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НА АЕРОДРОМ НЕ ПОВЕРНУЛИСЯ 

 
Цю історію з життя двох радянських льотчиків 1 для полегшення її 

сприйняття і кращого розуміння доцільно, мабуть, розділити на кілька 
взаємопов'язаних частин. 

 
1. Чому досвідчений повітряний ас припустився прикрої помилки? 

(Пояснення капітана І.С. Чівеля у переказі автора публікації). 
 
26 червня 1937 р., погожого літнього ранку, диспетчерська служба 

військового аеродрому Скоморохи, де базувалась 56-а авіабригада, зафі-
ксувала, що о 8 год. 45 хв. у небо піднявся літак У-2. За його штурвалом 
сидів командир ескадрильї винищувачів капітан Іван Чівель. Місце у другій 
кабіні зайняв моторист Олександр Шабельник. Літак зробив прощальне 
коло над Житомиром і розтанув у небесній блакиті. 

Об 11-й годині легкокрила машина опинилася на Проскурівському 
військовому аеродромі. Командир пішов вирішувати свої справи, а моторист 
тим часом дозаправив літак пальним і мастилами. Невдовзі «небесний 
тихохід» був знов у повітрі й взяв курс на Кам'янець-Подільський, до 
радянсько-польського кордону. Політ протікав спокійно. Пілоту не потрібно 
було звірятися з картою чи навігаційними приладами: місця знайомі. Лише 
пильно вдивлявся вниз. Неподалік від Ярмолинців подав знак мотористу: 
«Йдемо на посадку!». Колеса побігли по рівному майданчику. Літак 
зупинився. Хлопці залишили кабіни й почали записувати заміри. Впорались 
швидко. Тепер залишилось долетіти до Кам'янця, щоб і там знайти запасний 
майданчик для базування літаків. 

Пілот почувався не вельми добре: давалася взнаки майже безсонна ніч. 
Сонце, літня спека додали втоми і він вирішив летіти далі на невеликій 
висоті, тримаючись кам'янецького тракту. Не врахував одного: ті краї були 
густо помережані дорогами. Найменша похибка могла стати фатальною. Так 
і вийшло: пілот повернув праворуч, на Гусятин, до кордону з Польщею. 
Невдовзі він з подивом помітив, що внизу чомусь метушаться наші при-
кордонники. Згодом мотор почав працювати з перебоями і У-2 спланерував 
на невеличкий шматочок чистої від посівів землі. До повітряного птаха 
несміливо підійшов селянин, що працював неподалік. 

� Куди це ми попали? � запитав моторист, виплигнувши з літака на 
землю. 

� То є земля польська, � відповів селянин. 
� Тільки цього нам не вистачало! � відреагував пілот. � Сашко, 

крути пропелер, втікатимемо! 



Та як не старався, обливаючись потом, молодий дужий хлопець, мотор 
вперто відмовлявся працювати. Тим часом льотчик помітив, що до літака 
простує гурт озброєних людей. Про всяк випадок він наказав мотористу 
швиденько знищити карту з нанесеними позначками, а сам прожував і 
ковтнув документ про мету відрядження. Літак оточили польські 
прикордонники. Офіцер почав з'ясовувати, чому радянські авіатори по-
рушили кордон. Ті пояснили. 

� Гаразд, залишимо літак під нашою охороною. А ви, панове, 
слідуйте за нами. Хай начальство розбирається. Запиратись марно: пішли. 

 
2. Що наші хлопці поробляли у Польщі? Як там до них ставилися? 

(Пояснення дають Іван Чівель і Олександр Шабельник не без підказок 
трьох аматорів детективно-шпигунського жанру). 

