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ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЕЦЬ

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Нам довелося жити в часи 

великих перемін. В епоху 
виборювання незалежності 
нашої рідної держави України, 
омитої кров’ю наших патріотів.

Зараз в руках Ви тримаєте 
книгу, яка розповість нам про 
подвиг простого українського 
хлопця, воїна, який понад усе 
любив своїх дітей, родину, свою 
рідну землю.

Одним із перших він пішов на війну, щоб захистити 
кордони своєї держави та забезпечити щасливе, вільне 
життя не лише для своїх рідних та близьких, але й 
задля кожного з нас.

Сашко Василець… Для мене  особисто він Герой. Він 
ні миті не вагався йти чи не йти?  21 березня 2014 року 
прийшов до сільської ради з твердим рішенням – ІДУ!!! 
Ми постійно спілкувалися по телефону, остання розмова 
була 27 липня, якраз після 17.00. Говорили довго про 
все… У кінці розмови Сашко сказав: «Юліє Василівно, 
мене вже завтра не буде.» Я подумала, що це жарт. 
 «Та ні, мене справді не буде,» – повторив він. «Чому ти 
так кажеш?» – запитала я.

Після цього Сашко мені розповів про те, що їм 
запропонували кинути зброю та здатися в полон з 
піднятими руками. «Але я цього не зроблю,» – сказав 
чоловік. На що я відповіла: «Життя найважливіше що у 
тебе є, бережи себе.» 
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НЕЗЛАМНИЙ СОНЯХ...

Я низько схиляю голову вшановуючи пам’ять про 
Сашка, його героїчний подвиг. Сашко не вагаючись 
поклав своє життя 28 липня 2014 року, виконавши 
клятву вірності, заради України, вільної та квітучої, 
заради нашого незалежного майбутнього.

Зовсім не вірилось, що війна поряд. 

Сільський голова Юлія ПЕЛЕШОК.
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ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЕЦЬ

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЕЦЬ «МАЧО»

Молодший сержант, командир бойової маши-
ни, командир відділення 3-го механізованого взво-
ду 4-ї механізованої роти 2-го механізованого ба-

тальйону 72-ї окремої механізованої бригади 
Сухопутних військ Збройних сил України.
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Олександр народився 8 травня 
1978 р. в с. Богуші Березнівського 
району Рівненської області. 
Батьки працювали в сільському 
господарстві. Крім Олександра в 
родині росли брат Сергій та се-
стри Валентина, Олена, Тетяна, 
Наталя й Лариса. Навчався в 
місцевій школі. Після закін-
чення 9-го класу, вступив 
до Соснівського професійно-
го технічного училища (нині – 
Державний професійно-техніч-

ний навчальний заклад «Соснівський професійний лі-
цей»), в якому навчався три роки та отримав професію 
газозварювальника.

У листопаді 1996 р. був мобілі-
зований до лав Збройних сил 
України. Службу проходив у вну-
трішніх військах у м. Володимир-
Волинський (Волинська область). 
У квітні 1998 р. демобілізований у 
званні молодший сержант. 

Повернувся до рідного се-
ла. Але уже незабаром поїхав на 
Київщину.

Спочатку мешкав у Білій 
Церкві. Одружився на дівчині 
Олені. І влітку 2003 р. моло-
да сім’я переїхала до с. Колонщина на Макарівщині. 
Тут у Олександра та Олени народилося дві доньки  
Катерина (2004 р.н.) та Тетяна (2006 р.н.).
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ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЕЦЬ

Олександр був дуже працьовитим. На Макарівщині 
його найбільше запам’ятали як майстра «з золотими ру-
ками» по встановленню опалення в приватних будинках.

21 березня 2014 р. молодший сержант О. Василець 
був мобілізований Макарівським районним військовим 
комісаріатом. Спочатку перебував поблизу Донецьку, 
потім перевели ближче до Луганська, а востаннє – у 
Червонопартизанськ.

Загинув у бою 28 липня 2014 р.

Впродовж кількох днів близько 90 вояків не могли 
вийти з-під обстрілу, а тіла загиблих не було змоги ви-
везти з місця бою.

І лише 5 серпня 2014 р. Олександра поховали у рідно-
му с. Богуші.

