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Я глибоко переконаний, що істо�

рія кожної нації починається саме

з поваги до таких професій, як учи�

тель, лікар і солдат. Вам добре відо�

ма народна мудрість: нація, яка не

навчилась поважати свого солдата,

свою армію, буде опікуватися чу�

жою. Немає потреби поглиблюва�

ти далі тему важливості такого ін�

ституту, яким є армія. Головне,

знайти баланс у тих системах, які

забезпечують, з одного боку, адек�

ватний захист суверенітету та на�

ціональних інтересів, а з іншого —

національні можливості.

Всі ми розуміємо, що Україні по�

трібна військова реформа, бо про�

лонгувати обставини, які існують

сьогодні в армії, починаючи з боє�

здатності, мобільності, стану війсь�

кової підготовки і закінчуючи ста�

тусом офіцера й солдата, немож�

ливо. Тому я далекий від думки по�

кладати всю відповідальність за

стан Збройних Сил України тільки

на війська та командування. 

Я хотів би, щоб кожен військово�

службовець душею й серцем при�

йняв ідеї, які ми вважаємо пріори�

тетними. Ми запропонували усім

силовим відомствам нову концеп�

цію, яка передбачає призначення

цивільних осіб на посаду військо�

вих міністрів. Я підкреслюю: якщо

ми хочемо спрямувати діяльність

міністерств і відомств на відкри�

тість, прозорість, публічність, то

краще за все це зробить цивільний

керівник. Це — міжнародна прак�

тика багатьох країн світу.

Передусім слід чітко визначити

пріоритети. Я чекаю від міністер�

ства оборони створення високо�

професійної та озброєної за сучас�

ними стандартами національної

армії, яка відповідатиме характеру

сучасних воєнних загроз і водно�

час не переобтяжуватиме економі�

чні можливості держави. Треба оп�

тимізувати чисельність збройних

сил з таким розрахунком, щоб до

«Військовий мундир повинен
бути очищений від плям», —

наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з
керівним складом Міністерства оборони та Генерального штабу 
ЗС України, представляючи нового главу оборонного відомства.
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2010 року перевести їх на контрак�

тну основу комплектування. Я хочу

наголосити на такому важливому

аспекті реформування армії, як со�

ціальний захист військовослужбо�

вців. Це фундаментальний прин�

цип, який я буду ставити під вимо�

ги проведення повномасштабної

військової реформи. Ми маємо

зрозуміти: жодна людина, яка ві�

рою й правдою служила своєму на�

родові, повинна мати достойну

пенсію, житло та роботу. 

Мені боляче, що наші офіцери

плямують честь мундира. Адже ко�

ли ми говоримо про те, що полі�

тичною проблемою номер один у

нашій країні є корупція, то не мо�

жемо не визнати, що вона стосу�

ється й військового відомства. Вій�

ськовий мундир повинен бути

очищений від плям. І як тільки я бу�

ду мати інформацію, що ті чи інші

офіцери маніпулюють майном, фі�

нансами, ресурсами армії, викори�

стовують їх не за цільовим призна�

ченням, ми будемо від них позбав�

лятися. 

Особисто звертаюся до генералі�

тету: ви повинні стати зразком по�

ведінки для своїх офіцерів. Адже

ми прагнемо чистоти. Як можна

присягати на вірність народу, краї�

ні, цілувати прапори і в той же час

безсоромно набивати власні ки�

шені... Чи ми забули, як будувався

Арсенал�2? Хіба ви не розумієте,

що це святиня, на яких ми повинні

виховувати молоде покоління? Але

чомусь чиїсь приватні інтереси пе�

ремагають гідність, національне

сумління мільйонів людей. З цим

ми будемо нещадно боротися.

Не менш важливим є питання ви�

ведення українського військового

контингенту з Іраку. На мою думку,

рішення щодо введення націона�

льного миротворчого континген�

ту в цю країну було правильним.

Але обставини змінилися: ООН

прийняла політичну резолюцію

щодо врегулювання конфлікту в

Іраку, де військова складова не є го�

ловною, до того ж у країні вже пра�

цює національний уряд. Наші вій�

ськові сумлінно виконали свої фу�

нкції, далі — робота дипломатів,

військових інструкторів, тих украї�

нських відомств і структур, які за�

хищатимуть наші національні ін�

тереси.

Я ставлю перед політиками за�

вдання: провести зважені політич�

ні переговори зі сторонами, які бе�

руть участь у врегулюванні конфлі�

кту в Іраку. Від цього залежатиме

життя наших військовослужбовців

і авторитет нашої держави. Я по�

кладаю надію на те, що операція з

виведення нашого контингенту з

Іраку відбудеться планово і з ураху�

ванням інтересів партнерів по Ко�

аліції.

Я прошу вас підтримати той курс

амбітних перетворень, які робить

в Україні нова влада. Ви належите

до національної еліти. Ось чому

мені хотілося б бачити вас актив�

ними громадянами, які дають при�

клад служіння інтересам України. І

я переконаний, що пройде зовсім

небагато часу і ми побачимо зо�

всім іншу країну й іншу армію. 

Під час зустрічі Президент
України Віктор Ющенко предста�
вив членам колегії військового ві�
домства, генералам і офіцерам
Центрального апарату Міністер�
ства оборони та Генерального
штабу ЗС України новопризначе�
ного Міністра оборони України
Анатолія Гриценка. 

— Я довіряю йому бути предста�

вником Верховного Головноко�

мандувача з питань керівництва

Збройними Силами і щиро ба�

жаю йому успіхів. Міністр оборо�

ни України є міцною людиною.

Якщо 25 років він присвятив вій�

ськовій службі, пройшовши шлях

від суворовця до полковника, то я

переконаний: це висококваліфі�

кований фахівець у галузі як вій�

ськового будівництва, так і аналі�

тичних наукових досліджень. Він

є автором багатьох публікацій.

Але разом з тим — і це головне —

він чесна людина і патріот своєї

країни. Мені важко уявити в армії

непатріотичних людей, які не ша�

нують і не можуть дати адекватної

змістовної оцінки таким речам,

як суверенітет, територіальна ці�

лісність та незалежність, які не

поважають символіку і традиції

нашої держави. Я переконаний,

що військові — це авангард нації,

який чутливо реагує на націона�

льні традиції та національні сим�

воли. 
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Міністр оборони України

Анатолій ГРИЦЕНКО:

«Ми повинні
створити таку

модель, за якої
офіцери матимуть

прозору
вертикаль

кар’єрного росту»

Ïðî òå, íà ùî ñë³ä çâåðòàòè 
óâàãó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ç áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè
Плануючи поїздку до навчального

центру «Десна», я ставив собі за

мету ознайомитися з рівнем бо�

йової підготовки наших військо�

вослужбовців — від солдата до

офіцера. На жаль, під час стрільб

були «двійки». Навіть серед офіце�

рів. Не виключаю, що це — наслі�

док надмірного хвилювання. Але

разом з тим слід зважити на те, що

стрільби проводилися у статич�

ному положенні: двигуни танків

та БМП не були запущені, а мішені

рухалися по давно вивчених трає�

кторіях... Зрозуміло, що в реаль�

них бойових умовах нічого подіб�

ного бути не може, — там против�

ник веде вогонь у відповідь, там

можуть бути поранені і, зрозумі�

ло, ми не можемо не зважувати на

це під час проведення занять з бо�

йової підготовки. 

Ïðî â³äñóòí³ñòü ìîòèâàö³¿ 
äî ñëóæáè ó òèõ, õòî ïîïîâíèâ
ëàâè êîíòðàêòíèê³â 
При мотивації грошового забезпе�

чення у 800–1000 грн. наші конт�

рактники сьогодні отримують су�

му, яка є вдвічі меншою. Зрозуміло,

що за таких умов у людей відсутнє

бажання служити і по завершенні

контракту вони йдуть шукати кра�

щої долі. На жаль, у нас немає під�

став говорити, що контрактник —

це якісно нова категорія військо�

вослужбовців. Візьміть хоча б ті

умови, в яких вони змушені про�

живати. Як правило, це звичайна

солдатська казарма, розбита на ку�

брики. Службове житло нашого

контрактника має бути по�домаш�

ньому затишним і комфортним.