 
«Побрехеньками про навігаційну помилку я хотів ввести в оману 

слідство», � повідомив пізніше капітан Чівель у ході «щирої» розмови із 
співробітниками Особливого відділу Управління держбезпеки НКВД УРСР. 
Чухнути за кордон прагнув уже давно, бо, мовляв, зневірився у політиці 
ВКП(б) в галузях промисловості, сільського господарства та військового 
будівництва. На антирадянський шлях налаштували «вороги народу» � 
заступник командуючого військами Київського особливого військового 
округу і начальник Військово-Повітряних Сил округу комкор Ф. Інгауніс та 
помічник командуючого військами КОВО з матеріального забезпечення 
дивінтендант Р. Петерсон. Вони ж, звісно, завербували льотчика і до 
«троцькістської військової фашистської організації». 

Виникає питання: чому саме Інгауніс та Петерсон? Річ у тім, що ескад-
рильї І. Чівеля було доручено випробування серійних промислових випусків 
винищувача И-16 � найдосконалішої машини того часу, сконструйованої в 
конструкторському бюро М. Полікарпова. Винищувач розвивав швидкість 
до 454 км/год. На сотню більше від зарубіжних аналогів. Він мав відмінне 
як на той час озброєння: дві автоматичні гармати та два кулемети. Проте й 
недоробок у виготовлених заводами літаках вистачало. Про результати 
випробувань особовим складом цих літаків командир ескадрильї доповідав 
комкору Ф. Інгаунісу, а коли той був відсутній � дивінтенданту Р. 
Петерсону. 

Коли ж «ворогів народу» заарештували ∗, 2, Іван Чівель зрозумів: треба 
рвати кігті, тікати геть з країни. Але нагода трапилася лише 26 червня. Що 
було потім? 

Поляки вельми гостинно обійшлися з перекинчиками. Спочатку 
завезли до якогось маєтку біля Гусятина і почастували смачним обідом. Далі 

                                                           
∗ Петерсона Рудольфа Августовича було заарештовано 27 квітня 1937 р., а Інгауніса 
Фелікса Антоновича � 29 листопада 1937 р. � Редколегія. 



� мандри до Чорткова. І тут жилось не кепсько. Невдовзі авіаторів 
розлучили. Олександра залишили, а Івана, як старшого за чином, повезли до 
Львова, розмістили в готелі «Варшавський». Тут капітана годували � поїли, 
водили в дорогі ресторани, театри. І все це � безкоштовно, без озброєної 
варти. Практично впродовж усього часу радянським пілотом опікувався 
польський капітан Понятовський. Він запрошував до гостя польських 
офіцерів аж з Варшави. Звісно: тости, побажання, сувеніри... Розм'як 
розумом і серцем «сталінський сокіл» і дав письмові відповіді аж на 14 
запитань, що містили найпотаємніші «секрети» Червоної Армії, її 
Військово-Повітряних Сил. 

Щось подібне мало місце і в Чорткові, хоча у менших, звичайно, мас-
штабах. Але й тут польському капітану Тицькому вдалося покласти у валізу 
«секретні» відомості, повідомлені О. Шабельником. 

Життя, як відомо, повне несподіванок. Не встигли хлопці до дна ви-
пити чаші задоволення від своєї значимості, як серед ясного неба вдарив 
грім: пора забиратися до Радянського Союзу. Так вирішили уряди обох 
країн. Полякам повертають фельдфебеля Цихановича, котрий перелетів на 
радянську територію, а наших хлопців � до своїх осель. 

Нічого страшного, заспокоював капітан Понятовський капітана Чівеля, 
перельоти за лінії кордону � не така вже й рідкісна річ. Потрібно лише 
виробити правильну тактику, щоб благополучно пройти крізь сито радянсь-
кої розвідки. Зокрема, інформувати її, що хоч у крамницях Львова полиці 
вгинаються від продовольчих і промислових товарів, та їх майже не купу-
ють: безробіття, злиденна оплата праці, експлуатація трудящих. 

Обидва польські контррозвідники зуміли наостанок завербувати мо-
рально нестійких радянських громадян у шпигуни й дали доручення Чівелю: 
поступово організувати з числа молодших технічних працівників 
аеродромної служби диверсійну групу і у визначений час в ангарах 
підірвати літаки. У потрібний час до нього завітає резидент Дидитюк, 
передасть інструкції й займисті речовини повільної дії. Те ж саме погодився 
зробити й Шабельник, лише з деякими відмінностями. До нього мав завітати 
Заливайський. Підривати належало залізничний міст та бомбосховища. 