Указом Президента України  від 14 листопада  
2014 р. «за особисту мужність і героїзм, виявлені у за-
хисті державного суверенітету та територіальної ціліс-
ності України, вірність військовій присязі та нез-
ламність духу» посмертно на-
городжений орденом «За муж-
ність» ІІІ ст. 

У жовтні 2015 р. у 
Богушівській загальноосвіт-
ній школі (вул. Лісова, 6), 
де з 1 по 9 клас навчався  
Олександр Василець, було від-
крито меморіальну дошку.

У 2016 р. у Миколаєві у пар-
ку «перемога» було посаджене 
дерево Олександра Васильця.



8

НЕЗЛАМНИЙ СОНЯХ...
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ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЕЦЬ

ДОМНІКІЯ ВАСИЛЕЦЬ, 
мама

Я народила семеро дітей – два хлопці і п’ять дівчат. 
Діти коли виросли допомагали мені по господарству, 
підтримували один одного.

Три старші дочки вийшли заміж і мов пташки вилеті-
ли із домашнього гнізда.

У 1999 р. я стала вдовою. Коли загинув мій чоловік, 
старший син Сашко став в домі за головного і всі чо-
ловічі проблеми лягли йому на плечі. Він вивчився, 
здобув професію газо-електрозварювальника. Хоча це 
не єдине, що він вмів робити. Ще від батька він навчив-
ся працювати з електрикою.

До армії мої хлопці пішли в один рік, один весною, а 
другий восени. Мені стало важче без них. До того ж у 
мене залишилися старша дочка з інвалідністю з дитин-
ства і менша дочка ще шкільного віку. 



10

НЕЗЛАМНИЙ СОНЯХ...

Через півтора року хлопці повернулися дорослими чо-
ловіками. А день їхнього повернення був для мене най-
щасливішим днем в житті. 

Сашко пішов на роботу, його всі поважали. Він був ве-
селим, завжди жартував і радів життю. У селі заробітна 
плата була маленькою і він змушений був їхати на за-
робітки до Києва. Там знайшов свою майбутню дружи-
ну. Хоча він був від мене далеко, але допомагав завжди. 
Не встиг до хати зайти, відразу переодягнувся і пішов 
там штахети прибивати, там цвяха забивати, там кар-
топлю копати.

Коли забрали сина в армію вдруге, я молилася щоб 
він повернувся живим. Я здоров’я не мала, але просила 
Бога щоб хоча б раз побачити, але не судилося. Сашкова 
свічка, на жаль, догоріла...

Дякую вам добрі люди, що не забуваєте його…
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ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЕЦЬ

 
ОЛЕНА ВАСИЛЕЦЬ, 

дружина

Одружилися ми з Сашком у 2003 р. Він був добрим, чу-
довим, лагідним. В усьому мені допомагав. Дуже радів 
коли народилися у нас дві донечки. Ми довго думали на 
іменами для дівчаток. Саша запропонував Катя і Таня, 
так він дуже хотів. Сашко навіть навчився заплітати 
коси дочкам, збирав їх до школи, був гарним батьком.

Ніякої роботи не цурався. За що не брався, все у йо-
го виходило. В основному ж працював зварювальником. 

Саша любив ловити рибу та збирати гриби. Також ча-
сто виїжджали всією сім’єю на природу. Кожного літа їз-
дили на море. Це була наша традиція.
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НЕЗЛАМНИЙ СОНЯХ...

Сашко мав багато друзів, був товариським та веселим. 
У жодній компанії не обходилося без його анекдотів.

У березні 2014 р. його мобілізували. Ці чотири місяці 
були дуже важкими. Весь час він був на зв’язку. Постійно 
говорив, що у нього все добре, щоб ми не хвилювалися. 
Він завжди повторював: «…я прийду живим…». Коли 
того липневого дня Сашко подзвонив, я не могла підо-
зрювати, що це в останнє… Він прощався з нами і ска-
зав: «якщо у мене буде вимкнутим телефон, значить ме-
не немає в живих…». Наступного дня ми постійно дзво-
нили Сашку, але все було марно…
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ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕЦЬ, 
сестра

У дитинстві мені найлегше було спілкуватися з бра-
том Олександром. Я була найменшою в сім’ї, і він мені 
замінив батька. Коли всі одружилися і мали свої роди-
ни, то ми з Сашком продовжували допомагати матері.