Погодьтеся, якщо людина не має

можливості поставити біля свого

ліжка фотографію коханої або,

скажімо, радіоприймач, це не є нор�

мальним. Тому у найближчій пер�

спективі ми повинні докласти всіх

зусиль, щоб контрактник мав жит�

лові умови не гірші, ніж, скажімо,

Ñâîþ ïåðøó ðîáî÷ó ïî¿çäêó ó â³éñüêà Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Àíàòîë³é
Ãðèöåíêî çä³éñíèâ äî 169-ãî Íàâ÷àëüíîãî öåíòðó Ï³âí³÷íîãî îïåðà-
òèâíîãî êîìàíäóâàííÿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè, ùî ðîçòàøîâà-
íèé ó ñìò. Äåñíà ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³. Ìåòà ïî¿çäêè — âèçíà÷èòè êîëî
ïèòàíü, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè ïðè ïåðåõîä³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà
12-ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïðîõîäæåííÿ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè òà êîìïëåêòóâàííÿ
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè çà êîíòðàêòîì.
Ó ãàðí³çîííîìó Áóäèíêó îô³öåð³â Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ïðîâ³â çóñòð³÷ ç
êîìàíäèðàìè ÷àñòèí ³ ï³äðîçä³ë³â Äåñíÿíñüêîãî íàâ÷àëüíîãî öåíòðó, à
ïî ¿¿ çàâåðøåíí³ äàâ ïðåñ-êîíôåðåíö³þ.
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студент, який мешкає у гуртожитку.

Кімната — на одного, максимум —

на двох чоловік. І, звичайно, ми ма�

ємо зробити усе, аби рівень гро�

шового забезпечення наших війсь�

ковослужбовців був пристойним.

Ïðî ïîøóê áàëàíñó 
ì³æ áàæàíèì òà ìîæëèâèì
На превеликий жаль, армія сього�

дні не забезпечена необхідним.

Причому йдеться не лише про не�

достатнє фінансування, іноді бра�

кує елементарного здорового глуз�

ду та визначеності у пріоритетах. 

Я певен: доки ми чітко не визна�

чимося щодо чисельності наших

збройних сил і не досягнемо від�

повідного рівня бойової підготов�

ки, до тих пір ми будемо робити

вигляд, що суспільство утримує ар�

мію, а вона, у свою чергу, робитиме

вигляд, що здійснює повноцінну

бойову підготовку. Треба рухатися

зустрічними курсами і знаходити

баланс між бажаним та можливим.

Військовий організм, на жаль, є

досить інертним, щоб за сто днів

мого перебування на посаді мініст�

ра можна було відчути реальні змі�

ни на краще. Тому, як на мене, голо�

вне полягає у тому, щоб у військах

якнайшвидше запанував здоровий

мікроклімат, щоб люди врешті�

решт відчули, що у кадровій полі�

тиці здійснюються розумні, вива�

жені кроки, успішно вирішуються

ті проблеми, які для військових є

дуже актуальними. 

Ïðî áðàê áîéîâîãî äîñâ³äó 
â áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ îô³öåð³â
Сьогодні полковниками стають

люди, які отримали лейтенантські

погони з приходом до влади Ми�

хайла Горбачова. Це був період, ко�

ли армія почала втрачати автори�

тет у суспільстві, а бойова підгото�

вка — згортатися. Тому цілком

природно, що багато старших офі�

церів не мають реального бойово�

го досвіду. Так, чимало з них прой�

шли випробування Афганістаном,

деякі побували у «гарячих точках»,

виконуючи миротворчі місії. Але

переважна більшість, з цілком об’єк�

тивних причин, бойового досвіду

не має. 

Ïðî êàäðîâó ïîë³òèêó 
ó çáðîéíèõ ñèëàõ
Кадрова піраміда в армії не є чіт�

кою і збалансованою. Ми маємо

надто багато старших офіцерів і

водночас недокомплект молодших,

яким бракує належного рівня фахо�

вої підготовки. Тобто ми маємо

створити такі умови, за яких у війсь�

ковослужбовця буде чітка і прозора

вертикаль кар’єрного росту. 

Ïðî äîö³ëüí³ñòü ñêîðî÷åííÿ 
òåðì³íó ñëóæáè äëÿ ñîëäàò³â
ñòðîêîâî¿ ñëóæáè
Досвід провідних армій світу свід�

чить, що термін служби солдата

має складати 9 місяців, макси�

мум — один рік. Якщо цілеспрямо�

вано організувати бойову підго�

товку, а не примушувати солдата

фарбувати бордюри чи будувати

комусь дачі, то цей термін служби є

цілком прийнятним і для нас.

Можливо, таким чином вдасться

частково зняти фактор дідівщини,

оскільки не буде солдатів «двох

років служби». Для суспільства сьо�

годні вкрай важливим є прийняття

такого рішення та затвердження

його на законодавчому рівні. В

першу чергу це стосується тих мо�

лодих людей, які мають намір здо�

бути вищу освіту. Доповідь началь�

ника Генерального штабу переко�

нала мене в тому, що управлінські

структури збройних сил готові до

переходу на однорічний термін

строкової служби. Наразі всі доку�

менти щодо реалізації цього рі�

шення вже направлені до Кабміну.

І я не виключаю, що вони будуть ви�

вчені урядом ще до початку нової

сесії Верховної Ради і Парламент

підтримає цей законопроект. 

Ïðî ïðîçîð³ñòü Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè ó ñóñï³ëüñòâ³ 
Міністерство оборони буде від�

критим та прозорим для суспіль�

ства настільки, наскільки це є мож�

ливим. У мене немає жодних намі�

рів приховувати ті явища і пробле�

ми, які існують у наших збройних

Íà æàëü,
ñüîãîäí³ ó íàñ
íåìàº ï³äñòàâ
ãîâîðèòè, ùî

êîíòðàêòíèê —
öå ÿê³ñíî íîâà

êàòåãîð³ÿ
â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â. 
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силах. Для нас є принципово важ�

ливим бачити реальний стан в ар�

мії, без прикрас. Так, ми можемо за�

крити очі на той негатив, який має

місце у війську, а можемо, і це буде

правильно, сказати всю правду про

нашу армію. Можна скільки завгод�

но говорити про високу боєздат�

ність війська, декларувати його го�

товність виконати покладені на

нього завдання. Але яка від того ко�

ристь? Наприклад, у одній із бри�

гад Південного оперативного ко�

мандування 10 одиниць бойової

техніки здійснювали марш на від�

стань 120 кілометрів не чотири го�

дини, як це визначено за планом, а

упродовж п’яти діб. При цьому два

військовослужбовці загинули... 

Ïðî íèçüêó ÿê³ñòü ïðèçîâíîãî
êîíòèíãåíòó òà ÿê çì³íèòè 
ñèòóàö³þ íà êðàùå
Якщо бути чесним, то слід визнати,

що тут ніколи не було соціальної

справедливості. Наприклад, якщо

до війська призивали лише 13%

юнаків, то це не могло не познача�

тися на якості призовного контин�

генту, його професійно�освітньо�

му рівні. Зрозуміло, треба шукати

додаткові стимули, за яких служба

у війську стане для юнака приваб�

ливою. До речі, в деяких країнах

такі стимули є, і вони «працюють».

Можливо, варто створити умови,

за яких ті, хто не бажає служити у

війську, будуть сплачувати «відкуп�

ні» до бюджету на цілком легаль�

них умовах, а не давати хабарі у

військкоматах... Утім ця ідея потре�

бує серйозного обговорення у сус�

пільстві. І якщо вона буде підтри�

мана, пройде через Парламент, то

немає жодного сумніву, що у війсь�

ку вона буде реалізована. 

Ïðî âñòóï Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ
Мене, як міністра оборони, турбує

не стільки питання термінів вступу

України до НАТО, скільки те, як

швидко Збройні Сили України

вийдуть на середній — за стандар�

тами НАТО — рівень бойової під�

готовки, оснащення сучасним

озброєнням, соціального захисту

військовослужбовців тощо. А пи�

тання вступу України до НАТО —

це рішення винятково політичне. 

