир'я, 1 липня

23. "Гармаш розкрив зошит, проводить обрахунки. Постріл гримить після вигуку: "Гармата!" Густий дим. Знову
заряджають. Постріл" (Олександр Клименко, фото автора)

24. "Артилеристи майже всі � резервісти. Запам'ятався їхній внутрішній спокій, неспішність, почуття гумору.
Вони � ніби продовження тієї сили, що втілює в собі гаубиця" (Олександр Клименко, фото автора)



Слов'янськ, 5 липня

25. Ранком 5�го липня було отримано перші дані про те, що група терористів залишила Слов'янськ (фото Вадима Ковальова)

26. Війська терміново вирушають у дорогу (фото Вадима Ковальова)



Слов'янськ, 5 липня

27. У бою в районі гори Карачун українським військам вдалося знищити 1 танк, 2 БМП та 2 БТР (фото Вадима Ковальова)

28. У цьому бою українська сторона також мала втрати: 1 військовослужбовець загинув та 4 були
поранені (фото Вадима Ковальова)



Слов'янськ, 5 липня

29. Серед полонених сепаратистів були 3 жінки у військовій формі (фото Вадима Ковальова)

30. Дорога на Слов'янськ була вільна (фото Вадима Ковальова)



Слов'янськ, 5 липня

31. А ось і Слов'янськ: колись миле місто стало непривітним через діяльність терористів (фото Вадима Ковальова)

32. Військові піднімають прапор у центрі міста (фото Вадима Ковальова)



Слов'янськ, 5 липня

33. Десантники поруч з міськрадою, над ними повіває прапор України (фото Вадима Ковальова)

34. Попри зовнішній спокій бійці на чатах, адже супротивник хизувався, що залишив у місті диверсійні
групи (фото Вадима Ковальова)



Слов'янськ, 5 липня

35. У міськраді було знайдено чимало озброєнь російського зразка (фото Вадима Ковальова)

36. Місцеві мешканці одразу прийшли зустрічати українських військових (фото Вадима Ковальова)



Слов'янськ, 5 липня

37. Слов'янськ, українська бронетехніка, навколо � мешканці, що зацікавлено приїхали поспілкуватися з
військовими (фото Вадима Ковальова)

38. Ніхто нікого не заарештовує, ніхто нікого не боїться: людям не потрібно боятись своєї армії (фото Вадима Ковальова)



Слов'янськ, 5 липня

39. Міністр оборони України Валерій Гелетей з мешканцями звільненого міста (фото Вадима Ковальова)

40. Частина слов'янських міліціонерів також залишилась у місті: наразі їх хресний шлях  не закінчився �
попереду з'ясовування всіх обставин (фото Вадима Ковальова)



Слов'янськ, 5 липня

41. Того ж дня чимало військових отримали бойові нагороди та були підвищені до чергових звань (фото Вадима Ковальова)

42. Генерал В.Гелетей нагороджує одного з десантників (фото Вадима Ковальова)



Слов'янськ, 5 липня

43. Мешканці з жахом згадують про минулі дні війни (фото Вадима Ковальова)

44. До міста стрімко повертається мирне життя (фото Вадима Ковальова)



Краматорськ, 5 липня

45. Надвечір 5�го липня українські війська звільнили Краматорськ, Дружковку та Артемівськ (фото Вадима Ковальова)

46. Як і всюди, місцеві мешканці радо вітали свої війська (фото Вадима Ковальова)



Слов'янськ, 5 липня 

47. У Слов'янську більшість мешканців уже давно чекала на прихід наших військ. Навіть герб з міськради
дбайливо сховали, і тепер принесли назад (фото Вадима Ковальова) 

48. Люди щиро радіють миру (фото Вадима Ковальова)
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