А коли і Сашко одружився то я залишилася з мамою. 
Проте він мало не кожного дня телефонував і запиту-
вав як у мами здоров’я, як Наші справи. Він досить ча-
сто приїздив до нас і підтримував.

Коли Сашко пішов на цю страшну війну ми вранці 
завжди телефонували щоб почути його голос, а коли був 
відсутній зв’язок ми не знаходили собі місця.

Я гарно пам’ятаю той страшний для нас всіх день. 
Сашко зателефонував до мене від вечір, розповів, що 
у них почалися страшні обстріли і ця ніч для них бу-
де важкою. Проте просив не говорити про це мамі, щоб 
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вона не переймалася. На ранок Сашко був поза зоною. 
Коли я зателефонувала до його побратимів то вони мені 
сказали страшну новинку. Я хочу подякувати цим лю-
дям, якби не вони ми б не змогли б звідти забрати тіло.

Сашко мріяв коли прийде з війни купити своїм дів-
чаткам телефони і не встиг. За нього це зробили його по-
братими і за це ми їм дуже вдячні.



15
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КАТЕРИНА ВАСИЛЕЦЬ, 
дочка

Наш тато любив багато чого, але найбільше це ловити 
рибу та збирати гриби. Він постійно брав нас з собою до 
лісу. Ми теж пробували шукати гриби, але в нас нічого 
не виходило. Він нам постійно допомагав та показував, 
які гриби отруйні, а які їстівні. Для нас великою раді-
стю було поїхати до лісу з татом.

Тато нам завжди допомагав робити домашнє завдан-
ня. Вигадував ігри, щоб ми були чимось зайняті і не су-
мували. Якщо у нас щось ламалося, він завжди все ла-
годив. Адже у нього були «золоті» руки.

Якось я в дитинстві захотіла кроликів, то тато мені їх 
майже відразу й придбав. Тато нам купував багато по-
дарунків. Останніми він нам купив телефони, але для 
нас вони не стали радістю. Краще б тато був поруч. Коли 
ми з сестрою згадуємо про тата то завжди плачемо. Його 
загибель для нас велике горе.
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ВІДДІЛЕННЯ О. ВАСИЛЬЦЯ

 
Гумен Віталій «Бабай», заступник командир  

взводу, командир БМП



18

НЕЗЛАМНИЙ СОНЯХ...

 
Лавренюк Олег «48», оператор навідник  

гармати БМП-2
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Пльонкін Микола «Балу», стрілець
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Шульц Андрій «Немец», кулеметник
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Якубовський Сергій «Мішка»,  
помічник гранатометника
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Юхименко Юрій «Чичен», механік-водій БМП-2
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Могілевець Сергій «СС», старший стрілець
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Хіменко Олександр «Хома», гранатометник
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ЮРІЙ ЮХИМЕНКО, 
військовий побратим

З Олександром Васильцем я познайомився, по дорозі 
з Макарова до Білої Церкви. Забігаючи наперед, зазна-
чу, що перше враження про цю людину у мене були по-
милковим.

Після 10 днів перебування у Білій Церкві, нас зібра-
ли на плацу і повідомили, що потрібні доброволь-
ці, які поїдуть на Схід України. Серед численних вій-
ськовослужбовців, які дали згоду на поїздку, крім ме-
не з Олександром був ще наш земляк Олег Лавринюк 
з Королівки. Ми відразу вирішили зробити все щоб по-
трапити до одного  відділення. І нам це вдалося. А ко-
мандиром відділення призначили Олександра.

Спочатку наше відділення перебувало на різних полі-
гонах України, де ми проходили підготовку до бойових 
дій. З квітня 2014 р. нас перекинули на місце дислока-
ції поблизу Комиш Зорі (Запорізька область). Звідси нас 
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кілька разів направляли в зону бойових дій. Але постій-
но ми поверталися на своє попереднє місце дислокації.