Ïðî â³éñüêîâ³ ÇÌ²
Я мав можливість вивчати досвід

різних держав і армій. Як засвідчує

практика, відомчі ЗМІ здатні ефек�

тивно виконувати поставлені пе�

ред ними завдання. Тому існування

спеціалізованої преси для військо�

вої аудиторії, на мою думку, є до�

цільним. Інше питання: наскільки

вона якісна сьогодні? Адже не є та�

ємницею, що часто ту ж «Красную

звезду» або інші військові видання

називали «окопной правдой». Чо�

му? Та тому, що чимало заміток, які

друкувалися на шпальтах цих ви�

дань, починалися приблизно так:

«Начальник караула, услышав лай

караульной собаки, предотвратил

выстрел в направлении жилого до�

ма, за что был поощрен грамотой

своего командира...» 

Якщо наші спеціалізовані видан�

ня на такому примітивному рівні

висвітлюватимуть проблеми армії,

то вони нам не потрібні. Я завжди

виступав за відкриту і широку дис�

кусію навколо тих проблем, які

сьогодні постають перед військом,

у тому числі й на шпальтах військо�

вих видань. Я вважаю недоцільним

негайно закривати військові ви�

дання, а журналістів — звільняти.

Всі питання мають вирішуватися

виважено, без «хірургічного» втру�

чання, окрім, звичайно, випадків,

коли це є життєво необхідним. 

Ïðî ñåáå ³ òèõ, ç êèì äîâîäèòüñÿ
ïðàöþâàòè ïë³÷-î-ïë³÷
У камуфляжі я почуваюся комфорт�

но. Це нагадує мені ті 25 років, які я

віддав службі у війську. Ви, напевно,

звернули увагу, що на моєму бушла�

ті відсутні погони полковника: я не

маю наміру поновлювати себе у

цьому званні, тим більше піднімати

його до генеральського. 

Про себе можу сказати так: якщо

я впевнений у власній правоті, то

можу бути і жорстким, і наполегли�

вим. Такої позиції я буду дотриму�

ватись і надалі. 

Спротиву з боку попереднього

керівництва оборонного відом�

ства я не відчув. У мене склалися

абсолютно нормальні ділові відно�

сини з начальником Генерального

штабу. Кожного дня ми проводимо

разом з ним достатньо часу, обго�

ворюючи проблеми українського

війська. Періодично йдуть заслухо�

вування керівників різних струк�

турних підрозділів. Так, я не прихо�

вую, що частина з них незабаром

позбудеться своїх посад. 

Ïðî áåçäóøí³ñòü ÷èíîâíèê³â 
³ ÿê ç íåþ áîðîòèñÿ
Наразі я можу сказати, що прийняв

непопулярне рішення: відсторо�

нив від виконання службових обо�

в’язків керівника Департаменту ка�

дрової політики і військової освіти.

На мій погляд, він проявив зневагу

до тих людей, які зверталися до

оборонного відомства зі скаргами

на безпідставне звільнення з лав

збройних сил. Вочевидь, це слід

кваліфікувати як порушення зако�

ну. Людям просто давали формаль�

ні відписки, а до тих, хто шукав

справедливості, ставилися як до

божевільних. Такого бездушного

ставлення до людей я не приймаю

і зроблю все, аби в подальшому між

міністерством оборони та військо�

вими установами були налагодже�

ні ділові і в той же час людяні взає�

мовідносини.

Ó ìåíå íåìàº æîäíèõ íàì³ð³â
ïðèõîâóâàòè ò³ ÿâèùà ³ ïðîáëåìè, 

ÿê³ ³ñíóþòü ó íàøèõ çáðîéíèõ ñèëàõ. 



10

ÎÄÀ ÏÐÎ ÎÐÅÍÄÓ
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÞ
Прапорщик стояв перед господар�

кою «житла загального користу�

вання» і знічено мовчав, як хлоп�

чина, що наробив шкоди. Відповіс�

ти безквартирному військовому

було нічого… Маючи досвід неод�

норазових переїздів, він уже звик

до подібних претензій. Сім’я війсь�

ковослужбовця «кочує» по Києву з

початку дев’яностих. Сам Сергій

має за плечима 25 років служби в

армії… 

Проблеми з проживанням війсь�

ковослужбовців у цивільних гурто�

житках існують вже не один рік.

Чому? Давайте з’ясуємо.

Відповідно до «Положення про

порядок оренди і оплати орендо�

ваного житла у Збройних Силах

України», затвердженого наказом

міністра оборони України № 349

від 24 вересня 2001 р., командирам

військових частин надається пра�

во укладати договори на оренду

житлових приміщень підпри�

ємств, організацій, установ, а та�

кож приватного житла

Вищезгаданий документ перед�

бачає оплату військовими части�

нами оренди кімнат у цивільних

гуртожитках. Самі ж військово�

службовці зобов’язані сплачувати

за комунальні послуги в залежнос�

ті від кількості членів сім’ї або за�

йманих ліжко�місць. Такий розпо�

діл, безумовно, є вигідним для без�

квартирних військових, особливо

у Київському гарнізоні. Адже за

оренду, приміром, однокімнатної

квартири площею 18–19 кв. м вій�

ськове відомство сплачує підпри�

ємству чи організації близько 300

гривень. У той час оплата «кому�

налки» обходиться втричі дешев�

ше, причому ці кошти мають вира�

ховуватися із щомісячного грошо�

вого забезпечення і направлятися

на розрахунковий рахунок відпо�

відної організації чи підприємст�

ва. Начебто все зрозуміло і просто.

Але…

ТЕАТР АБСУРДУ

ßêîñü, ïîâåðòàþ÷èñü ç³ ñëóæáè, ÿ ñòàâ ñâ³äêîì
ðîçìîâè ì³æ çàâ³äóþ÷îþ ãóðòîæèòêó, â ÿêîìó
ìåøêàþ, òà ìî¿ì ñóñ³äîì ïðàïîðùèêîì Ñåð-
ã³ºì. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â³í íàìàãàâñÿ çàíåñòè
äî ï³ä’¿çäó íîâåíüêèé äèâàí, ïðî ÿêèé âîíè ç
äðóæèíîþ äàâíî ìð³ÿëè. Òóò éîãî é çóïèíèëà
çàâ³äóþ÷à: ìîâëÿâ, îñü ïîêè Ì³íîáîðîíè íå
ïîâåðíå ãóðòîæèòêó áîðã — íî÷óéòå õî÷ ïðîñòî
íåáà. Ìåíå öå íå îáõîäèòü...

МИМОВОЛІ
ББООРРЖЖННИИККИИ
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ÕÎÒ²ËÎÑß ßÊ ÊÐÀÙÅ, 
À ÌÀªÌÎ ÒÅ, ÙÎ ÌÀªÌÎ
Насправді, саме ці перефразовані

вислови якнайкраще характеризу�

ють ситуацію, що склалася з укла�

денням договорів на проживання

військовослужбовців та їхніх ро�

дин у цивільних гуртожитках. Ле�

вова частка житлових площ, взя�

тих військовим відомством «на�

прокат», припадає на багатостраж�

дальний Київський гарнізон, де

понад семитисячний загін без�

квартирних усілякими способами

шукає даху над головою. Дехто що�

місяця витрачає двісті й більше

славнозвісних умовних одиниць

за піднайом чужої квартири, ін�

ші — оббивають пороги цивіль�

них установ, аби укласти договір

на проживання у гуртожитку.

Відразу зазначу: щасливчикам,

яким вдалося «випросити» квадра�

тні метри у цивільному гуртожит�

ку, життя медом не здається. Адже

кожні півроку договір треба пере�

укладати. Проблема не в тому, що

ця процедура коштує багатого�

динного вистоювання у черзі та

кількаденної біганини по різних

інстанціях. Все набагато простіше:

керівникам підприємств, у розпо�

рядженні яких знаходяться гурто�

житки, з військовими співпрацю�

вати не вигідно — борг військово�

го відомства за поточний і минулі

роки сягнув 1 млн 300 тис.

гривень! За цими цифрами — доля

конкретних людей, провина яких

лише в тому, що вони служать у

столиці.

ÄÎÊÈ ÃÐ²Ì ÍÅ ÃÐßÍÅ...
Незважаючи на борги міністерства

оборони, домовитися про житло з

керівниками цивільних підпри�

ємств інколи вдається. Термін «до�

мовитися» вжитий умовно. Адже в

більшості випадків посадовців

просто ставлять перед фактом, що

сім’я військового зайняла певну

кімнату. Почуттю товариства лю�

дей у погонах можна лише позазд�

рити: отримавши постійне житло

або призначення в інший гарні�

зон, військовослужбовець не здає

кімнату в гуртожитку до того часу,

поки там не залишить свої речі йо�

го колега. Інакше як добре налаго�

дженим конвеєром це не назвеш. 

