
«Іловайськ»  Євген Положій 

                        (Презентація книги)  

 Із березня 2014 року наша країна 

знаходиться в стані неоголошеної війни. 

Саме війни. Хоча з самого її початку не всі 

ми змогли усвідомити, що до нас мирних 

українців, знову стукає війна з її 

страхіттями, загиблими, пораненими, 

зниклими безвісті. Сьогодні на Сході 

України йдуть військові дії, точаться криваві 

бої. І лише дякуючи хлопцям, тим, хто 

загинув і хто продовжує воювати, війна не 

дійшла до наших домівок. Взявши до рук 

книгу я вже не могла не познайомитися з 

нею. Ми всі чули про Іловайський котел, але коли читаєш про нього в 

деталях. То важко сприймаєш дійсні речі, що відбуваються насправді . 

Іловайський котел – епізод війни на сході України у другій половині серпня 

2014 року. Українські військові увійшли в Іловайськ 11 серпня , але вже 28 

серпня, після введення російських військ вони опинилися в оточенні. 

Терористи заявляли, що згодні випустити бійців з оточення, але при виході 

колони з міста були підступно розстріляні. Багато бійців загинуло, сотні 

поранених, захоплених в полон. 

Нова книга Євгена Положія « Іловайськ» - художня розповідь десятків 

очевидців, з якими автор особисто спілкувався. Частина людей згадується під 

своїми іменами або позивними, частина під вигадами, але у них є прототипи. 

Один з головних  героїв із позивним Грег, має свого прототипа. Кожний 

розділ  книги містить окрему розповідь, але всі вони пов’язані  з головним 

героєм - Грегом. 

Один із розділів книги носить назву «Житя і смерть Сергія Кабана». 

Доброволець Сергій Кабан після короткотермінових навчань разом з 

товаришами відправляється в зону АТО, В Донецьку область на пункт 

пропуску «Успенка».  В учебці герой освоїв нову спеціальність –  

кулеметник.  Кулеметників і снайперів, які потрапляють в полон, 

сепаратисти, як правило, не щадять. Катують, знущаються, можуть 

розстріляти. Того дня Сірий  заступив в наряд. На службу йшов з тривогою 

на серці. По рації передали, що в їхній бік зі сторони кордону рухається  

військова колона під українським прапором, але як виявилося в дійсності це 



була ворожа російська колона . В ході сутички Сергія Кабана було тяжко 

поранено, товариші відправили його в лікарню міста Амвросіївка., де йому 

була зроблена операція. Але трапилось так, що в місто зайшли сепаратисти, а 

його не встигли вивезти в госпіталь, про що він дізнався від медсестри Нюсі. 

І вже наступного дня вранці  вони завітали в лікарню, шукати його, вже 

знаючи про нього. Єдиним місцем схову для Сергія стане морг. 

Медсестричка Нюся заховає живого, пораненого Сергія під горою трупів, 

іншого надійного схову не було. Можна лише уявити, що відчував герой, що 

лежав не один і не два дня під трупами, але жага вижити перемагає і цей 

страх. Вночі ж за допомогою Нюсі він прокрадався до лікарні і одержував 

медичні процедури. Не раз сепаратисти шукають Сірого в лікарні, 

навідуються і морг. Врешті-решт трупи починають забирати на поховання, 

меншає прихисток героя, і постає питання, як і коли вибиратися Кабанові на 

свободу. Рано чи пізно хтось би вистежив і позвонив сепаратистам і тоді б ні 

нейтральна позиція головлікаря, ні винахідливість Нюсі не врятували його 

від полону. Разом з медсестрою допомагав рятувати бійця і інтерн Женя, 

його батько, Вікуся, що пізніше пішла з сепаратистами на передову, саме з їх 

допомогою герой повідомляє про себе батькам. Спільними зусиллями і з 

великим ризиком будь-якої хвилини бути затриманим, Сергію Кабанові 

вдається перетнути кордон з Росією. Завдячуючи збігові обставин, добрим 

людям герой повертається додому. Він ще не знав, що його пригоди не 

закінчені, через декілька тижнів доля подарує йому можливість відповісти 

добром на добро. Сергію випаде нагода поклопотатися про Нюсю, яку 

зацькують «бандерівкою і фашисткою» медсестри і лікарі. Разом з донькою 

деякий час вона житиме у Кабана в будинку. А ще через пару тижнів переїде 

і інтерн Женя. Але це станеться пізніше. 

   Автор книги говорить, що хтось буде нарікати, що в «Іловайську» багато 

жахіття, але війна – це не концерт. Наші бійці мали мужність пережити 

Іловайський котел. Ця  книга про мужність і боягузтво, про подвиги та зраду, 

про неймовірний героїзм і людяність українських солдат і офіцерів. Книга, 

що розкриває правду війни. 

    