А вночі проти 6 травня нас втретє перекинули під 
Маріуполь. Тут ми простояли близько місяця. А потім 
нас направляли в різні куточки російсько-українського 
конфлікту. Всіх населених пунктів навіть не згадаєш…

Щодо Олександра то зараз уже з впевненістю можу 
сказати, що в умовах бойових дій він себе проявив як 
справжній командир відділення. Напевно Олександра 
найкраще характеризує той факт, що його слова та по-
ради слухали не лише у нашому відділенні, а й у взводі. 
У більшості солдатів його авторитет був вищим за ко-
мандира взводу.

Досить часто нас рятувала його кмітливість. Немає 
що їсти, Олександр і рибу роздобуде і грибів відшукає.

Олександр завжди був у гарному настрої, у найваж-
чі хвилини своїми жартами він підтримував нас. І коли 
хлопці уже були в котлі, то Олександр усіх підтримував 
до останньої хвилини.

Також хочеться згадати, що для Олександра на пер-
шому місці завжди була сім’я. Будь-яку вільну хвилин-
ку він приділяв своїм дочкам. У перервах між боями ро-
бив для них сувеніри, допомагав з домашнім завдан-
ням.

І саме гірше у всій цій ситуації, що уже напочатку 
серпня 2014 р. ми мали вийти з зони бойових дій на ро-
тацію. І, на жаль, Олександру для повернення живим 
не вистачило лише тижня…



27

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЕЦЬ

72-га ОКРЕМА МЕХАНІЗОВАНА БРИГАДА. 
ПОДІЇ НА КОРДОНІ.  

ЛИПЕНЬ – СЕРПЕНЬ 2014 р.

У липні 2014 р. особливо жорстокі бої точилися на 
російсько-українському кордоні. Через помилку коман-
дування, частини 24-ї, 72-ї та 79-ї бригад потрапили в 
котел на кордоні і залишилися відрізаними від основ-
них сил Збройних сил України. Затиснуті в кільце вони 
цілий місяць були під обстрілами як терористів з кон-
трольованих ними територій України, так і з російської 
території.

У найскладнішій ситуації опинилася 72-га бри-
гада під Червонопартизанськом. У період з 11 лип-
ня по 7 серпня 72-а бригада потрапила в справжнє 
пекло. На відносно невеликій ділянці Зеленопілля – 
Червонопартизанськ – Ізварине були знищені як міні-
мум 34 БМП-2 та дві БМП-1КШ, шість БМП-2 діста-
лися як трофеї сепаратистам. Крім того, фактич-
но була розгромлена артилерійська група бригади. В 
цілому були повністю знищені батарея управління,  
8 САУ 2С3 «Акація», 8 РСЗО БМ-21 «Град». Ще 4 САУ 
дісталися ополченцям в якості трофеїв. Моральний дух 
військовослужбовців був зломлений. 

4 серпня понад 300 бійців пішли на територію 
Російської Федерації. В умовах, що склалися залишки 
бригади 7 серпня пішли на прорив в районі Панченкове. 
Вирватися з Південного котла вдалося приблизно  
400 військовослужбовців. 

У ході боїв в районі російського кордону бригада втра-
тила приблизно 70 % особового складу і практично всю 
бойову техніку, після чого була виведена з лінії фронту.
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ОЛЕКСІЙ БОЙКО «Гармидр», 
військовий побратим

Частина нашого батальйону стояла в с. Діброва 
Донецької обл. Загалом ми перебували в оточенні, але 
орієнтовні напрями наступу ворога уже знали.

Того липневого дня, разом з Олександром Васильцем 
я мав йти на пост. У цей момент ворог проник у село, нас 
не встигли про це попередити. І як тільки ми вийшли 
з будівлі відразу по нас була випущена автоматна чер-
га. Перша ж куля потрапила Олександру в голову. Мене 
ж, по суті, врятував Олександр, прикривши своїм тілом. 
Відразу за автоматами, полетіли в наш бік гранати з 
підствольників. Осколки прошили тіло Олександра, а 
також пошкодили його автомат.

Олександр загинув відразу. Проте із-за того що ми пе-
ребували в оточенні, ще кілька днів не могли вивезти 
його тіло до рідних. 
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