— Я розумію військових, — ко�

ментує ситуацію генеральний ди�

ректор дочірнього підприємства

«Екос» холдингової компанії «Київ�

міськбуд» Микола Кучеренко. —

Житло для армії — велика пробле�

ма. Але зрозумійте і ви мене. Ми

маємо масу судових позовів через

несплату за використані тепло, во�

ду, електроенергію… 

Частини і установи міністерства

оборони заборгували «Екосу»

понад 500 тис. гривень. Варто за�

значити, що більша частина цих

коштів припадає на минулі роки.

Виявляється, справа не лише у то�

му, що з бюджету для оплати орен�

ди житла Головне комунально�екс�

плуатаційне управління Збройних

сил України щороку отримує тіль�

ки половину від необхідної суми.

Проблема боргів також на совісті

командирів та начальників, які без�

відповідально ставляться до вирі�

шення цього питання. 

У «Положенні про порядок

оренди і оплати орендованого

житла у Збройних силах України»

зазначено, що «командир військо�

вої частини своїм наказом при�

значає посадову особу, відповіда�

льну за орендування житлових

приміщень, виконання умов дого�

вору оренди». Насправді ж, якщо

вказана «відповідальна» посадова

особа виявляється безвідповідаль�

ною, фінансові служби частин ін�

коли роками не вираховують із

грошового утримання військово�

службовців визначену за комуна�

льні послуги суму. «Деякі команди�

ри починають серйозно займати�

ся цим питанням лише тоді, коли

борг сягне за 150 тис. гривень», —

розповідає комерційний дирек�

тор ДП «Екос» Надія Савченко. Ви�

ходить, як у тій приказці, доки

грім не гряне, мужик не перехрес�

титься.

Подібна ситуація склалася з вій�

ськовослужбовцями Державної

прикордонної служби. Через бор�

ги у 2001 р. підприємство «Екос» у

судовому порядку виселило 129

сімей прикордонників. Напередо�

дні, через регулярне недофінансу�

вання з бюджету, силовим мініс�

терствам дозволили провести вза�

ємозаліки з цивільними державни�

ми підприємствами. Проте високі

чини так і не змогли вирішити, хто

ж саме займеться підготовкою не�

обхідної документації. Тоді генера�

льний директор ДП «Екос» Микола

Кучеренко взявся за це особисто. І

коли папери вже треба було про�

сто завірити печатками, посадовця

чомусь не пропустили через кон�

трольно�перепускний пункт Уп�

равління Державної прикордонної

служби України. Приклад такої

«турботи» про людей дає підстави

думати, що у ролі прохачів перебу�

вають не лише безквартирні офі�

цери і прапорщики, а й керівники

підприємств, які намагаються ви�

требувати плату за надані житлові

площі та комунальні послуги.

У Головному комунально�екс�

плуатаційному управлінні Зброй�

них Сил України повідомили, що

кількість сімей військовослужбов�

ців, які мешкають у цивільних гур�

тожитках Київського гарнізону,

складає понад 1 300. Але й досі в Го�

ловКЕУ не існує централізованої

бази даних, за допомогою якої мо�

жна було б контролювати укладан�

ня договорів, надходження коштів

та інші питання, що вимагають чи�

мало сил і часу. Спробуйте відслід�

кувати вчасне перерахування кош�

тів, коли в гуртожитках дочірнього

підприємства «Екос», приміром,

живе близько семисот сімей війсь�

ковиків. А підприємств, які хоч і не�

охоче, але поки що допомагають

військовослужбовцям у вирішенні

житлової проблеми, у Києві понад

двадцять.

Схоже, час вказувати на бездіяль�

ність інших минув. Тож перш ніж

скаржитися на недостатнє фінансу�

вання з боку держави, давайте спо�

чатку розберемося «у своєму горо�

ді». Адже якщо оплата оренди не за�

лежить від самих військовослужбо�

вців, то несвоєчасні розрахунки за

надані комунальні послуги поясню�

вати нічим, оскільки грошове утри�

мання військові отримують, слава

Богу, вчасно. 

Ìàéîð Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ

Ô³íàíñîâ³ ñëóæáè ÷àñòèí 
³íêîëè ðîêàìè íå âèðàõîâóþòü 

³ç ãðîøîâîãî óòðèìàííÿ
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â âèçíà÷åíó 

çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ñóìó. 



ПОЛЬОВА КУХНЯ

12

ДЛЯ ПЕРЕДОВОЇ
РРААЦЦІІООНН

Âåëèêèé ðîñ³éñüêèé ïîëêî-
âîäåöü Îëåêñàíäð Ñóâîðîâ
íàêàçóâàâ ñîëäàòîâ³ òðèìàòè
íîãè â òåïë³, ãîëîâó â õîëîä³,
à øëóíîê ó ãîëîä³. Ïðîòå íå
ìåíøå â³äîìèé ³ òàêèé
âèñë³â: «Ãîëîäíèé ñîëäàò —
ïîãàíèé ñîëäàò». 
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Пригадаймо Другу світову війну.

Вже тоді норми харчування роз�

глядалися як один із факторів своє�

рідного «заохочення» бійців. В за�

лежності від наближення до пере�

дової вони були різними. Переваж�

но це стосувалося хлібобулочних,

м’ясних та рибних продуктів. Згід�

но з постановою Державного комі�

тету оборони від 12 вересня

1941 р., на передовій боєць отри�

мував 150 г м’яса, а в тилу бригади

або дивізії — лише 120. Якщо ж ча�

стина знаходилася в тилах і не вхо�

дила до складу діючої армії, то ця

норма була удвічі нижчою, ніж на

передовій. Існувала також відмін�

ність у нормах забезпечення хлі�

бом — різниця між фронтовою і

тиловою пайкою становила

150–200 г. А «поласувати» за дер�

жавний кошт цигарками могли ли�

ше «окопні» солдати та офіцери.

Щодо госпітального пайка, то за

багатьма показниками він був на�

віть кращим, ніж на передовій. За

рахунок поліпшеного харчування

радянське військове керівництво

сподівалося швидше поставити

пораненого солдата на ноги. Ціка�

ва деталь: госпітальний пайок вер�

махту за своїм складом був майже

удвічі меншим за фронтовий. Оче�

видно, гітлерівське командування

ставилося до своїх хворих солдатів

як до ледарів і дармоїдів. Так, за

розпорядженням фельдмаршала

Паулюса, в останні дні Сталінград�

ської битви продукти харчування

пораненим не видавалися взагалі.

У порівнянні з минулим, сучасні

умови харчування військовослуж�

бовців є більш «тепличними». Так,

згідно з діючою постановою Уряду

України, нашого солдата у польо�

вих умовах чи при виконанні ін�

ших завдань дозволяється годува�

ти сухим пайком не більше трьох

діб. Після закінчення цього термі�

ну, за будь�яких умов, тил повинен

забезпечити воїна гарячою їжею.

Виглядає це досить гуманно, особ�

ливо якщо взяти до уваги той факт,

що під час останнього вторгнення

армії США в Ірак гарячу їжу амери�

канські солдати отримали лише на

восьмий день.

Взагалі під час бойових дій хар�

човий та питний режими мають

особливий вплив на боєздатність

солдата. Тому раціон та норми

продовольчого забезпечення роз�

робляються з урахуванням осно�

воположного принципу: харчу�

вання особового складу має відно�

влювати його «енергозатрати».

При цьому основна частка енерге�

тичної цінності (до 70%) попов�

нюється за рахунок продуктів із

борошна і круп. Проте деякі війсь�

кові професії вимагають особли�

вого харчування. Наприклад, під

час проведення досліджень, об’єк�

том яких був раціон моряків�під�

водників, у досліджуваних спосте�

рігалося зменшення потреби орга�

нізму в хлібі, макаронах, картопля�

ному пюре, різноманітних кашах і

консервованих продуктах. По�

дальші аналізи показали, що відсут�

ність апетиту у моряків спричини�

ла втрату організмом 24% білків,

33% жирів та 28% вуглеводів. При

цьому, як не дивно, вони віддавали

перевагу вітамінізованим напоям,

сокам та стравам із овочів.