Отакий собі сюжет намалювали в Особливому відділі. Волосся стає 
диба. Що могло б трапитися, коли б не пильні енкаведисти? Одне тільки 
насторожує, коли читаєш матеріали архівної кримінальної справи: надто все 
це нагадує сюжети інших письменників з колишніх співробітників 
секретних політичних служб. 

 
3. Радянські льотчики повертаються на свій аеродром й одразу 

потрапляють у «теплі» обійми «особистів». (Арешт, допити, вирок). 
 
Повернулися авіатори додому майже через два місяці. Опосередковані 

дані дають підстави вважати, що вже 20 серпня І. Чівель та О. Шабельник 



були заарештовані і давали перші свідчення. Саме тоді складено акт про 
вилучені у капітана речі: штани, шкарпетки, пілотка, карта, компас. А ще � 
портсигар з гравіровкою на кришці: «Капітану Чівелю на пам'ять про 
перебування у Польщі. Від колег.», 12 цигарок і сірники польського 
виробництва та дві дитячі іграшки. 

В архівній справі є датована тим же числом «Анкета заарештованого». 
Заповнена вона наспіх, але деякі відомості містить: Чівель Іван Степанович, 
з робітників. Народився у 1905 р. у м. Ялта, росіянин. У Червоній Армії з 
1921 р. Член ВКП(б) з 1926 р. Капітан, командир 34-ї ескадрильї 56-ї 
авіабригади. Одружений, дружина � Чівель Віра Дмитрівна. Має двох 
доньок � Ларису 5 років і Віру 2 років. Утримує батьків. 

Лише 23 серпня 1937 р. начальник 4-го відділення 5-го (Особливого) 
відділу Головного управління держбезпеки НКВД СРСР лейтенант дер-
жбезпеки М. Капустін написав постанову: розглянувши матеріали по об-
винуваченню громадянина Чівеля Івана Степановича у злочинах, 
передбачених ст. 54-1 п. «б» КК УРСР, котрі знайшли свій вияв у тому, що 
26 червня ц.р. він здійснив зрадницький переліт у Польщу з метою уникнути 
суду й слідства, утримувати обвинувачуваного у Київській в'язниці під 
вартою. 

Цю постанову надіслали для затвердження військовому прокурору 
КОВО диввійськюристу Калошину. Той за звичкою не надто поспішав, а дав 
санкцію на арешт та обшук лише 26 серпня, фактично на той день, коли все 
вже було зроблено. Судячи з архівної кримінальної справи, слідство вже 
мало письмове зізнання І. Чівеля у зраді та диверсійних намірах. (О. 
Шабельник з якихось причин цього не зробив.) 

Більше того, обох вже встигли допитати, про що свідчать другі при-
мірники машинописного тексту протоколів допитів, датований 26 серпня і 
підписаний слідчими і заарештованими. Допити «конвеєрним» методом 
вели вже згадуваний лейтенант держбезпеки М. Капустін, старший 
лейтенант держбезпеки С. Пригов та заступник начальник 5-го відділу 
Управління держбезпеки НКВД УРСР капітан держбезпеки А. Ратинський-
Футер. 

Немає у зізнаннях «запроданця» і «шпигуна» переліку завербованих 
ним осіб. Адже на запитання слідчого, з ким ще він поділяв свої 
антирадянські погляди і вів на ці теми балачки, І. Чівель відповів: спробував 
поділитися своїми сумнівами з парторгом ескадрильї, але той дав йому 
такого відкоша, що вступати у розмови з будь-ким у нього відпало бажання. 
Цим і обмежилися. Тим паче, що матеріалу для обвинувачення за ст.ст. 54-1 
п. «б» та 54-11 вистачало. 