Ці дослідження проводилися у

російській армії. Розробкою норм

харчування особового складу там

займається Центральна дослідни�

цько�конструкторська база —

структурний підрозділ Централь�

ного продовольчого управління

збройних сил Росії. Водночас, за

словами начальника відділу забез�

печення продовольством — за�

ступника начальника Управління

продовольчого забезпечення Де�

партаменту ресурсного забезпе�

чення Міністерства оборони Укра�

їни полковника Володимира Осі�

пова, спеціальної структури, яка б

займалася розробкою норм харчу�

вання для наших військовослужбо�

вців, немає. 

Цим питанням займаються міні�

стерство охорони здоров’я, різно�

манітні наукові центри та дослід�

ницькі інститути. Зрозуміло, що

при розробці норм добового раці�

ону військовослужбовців врахову�

ються економічні можливості дер�

жави, рівень розвитку науки, тех�

нологій, а також традиції харчу�

вання. Тому в українському

загальновійськовому наборі сухих

продуктів міститься 500 г м’ясо�

рослинних консервів. За кількістю

цього продукту в солдатських пай�

ках Україна поступається лише Ні�

меччині, Фінляндії та Пакистану. А

в сухих пайках армій США, Польщі,

Норвегії та інших держав таких

продуктів взагалі немає.

Жодна з армій світу, окрім укра�

їнської, не має у складі своїх сухих

пайків ковбасного фаршу, а рибні

консерви мають лише російські

бойові раціони харчування. При�

чому в українському «польовому

меню» їх міститься 160 г, що на

третину більше, ніж у росіян. Маю�

чи у своєму складі 300 г галет,

український загальновійськовий

набір також вважається лідером

по кількості цього продукту. Як ба�

чимо, національні особливості ха�

рчування українців враховані по�

вністю. 

Окрім перерахованих наймену�

вань, до складу українського «сух�

паю» входять також м’ясні консер�

ви, м’ясний бульйон, цукор, роз�

чинні та фруктові напої, карамель,

полівітаміни. Особлива увага при�

діляється харчуванню військово�

службовців, які виконують завдан�

ня за кордоном. У загальновійсько�

вому наборі сухих продуктів для

миротворчих підрозділів удвічі збі�

льшена кількість м’ясних консервів

та ковбасного фаршу. Додатково

«сухпай» містить суп та картопляне

пюре швидкого приготування, мед,

фруктовий джем та печиво. При

цьому знову ж таки враховуються

харчові уподобання українців, то�

му суп та картопляне пюре у «по�

льовому меню» нашого миротвор�

ця має присмак не крабів чи креве�

ток, а свинини або курятини.

А ось у Великобританії, врахову�

ючи багатонаціональність особо�

вого складу збройних сил, розро�

били близько 20 видів польових

пайків — від традиційного гуляшу

до таких страв, як курятина з ри�

сом і спеціями чи фрикадельки з

макаронами та приправами. Вони

приготовлені так, щоб термін їх

реалізації складав не менше трьох

років. Довготривалістю зберігання

відрізняються й американські пай�

ки. Втім, за словами полковника

Володимира Осіпова, натуральні

продукти не можуть зберігатися

так довго. Тому цілком природно,

що американська так звана «їжа,

Ò³ëüêè óêðà¿íñüêèé ñóõèé ïàéîê ìàº
ó ñâîºìó ñêëàä³ êîâáàñíèé ôàðø,

ñóï òà êàðòîïëÿíå ïþðå.
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готова до вживання» вважається чи

не найгіршою в світі. Навіть слав�

нозвісне «курча по�королівськи»

американські військові називають

не інакше як «здохле курча».

Показовою щодо цього є воєнна

кампанія 1991 р. у Перській затоці,

коли американські солдати слізно

вмовляли своїх британських колег

обміняти їхні ланч�пакети на су�

хий пайок союзників. На відміну

від інших, український загально�

військовий набір сухих продуктів

має термін зберігання один рік,

при цьому його енергетична цін�

ність складає 3939 кілокалорій і

випереджає за цим показником іс�

панський, пакистанський, грець�

кий, британський, німецький та

польський. Фахівці Управління про�

довольчого забезпечення Зброй�

них Сил України стверджують, що

це свідчить про виняткову натура�

льність його інгредієнтів та відсут�

ність шкідливих для організму лю�

дини консервантів. 

Важко не погодитися з тим, що

харчування особового складу має

бути не лише повноцінним та оп�

тимальним з точки зору фізіології,

а й безпечним. Адже, за статисти�

кою, хвороби органів травлення у

військовослужбовців збройних

сил країн СНД займають друге міс�

це за розповсюдженістю після гри�

пу та гострих респіраторних за�

хворювань. Тому перевагою вітчи�

зняних харчових наборів є те, що

до їх розробок залучалися Україн�

ський науково�дослідний інститут

гігієни харчування та науковий гі�

гієнічний центр Міністерства охо�

рони здоров’я України, Інститут

медицини праці Академії медич�

них наук, Інститут екогігієни і ток�

сикології імені Л. Медведя, а також

санітарно�епідеміологічні та вете�

ринарні служби. 

До речі, під час Першої світової

війни, аби запобігти можливим за�

хворюванням шлунково�кишково�

го тракту, один день на тиждень

солдати царської армії постували.

А в арміях США та Великобританії і

нині практикуються вегетаріанські

сухі пайки. Проте вегетаріанство,

як відомо, не є національною особ�

ливістю харчування українців.

Скоріше, навпаки.

Áîãäàí ÑÅÐÃ²ªÍÊÎ

1. Ãàëåòè ç áîðîøíà ïøåíè÷íîãî äðóãîãî ñîðòó ..............................300
2. Êîíñåðâè ì’ÿñí³ ..........................................................................................100
3. Êîíñåðâè «Êîâáàñíèé ôàðø» ..............................................................100
4. Êîíñåðâè ì'ÿñî-ðîñëèíí³ â àñîðòèìåíò³ ........................................500
5. Êîíñåðâè ðèáí³..............................................................................................160
6. Áóëüéîí ì'ÿñíèé (êîíöåíòðàò) ..............................................................20
7. Ïîâèäëî ............................................................................................................40
8. Öóêîð..................................................................................................................40
9. Íàï³é ôðóêòîâèé (êîíöåíòðàò) ..............................................................5
10. ×àé ðîç÷èííèé ç öóêðîì ..........................................................................30
11. Êàðàìåëü, øòóê ............................................................................................6
12. Ïîë³â³òàì³íí³ ïðåïàðàòè òèïó «Ãåêñàâ³ò», äðàæå ..........................1
13. Ëîæêà ñòîëîâà ïëàñòìàñîâà, øòóê ....................................................3
14. Ñåðâåòêè ïàïåðîâ³, øòóê ..........................................................................3
15. Ñåðâåòêè ã³ã³ºí³÷í³, øòóê............................................................................2

ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ Ö²ÍÍ²ÑÒÜ, êêàë........................................3939

Ê³ëüê³ñòü ãðàì³â 
íà äîáóÍàéìåíóâàííÿ ïðîäóêòó¹

ç/ï

ÑÓÕÈÉ ÏÀÉÎÊ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖß



15

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Перераховувати всі обіцяні блага,

які, немов з рогу достатку, мали

звалитися на людей у погонах, не�

має сенсу. Кожний з нас про них

добре поінформований. Зокрема,

на будівництво та придбання жит�

ла для військових бюджетом мину�

лого року були передбачені асиг�

нування у 304 млн грн., тобто сума

для наших збройних сил просто

астрономічна. Реалізувавши ці ко�

шти, планувалося скоротити соро�

касемитисячну чергу безквартир�

них на 5168 осіб. Віру в реальність

таких прогнозів вселяло й те, що

відповідна стаття державного бю�

джету декларувалася як захищена,

тобто ці кошти можна було вико�

ристовувати тільки на передбачені

законом видатки.

Проте державні мужі, роздаючи

обіцянки, м’яко кажучи, злукавили.

Складаючи розпис асигнувань

держбюджету, вони заклали в цей

документ міну сповільненої дії.

Адже із передбаченої суми, мініс�

терством фінансів (яке на той час

очолював пан Азаров) було затвер�

джено виділити лише 273 млн грн.

Причому в першому півріччі —

всього 12 млн грн., що складало 5%

річного ліміту, а решту — 261 млн

грн. — у другому, переважно у лис�

топаді–грудні. До чого це призве�

ло — відомо всім: на семитисячну

армію безквартирних військово�

службовців Київського гарнізону

було виділено аж... чотири кварти�

ри! А загалом минулого року побу�

довано та придбано 3418 квартир…

Отже, вдало зманеврувавши, уряд

екс�прем’єра Януковича із житлом

військових, образно кажучи, «про�

котив»: гучні прожекти та обіцян�

ки насправді виявилися мильною

булькою!

У народі кажуть: «Після бою рука�

ми не розмахують». Тож чи варто

сипати сіль на рану та вкотре збу�

джувати громадську думку розмо�

вами про минулі «подвиги» старої

влади? Може й ні, якби пан Азаров

та компанія напередодні своєї від�

ставки не розродилися черговим

«благодіянням». Начебто виправ�

ляючи прорахунки минулорічні,

міністерство фінансів заклало в За�

кон України про Державний бю�

джет–2005 ще більшу суму — 503,3

млн грн. на те ж таки будівництво

довгоочікуваного житла для війсь�

ковослужбовців. Чим не привід для

нової хвилі рожевого оптимізму?

Якби не одне «але»... Мінфінівська

братія, як і рік тому, склала поміся�

чний розпис асигнувань на житло�

ве будівництво таким чином, що

левову частку держбюджетних ви�

датків (а цього разу вона становить

320 млн грн., тобто 64% від загаль�

ної суми) знову передбачено ви�

тратити у... листопаді — грудні

2005 року. Коментарі, як�то кажуть,

зайві…

На цьому «мажорному» акорді,

здавалося б, і можна поставити

крапку. Проте варто все ж акценту�

вати увагу читача ще на одному до�

волі неприємному для міністер�

ства оборони факті. Так, згідно з

поданим мінфіном розписом, вій�

ськове відомство не зможе викона�

ти взяті на себе зобов’язання на су�

му 110,2 млн грн. по укладених на�

прикінці минулого року договорах

закупівлі житла. І це означає, що

найближчим часом йому доведеть�

ся сплатити чималий штраф.

Становище, в якому, як і весь наш

народ, перебували збройні сили

протягом правління колишнього

уряду, нагадувало театр абсурду.

Проте цирк поїхав, а з ним, на ща�

стя, й клоуни. Тож чи варто успад�

ковувати їхні методи «турботи»

про людей? На справедливе вирі�

шення житлового питання новим

урядом нової України розрахову�

ють тисячі сімей захисників нашої

держави.

Ï³äïîëêîâíèê ²âàí ÑÒÓÏÀÊ

ДДЕЕЖЖААВВЮЮ
або Як уряд ексJпрем’єра
Януковича «дбав» про
добробут українських
військовослужбовців

Íà ñåìèòèñÿ÷íó àðì³þ
áåçêâàðòèðíèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

Êè¿âñüêîãî ãàðí³çîíó ó ìèíóëîìó ðîö³
áóëî âèä³ëåíî àæ... ÷îòèðè êâàðòèðè!
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— Зустрічі з автоінспектором

військові водії та їхні керівники

чомусь завжди побоюються, — по�

сміхається старший прапорщик

Олег Статкевич, інспектор ВІБДР

Центрального управління Військо�

вої служби правопорядку по місту

Києву й області. Проте якщо у водія

все в порядку — і технічний стан

автомобіля задовільний, і докумен�

ти оформлені як слід, і в Правилах

дорожнього руху він не «пла�

ває», — йому боятися нічого. 

Якщо у шляховому листі відсут�

ній підпис чергового КТП про до�

звіл на виїзд машини або не спра�

цьовує реле показників поворотів,

я буду змушений, згідно з інструк�

цією, затримати машину. Прикро,

що, знаючи це, водії та їхні безпо�

середні керівники навмисно йдуть

на порушення. Буває й таке, — про�

довжує Олег Миколайович, — що

«старші машин», побачивши авто�

інспектора, наказують водієві ні в

якому разі не зупинятися, створю�

ючи тим самим аварійну ситуацію

на дорозі. Щось схоже я спостері�

гав, коли служив у військах. Так, де�

які командири на службових нара�

дах інструктували своїх підлеглих,

щоб ті не попадались на очі пра�

цівникам ВІБДР. Водії, шукаючи

ВАС ЗУПИНИВ

Ñêðåã³ò ãàëüì, ãó÷í³
ñèãíàëè êëàêñîí³â,
áåçê³íå÷í³ àâòîìî-
á³ëüí³ ïîòîêè íà âóëè-
öÿõ ì³ñò âæå ñòàëè
äëÿ íàñ òàêèìè çâè÷-
íèìè, ùî ìè íå óÿâ-
ëÿºìî ñåáå áåç öüîãî.
ßê íå óÿâëÿºìî íà-
øèõ âóëèöü áåç ³í-
ñïåêòîðà áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó. Ïåðå-
êîíàòèñÿ â öüîìó âè-
ïàëà íàãîäà íàøîìó
êîðåñïîíäåíòó ï³ä ÷àñ
éîãî ñï³ëüíîãî ïàòðó-
ëþâàííÿ ç â³éñüêîâèì
àâòî³íñïåêòîðîì. 

ВВАЖАЙТЕ, ЩО… ПОЩАСТИЛО!
Принциповість військових автоінспекторів змушує водіїв
підтримувати транспортні засоби у належному стані.

ІІННССППЕЕККТТООРР??
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об’їзні шляхи, часто запізнювалися

і вчасно не поверталися до постій�

ного місця дислокації.

Ця розмова відбулася незадовго

перед тим, як три екіпажі військо�

вих інспекторів ВІБДР відправили�

ся на патрулювання по місту. Я, ко�

респондент журналу «Військо

України», був у команді з капітаном

Андрієм Лухтаном та старшим

прапорщиком Анатолієм Панчу�

ком. Зазвичай, аби не виловлювати

поодинокі військові машини в за�

гальному потоці, військові інспек�

тори «працюють» поблизу певних

об’єктів — вокзалів, складів, ре�

монтних баз, дорожніх розв’язок,

виїздів з міста та військових час�

тин. Вони називають це роботою

«по кущах». 

Виїхавши за ворота комендату�

ри, вливаємось в інтенсивний по�

тік столичного транспорту. Як зав�

жди — пробка. Повільно просуває�

мося до місця патрулювання на

правому березі Дніпра. Окружна

дорога — місце, з якого ми розпо�

чинаємо своє патрулювання. Вже

за кілька хвилин серед потоку ци�

вільних авто помічаємо військо�

вий уазик. На вимогу інспектора

автомобіль зупиняється. 

— Доброго дня. Інспектор доро�

жньо�транспортної служби стар�

ший прапорщик Панчук. Будь лас�

ка, пред’явіть документи. 

Солдат миттю подає посвідчення

водія, техпаспорт та шляховий

лист, з якого дізнаємося, що авто�

мобіль приписаний до військового

інституту при університеті імені

Т.Г. Шевченка. Ретельно перевірив�

ши документи та переконавшись,

що поруч із водієм — старший ма�

шини, інспектор дозволяє їхати да�

лі. Деякий час серед потоку автомо�

білів не вдається розгледіти жодної

машини з військовими номерами. 

Напевно, ні для кого не є таємни�

цею, що автомобілі військової ін�

спекції беруть участь у супрово�

дженні VIP�персон. Поки є вільна

хвилинка, цікавлюся моментами,

що пов’язані з виконанням завдань

такого роду. 

— Рух VIP�ескорту відбувається,

як правило, в центрі міста, — роз�

повідає Анатолій Валентинович, —

і кожна зупинка здійснюється згід�

но з протоколом, який розписано

по хвилинах. А це в такому велико�

му місті, як Київ, досить непросто.

Але попри те, що до супроводу VIP�

персон ставляться підвищені ви�

моги, іноді трапляються й курйози.

Так, одного разу, через поломку ав�

тобуса, почесна варта Президент�

ського полку добиралася до Марі�

їнського палацу тролейбусом, але...

у супроводі автомобілів військової

інспекції. 