Маленький відступ. У 1927 р. на вимогу Москви в усі Кримінальні 
Кодекси союзних республік включили розділ «Контрреволюційні злочини». 
Він містив лише одну статтю, котра ділилася на численні підпункти та 
«прими». Тексти були абсолютно ідентичні, різнилася лише нумерація. В 



Українській СРР наводили жах на людей статтею 54-ю, а в Російській 
Федерації � 58-ю. Вони безперервно редагувалися в бік посилення кар. Ось 
що належало злочинцю згідно з її вимогами: 

За зраду батьківщини, тобто за дії, вчинені громадянами СРСР на шко-
ду військовій могутності СРСР, його державній незалежності або недо-
торканності його території, як-от: шпигунство, видача військової або дер-
жавної таємниці, перехід на бік ворога, втеча або переліт за кордон; 
особливо якщо вони скоєні військовослужбовцями, застосовувався вищий 
захід соціального захисту � розстріл з конфіскацією всього майна 3. 

Ст. 54-11 передбачала ті самі покарання за будь-яку організаційну 
діяльність, спрямовану на підготовку або вчинення передбачених у цьому 
розділі злочинів, а також за участь в організації, створеній для підготовки 
або вчинення одного із злочинів, передбачених у даному розділі. 

По закінченні допитів М. Капустін склав обвинувальний висновок та 
узгодив його з заступником начальника Особливого відділу А. Ратинським. 
Своїм підписом його затвердив і нарком внутрішніх справ УРСР І. 
Леплевський. Голова Військового трибуналу КОВО Г. Кушнірюк не став 
докопуватися до суті справи, а в усьому довірився слідчим. На засіданні 
трибуналу 5 вересня 1937 р. І. Чівелю та О. Шабельнику оголосили вирок � 
розстріл з конфіскацією майна. Але створили видимість справедливості та 
надії на порятунок: дозволили оскаржити вирок у Військовій колегії 
Верховного Суду СРСР. А там не зволікали і рішенням від 17 вересня 1937 
р. залишили вирок у силі. Молодих, сповнених сили, розуму й патріотизму 
авіаторів стратили. 

Та розповідь буде неповною, якщо не цитувати ще одну з найбільш 
злостивих статей згаданого розділу КК УРСР. Це � ст. 54-1, п. «в»: «В разі 
втечі або перельоту за кордон військовослужбовця, до повнолітніх членів 
його родини, якщо вони чим-небудь сприяли готованій або вчиненій зраді, 
або, хоча б знали про неї, але не довели про це до відома влади, застосо-
вується � 

позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією 
всього майна. 

До всіх інших повнолітніх членів родини зрадника, що жили спільно з 
ним або були на його утриманні до моменту вчинення злочину, 
застосовується � 

позбавлення виборчих прав та заслання до віддалених районів Сибіру 
на п'ять років». 

Отож невдовзі заарештували Віру Дмитрівну Чівель і почали допиту-
вати. Що могла повідомити слідству молода жінка, матір двох малолітніх 
дітей? З ким зустрічались, гостювались, їли-пили. Ні про які таємниці 
чоловіка не відала. Й однак Військовий трибунал присудив їй вислання під 
конвоєм до Сибіру, в Омську область. Не допомогли навіть волання про 
двох маленьких дочок. А до Казахстану вислали батьків і сестер Івана 



Чівеля, а з ними й молодшу доньку � дворічну Вірочку. Піддали гонінням 
його братів. Старша дочка Лариса потрапила до маминих батьків. Отже, 
сестричок надовго розлучили. 

 
4. Через 20 років прокуратура УРСР повертається до кримінальних 

справ І. Чівеля та О. Шабельника. (З'ясовуються кричущі порушення 
соцзаконності. Авіаторів реабілітовано.) 

 
У березні 1953 р. помер один з найжорстокіших правителів землі � Й. 