Згодом пронизливий зимовий

вітер, що проймає до кісток, зму�

сив мене шукати захисту в салоні

патрульної машини. Що й казати,

служба не з легких. Та не лише хо�

лод дошкуляє інспекторам дорож�

ньо�патрульної служби. Трапляєть�

ся й таке, що по кілька разів на день

їх звільняють зі збройних сил. І ли�

ше через те, що вони професійно

та добросовісно виконують свій

обов’язок, — це дуже дратує поспі�

шаючих у невідкладних справах

офіцерів та генералів. Проте інс�

пектори сприймають такі момен�

ти філософськи, вважаючи їх не�

від’ємними складовими своєї ро�

боти. Той, хто не може з цим зми�

ритися, довго на такій службі не

затримається. 

Не встигнувши як слід зігрітися в

автомобілі, доводиться знову вихо�

дити на мороз. Капітан Лухтан

щойно зупинив машину одного з

київських військкоматів. Цивіль�

ний водій, не виказуючи невдово�

лення, виконує всі вимоги інспек�

тора, починаючи з перевірки кузо�

ва та агрегатів автомобіля і закін�

чуючи вогнегасником, аптечкою

та знаком аварійної зупинки. 

— Видно, що людина — не нова�

чок в автомобільній справі. Знає не

тільки свої права, а й обов’язки. Ма�

Òðàïëÿºòüñÿ é òàêå, ùî ¿õ ïî ê³ëüêà
ðàç³â íà äåíü çâ³ëüíÿþòü ç³

çáðîéíèõ ñèë. Ïðîòå ³íñïåêòîðè
Â²ÁÄÐ ñïðèéìàþòü òàê³ ìîìåíòè

ô³ëîñîôñüêè.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íàøîþ ñëóæáîþ ðîçðîáëåíèé ³
çä³éñíþºòüñÿ êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåç-
ïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, ìè ñòè-
êàºìîñÿ ç ïðîáëåìàìè, âèð³øåííÿ ÿêèõ â³ä íàñ íå çàëå-
æèòü. Àäæå ñòàí ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âîä³¿â çàëèøàº
áàæàòè êðàùîãî. Çà ñòàòèñòèêîþ, ìèíóëîãî ðîêó ç âèíè
âîä³¿â â³éñüêîâèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òðàïèëîñÿ 25 äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä, âíàñë³äîê ÿêèõ çàãèíóëî 8
îñ³á òà ùå 48 òðàâìîâàíî. Êð³ì òîãî, ìè ïðàêòè÷íî íå
ìàºìî âàæåë³â âïëèâó íà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â — âëàñ-
íèê³â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Ç íèìè, íà æàëü, ìè ìîæåìî
ïðîâîäèòè ëèøå ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó. 

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ïðè÷èíîþ àâàð³é-
íèõ ñèòóàö³é íà àâòîøëÿõàõ âñå ÷àñò³øå ñòàº æàëþã³ä-
íèé ñòàí â³éñüêîâî¿ òåõí³êè. Ç 1991 ðîêó ïàðê âàíòàæ-
íèõ, ñïåö³àëüíèõ àâòîìîá³ë³â òà òåõí³êè ÇÑ Óêðà¿íè, áà-
çîâ³ øàñ³, íà ÿêèõ çìîíòîâàíî îçáðîºííÿ, ïðàêòè÷íî íå
îíîâëþâàëèñÿ. Áàãàòî òåõí³êè äàâíî âè÷åðïàëî ñâ³é
åêñïëóàòàö³éíèé ðåñóðñ. 

Äåäàë³ ãîñòð³øå ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çäî-
áóòòÿ ïðàö³âíèêàìè Â²ÁÄÐ þðèäè÷íî¿ îñâ³òè. Öå äàñòü ¿ì
ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíî çä³éñíþâàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ
â ðàìêàõ çàêîíó. Àäæå ñüîãîäí³ àâòî³íñïåêòîð ìàº ïðà-
âî íå ò³ëüêè ñêëàäàòè ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïî-
ðóøåííÿ, à é ÷åðåç ñóäè íàêëàäàòè ñòÿãíåííÿ, ÿê íà âî-
ä³¿â — ïîðóøíèê³â ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, òàê ³ íà êåð³-
âíèê³â óñòàíîâ, äå ö³ âîä³¿ ïðîõîäÿòü ñëóæáó.

Ðàçîì ç òèì, ñüîãîäí³ ÷åðåç íåäîñêîíàë³ñòü íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè ìàòåð³àëüí³ ñòÿãíåííÿ ç âîä³¿â-
ïîðóøíèê³â º íååôåêòèâíèìè. Ó ïîð³âíÿíí³ ç ºâðîïåé-
ñüêèìè êðà¿íàìè øòðàôí³ ñàíêö³¿ â Óêðà¿í³ ïðîñòî ì³-
çåðí³. Â Óãîðùèí³, íàïðèêëàä, ò³ëüêè çà ïåðåâèùåííÿ
øâèäêîñò³ íàêëàäàºòüñÿ øòðàô, ðîçì³ð ÿêîãî, â ïåðå-
ðàõóíêó íà ãðèâí³, ïðèð³âíþºòüñÿ äî îêëàäó êàï³òàíà
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Ó íàñ æå çà êåðóâàííÿ àâòîìî-
á³ëåì ó íåòâåðåçîìó ñòàí³ — øòðàô 250 ãðèâåíü. Çðî-
çóì³ëî, ùî öå íåãàòèâíî âïëèâàº íà ñòàí áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó.

Êîìåíòàð íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïîëêîâíèêà Â³êòîðà ÞÊÀËÎ:
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День 22 грудня рядовому Миколі

Карабаджаку запам’ятається на все

життя, бо його можна назвати дру�

гим днем народження солдата.

Особиста необережність при по�

водженні зі зброєю під час практи�

чних занять з вогневої підготовки

могла обернутися загибеллю вій�

ськовослужбовця. Випадкове нати�

снення спускового гачка гранато�

мета… постріл… удар струменя по�

рохових газів… Солдат дістав тяжкі

травми: розрив міжшлуночкової

перегородки серця, опіки, пере�

лом двох ребер. І лише оперативні,

послідовні і грамотні дії спочатку

лікарів Володимир�Волинської ра�

йонної лікарні, а згодом — фахів�

ців Центрального військового клі�

нічного госпіталю Західного ОК

врятували життя хлопцю. 

Своїм порятунком рядовий Ми�

кола Карабаджак насамперед за�

вдячує лікарю�анестезіологу, капі�

тану медичної служби Ользі Заче�

пі, яка у вирішальний момент взяла

на себе відповідальність за переве�

зення пораненого до Львова, де

йому мали зробити операцію. 

Наш кореспондент побував у го�

спіталі, поспілкувався з потерпі�

лим та його рятівницею, а також

з’ясував всі обставини того нещас�

ного випадку.

— В армії я вже 8 місяців, — почав

розповідь юнак. — Професія гра�

натометника мені до вподоби. До

цього нещасливого випадку я вже

зробив п’ять пострілів з гранато�

мета РПГ–7. Звісно, перед кожним

практичним завданням проходив

теоретичний курс підготовки, ви�

вчав заходи безпеки… Польові ви�

ходи мені подобаються! Тому я ду�

же зрадів, коли нам повідомили

про виїзд на полігон. Погода спри�

яла. Був тихий сонячний день. Ви�

конували вправу по черзі, по два

чоловіки. І ось настала черга нашої

зміни. Щойно ми стали на вогне�

вий рубіж, пролунала команда:

«Вогонь!» Мій товариш вистрілив, а

я тільки прицілився, коли раптом

почув, як мені хтось намагається

щось сказати... Повернувся в той

бік, звідки пролунав голос, і опус�

тив гранатомет, а він уже не стояв

на запобіжнику. І тут я — не знаю,

як це сталося — натиснув на спус�

ковий гачок... Випадково, звичай�

но. Гранатомет вистрілив прямо

біля моїх ніг, я встиг лише заплю�

щити очі. Якби не зробив цього, то

втратив би зір. Болю я не відчував.