Сталін. Невдовзі настала пора «хрущовської відлиги», реабілітації сотень 
тисяч невинно репресованих громадян. Звернулась у пошуках правди до 
Прокуратури УРСР і Чівель-Сиром'ятникова Віра Дмитрівна � вдова 
військового льотчика, що загинув у такий жорстокий мирний час. Почались 
неквапні, але досить ґрунтовні пошуки правди, котрі забрали майже два 
роки. 

Найперше фахівці вивчили кримінальну справу Чівеля І.С. та Шабель-
ника О.П. Звернули увагу на те, що навіть у беззаконному 1937 році повинні 
були існувати рудименти права, котрих необхідно було дотримуватись. То 
чому прокурор дав санкцію на арешт постфактум? Куди поділися зі слідчої 
справи показання свідків, акти експертиз фахівців, інші документи? 
Зрештою, чому протоколи допитів, котрі писались слідчими від руки, 
замінено на машинописні копії? Вирішили отримати відповіді від авторів 
слідства й суду. 

Та де там! «Залізного наркома» І. Леплевського поставили до стінки 
ще у липні 1938 р. Військовий прокурор КОВО Калошин загинув в авіа-
ційній катастрофі. Голова Військового трибуналу Г. Кушнірюк важко зах-
ворів. Капітана держбезпеки А. Ратинського-Футера у березні 1939 р. також 
засудили на смерть. С. Пригов кудись зник. Залишився Матвій Григорович 
Капустін, котрий доживав віку скромним пенсіонером КГБ у Москві. 

Виявилося, що справу Чівеля він добре пам'ятав, отже дав письмові 
пояснення, витяги з яких подаємо мовою оригіналу. Як повідомив Капустін, 
агентурно-слідчі дані показували, що переліт був здійснений невипадково, 
оскільки на кордон Чівель вилетів без дозволу ∗. Цілком можна було 
«подозревать предательский перелет» льотчика, оскільки «он был отстранен 
от полетов за пьянство и аварийность, отмечались политические 
недовольства, антисоветские высказывания». Ще один «вбивчий» факт: 
«работники ИНО 5-го отдела рассказывали в аппарате, будто-бы Чивель и 
Шабельник свободно разгуливают по Львову». 

І це писав фахівець, в обов'язки якого входило терпляче шукати 
істину. 

«Почему в следственном деле нет подлинников протоколов допросов 
                                                           
∗ Підкреслення автора. 



Чивеля, могу ответить полным недоумением», � викручувався далі 
відставний чекіст. Твердив, що протоколи власноручно писав від руки, що у 
справі був запис очної ставки Чівеля і Шабельника. Запам'ятав, мабуть, що 
власноручно підписав другі примірники машинопису. Далі почав усе валити 
на спеціальний обліковий відділок свого відділу. Мовляв, там робили 
перевірку потрібних і непотрібних, важливих і другорядних документів. Як 
правило протоколи допитів, в котрих заарештовані брешуть (який цинізм!) 
із слідчих справ вилучались. Так само чинили й з іншими другорядними 
документами. 

А ще повідав відставний чекіст, що поводився на допитах Чівель вель-
ми спокійно, витримано, охоче оповідав про свої пригоди у Польщі, а також 
про те, як Інгауніс та Петерсон вербували його у троцькістську військово-
фашистську антирадянську організацію. Згадав Капустін і про своє 
коректне, навіть співчутливе ставлення до підслідного. Гадав, що нікому 
впіймати його на брехні: мертві мовчать. 

Тим часом процес реабілітації йшов своїм порядком. Вдалося розшу-
кати в архівах атестаційні документи командирів на І.С. Чівеля упродовж 
кількох років, опитати колишніх його колег по службі. Суть їх зводилася до 
того, що це був прекрасний фахівець своєї справи: літав за будь-яких 
погодних і добових умов, сміливий, рішучий. За недолік вважалося те, що не 
завжди жив у злагоді з начальством та, навпаки, був надто м'який у 
ставленні до підлеглих. 

Колишній командир 56-ї авіабригади генерал-лейтенант у відставці 
С.Г. Король вніс ясність щодо вильоту Чівеля до кордону. 25 червня 1937 р. 
надійшов наказ вищого командування про перебазування частин бригади у 
прикордонну з Польщею зону. Але для цього потрібно було попередньо 
з'ясувати стан тамтешніх аеродромів та підшукати підходящі польові 
запасні майданчики. Зробити це належало командирам ескадрилій. 

Вдосвіта 26 червня, після детального інструктажу, три екіпажі вилеті-
ли на літаках У-2 (По-2) в район Вінниця � Проскурів � Овруч. Чому саме на 
У-2? Тому що на цьому невеличкому, невибагливому і дуже надійному 
літаку можна було летіти буквально в метрі від землі, «перескакувати» через 
будь-які перешкоди, сідати на невеликі майданчики й благополучно злітати 
з них. Отже, версія про самовільний виліт відпадає. Той же Капустін міг це 
з'ясувати упродовж кількох хвилин, не виходячи з кабінету. 

Досвідчений генерал С.Г. Король, якому добряче дісталося після цієї 
пригоди, відкинув версію про зраду, вважаючи, що Чівель проявив ви-
няткове недбальство під час виконання завдання і заблукав. Причини цього 
ветерани трактували по-різному. Один обережно натякнув, що Іван Чівель 
інколи міг заглянути у чарку і до втрати орієнтації могло призвести по-
хмілля. Полковник авіації у відставці П.Ф. Іванцов прямо рубанув: «З влас-
ного досвіду знаю, що чим нижче літак над землею, тим важче пілоту 
зорієнтуватися на місцевості». 



У кінцевому підсумку «консиліум» досвідчених професіоналів рішуче 
відкинув версію про зраду, навмисний переліт через кордон. А тут ще 
надійшло повідомлення польських компетентних органів: у картотеці то-
гочасних розвідорганів прізвища Чівеля, Шабельника, Понятовського, 
Тицького, Дидитюка та Заливайського не значаться. Виходить, Капустін та 
його колеги все це висмоктали з пальця. Додамо, що на той час вже були 
реабілітовані Ф. Інгауніс та Р. Петерсон. Ні до якої антирадянської змови 
вони не були причетні, тож не могли втягнути до неї й І. Чівеля. 

Нарешті, 27 липня 1959 р. Головний військовий прокурор надіслав до 
Військової колегії Верховного Суду СРСР протест з приводу вироку у 
справі Чівеля І.С. У протесті зазначалося, що в кримінальній справі є лише 
по одній власноручно написаній заяві і по одному протоколу допитів, 
надрукованих під копірку. У судовому засіданні обвинувачувані по суті 
справи не допитувалися, а лише підтверджували обвинувачення слідства. 
Даних про зрадницький переліт кордону авіаторами та про зраду ними 
Батьківщини немає. Перераховувалися й інші переконливі спростування. 

17 листопада 1959 р. Військова колегія Верховного Суду СРСР зва-
жила на ці обставини і скасувала вирок у справі Чівеля І.С., а саму справу 
припинила за недоведеністю злочину. Те саме, але, за відсутності складу 
злочину, було зроблено і відносно Шабельника О.П. та Чівель-
Сиром'ятникової В.Д. 

...Минуло ще майже півстоліття. До одного з кабінетів Державного 
архіву Служби безпеки України завітала Большакова Лариса Іванівна (до 
одруження � Чівель) разом з сином. Перед ними на столи поклали архівні 
кримінальні справи за № 51205 � на Чівеля Івана Степановича та Ша-
бельника Олександра Петровича і № 51206 � на Чівель-Сиром'ятникову Віру 
Дмитрівну. Перед очима пройшли деякі епізоди найстрашніших днів життя 
батька, матері, дідуся й бабусі. Чорні й червоні кольори. Журба і любов. 
Брехня і правда. І як відлуння � розтоптане дитинство, поневіряння самої 
Лариси Іванівни. Ми розмовляли на цю тему. Але про долю дружин, синів і 
дочок «ворогів народу», якщо вдасться, напишу іншим разом. 
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