Пороховими газами мене відкину�

ло назад, і я упав на спину. Пам’я�

таю, що в той момент бачив лише

свій пропалений бушлат, а в голові

ще майнула думка: треба перевер�

нутись на живіт і затулитися рука�

ми. Цього зробити я вже не зміг,

тільки відчув, як хтось накрив мене

своїм тілом. Як я дізнався згодом,

це був керівник занять капітан Во�

лодимир Мамадалієв. Все сталося

за лічені секунди. Пам’ятаю маши�

ну швидкої допомоги, лікарню…

Там сказали, що якби не бушлат,

помер би на місці. Потім я втратив

свідомість…

ЯНГОЛ НА ІМ’Я

ООЛЛЬЬГГАА
ВРЯТУВАЛА  ЖИТТЯ  СОЛДАТА
Øàíñ³â, ùî ïîðàíåíîãî äîâåçóòü äî Ëüâîâà

æèâèì, ìàéæå íå áóëî. ² òîä³ â³éñüêîâèé ë³êàð-

àíåñòåç³îëîã Îëüãà Çà÷åïà âçÿëà â³äïîâ³äàëü-

í³ñòü çà æèòòÿ ñîëäàòà íà ñåáå.

шина — у належному стані, отож

до водія жодних претензій, — кон�

статує Андрій Володимирович.

Після годинного патрулювання

ми змінюємо місце дислокації і на�

правляємось у бік метро «Свято�

шин». Невдовзі помічаємо військо�

ву вантажівку, за якою тягнеться

шлейф пилу: в її кузові — нічим не

прикрите будівельне сміття. Мож�

ливо, для водія все обійшлося б, як�

би він просто на очах у інспектора

не рвонув на червоне світло. Саме

це й стало підставою для складен�

ня протоколу затримання. Крім то�

го, під час перевірки документів

водія виявили ще одне порушення.

Довелося вилучити технічний пас�

порт, і тепер горе�водія разом з від�

повідальним за експлуатацію тех�

ніки будуть чекати на засіданні вій�

ськової кваліфікаційної комісії у

ВІБДР. З кожним із них, на перший

раз, буде проведена роз’яснюваль�

на бесіда.

— Сьогодні водії�строковики —

це «наїзники». У них немає того

ставлення до своїх обов’язків, яке

було у старшого покоління. Бракує

старанності і бажання вчитися, —

ділиться думками прапорщик Пан�

чук. — Раніше солдат під час служ�

би в армії прагнув отримати клас�

ність, відкрити ще декілька катего�

рій. Адже це був великий плюс для

тих, хто бачив себе водієм у циві�

льному житті. З’являлася можли�

вість швидше пересісти на новий

автомобіль, додатково отримувати

гроші за класність.

Виїжджаємо на проспект Пере�

моги. У поле зору інспекторів по�

трапляє військовий автомобіль «Га�

зель». Під час перевірки документів

на запитання інспектора про по�

вторний технічний огляд машини

шофер тільки руками розвів... 

До настання сутінок встигаємо

перевірити ще декілька місць ймо�

вірного скупчення військових ав�

томобілів. Я тим часом намагаюсь

з’ясувати, наскільки «рибним» ви�

дався день.

— Плану як такого у нас немає і

бути не може. Наприклад, учора ми

перевірили автомобілів у п’ять ра�

зів більше, ніж сьогодні. Насампе�

ред, ми зацікавлені у тому, щоб на�

шу вимогливість водії сприймали

як належить і робили для себе від�

повідні висновки. А мета у нас од�

на — безпека руху на автошляхах.

Ï³äïîëêîâíèê Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ
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Що було далі, розповіла мені

Ольга Андріївна.

— У цей день я заступила черго�

вим лікарем на виїзд. Пам’ятаю, що

з самого ранку у мене було якесь

неспокійне, погане відчуття. О 17�й

годині надійшла команда зі штабу

про негайний виїзд до централь�

ної районної лікарні у Володимир�

Волинський. До останньої хвили�

ни ніхто не міг пояснити, що там

трапилося. Виїхали близько 19�ї, а

прибули на місце о 22�й. Те, що ми

побачили, було просто жахливо: у

хлопця стався розрив міжшлуноч�

кової перегородки серця, до того ж

він отримав опіки різного ступеня

тяжкості, перелом двох ребер. Хо�

чу сказати, що волинські колеги

дуже професійно надали першу

допомогу, зробили все необхідне.

Проблема була в тому, що рентген

показав збільшення розмірів сер�

ця. Потрібна була термінова опе�

рація... На жаль, необхідної апара�

тури, за допомогою якої можна бу�

ло б визначити, яку саме операцію

слід робити, і спеціалістів�хірургів

у такій галузі на місці не було.

Ніхто з цивільних медиків не нава�

жився взяти на себе відповідаль�

ність за життя хлопця. Залишалось

тільки везти потерпілого до Льво�

ва. Чесно кажучи, були й такі, що

вже, як�то кажуть, поставили на

хлопцеві хрест. Так, ситуація була

складною: фахівці давали один

відсоток проти 99�ти, що у такому

стані потерпілий доїде живим до

госпіталю. Але треба було прийма�

ти рішення. Я наважилась на цей

крок, хоча розуміла, що в будь�яку

мить у хлопця може зупинитися

серце. Проте шанс все�таки був…

Протягом двох годин, по дорозі до

госпіталю, лікар�анестезіолог капі�

тан медичної служби Ольга Зачепа

боролася за життя пораненого, який

втратив майже півтора літра крові.

Вона стежила за тиском, температу�

рою тіла, а коли хлопцю ставало гір�

ше, вводила необхідні препарати.

— Прибули ми у госпіталь близь�

ко 7�ї ранку. Тут вже всі були готові

до нашого приїзду, адже я зателе�

фонувала і доповіла про своє рі�

шення черговому лікарю, — про�

довжила розповідь Ольга Андріїв�

на. — Потерпілого відразу ж почали

готувати до операції. Оперував йо�

го начальник клініки хірургії серця

та магістральних судин полковник

медичної служби Михайло Сироїд.

Операція була важкою, але закінчи�

лась успішно. Правда, протягом ти�

жня стан рядового Миколи Караба�

джака тричі погіршувався. 

На запитання, чому вона прий�

няла таке відповідальне рішення,

адже дехто з лікарів сумнівався, па�

ні Ольга відповіла: 

— Я — оптиміст, якщо у когось

опускаються руки, то в мене ніко�

ли! Я відчувала, що довезу хлопця

живим до госпіталю, і все робила

для того, щоб підтримати у ньому

життя. Дуже рада, що так і сталося.

На місці своїх пацієнтів я завжди

уявляю родичів та близьких. А рап�

том з кимось із них трапиться

щось подібне. Тому для кожного

пацієнта роблю все можливе, як

для рідного, і вважаю це принци�

пом свого життя. 

Прийнявши таке рішення, капі�

тан медичної служби Ольга Зачепа,

по суті, врятувала життя людині.

Розповіла вона і про себе. Народи�

лася у сім’ї військовослужбовця, за�

кінчила Львівський медичний ін�

ститут, факультет лікувальної спра�

ви, тут же пройшла військову кафе�

дру. З власної ініціативи вступила

до Військово�медичної академії

України, яку закінчила із золотою

медаллю, й отримала звання стар�

ший лейтенант. За призначенням

потрапила до Центрального війсь�

кового клінічного госпіталю Захід�

ного ОК на посаду лікаря�анестезі�

олога. Свою професію любить, на

чільному місці у неї — людяність та

оптимізм.

— Ольга Андріївна прийшла до

нас добре підготовленим спеціалі�

стом, — розповів начальник відді�

лення анестезіології і реанімації

полковник медичної служби Сте�

пан Горобчук. — Має відмінну тео�

ретичну підготовку. У тому, що са�

ме її було відряджено за таким «ва�

жким» хворим, як рядовий Микола

Карабаджак, нічого незвичайного

немає. Ольга Андріївна — досвід�

чений фахівець, якому ми довіря�

ємо. Вона на місці оцінила стан

хворого і зробила правильний ви�

бір. Залишити його там — означа�

ло приректи на смерть, адже про�

вести таку операцію у районній

лікарні не було можливості. Так,

вона взяла на себе велику відпові�

дальність, але ж ціна її — життя

людини. 

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò Â³êòîð ÃÐÎÌ

МИЛОСЕРДЯ

Ó õëîïöÿ ñòàâñÿ ðîçðèâ ì³æøëóíî÷-
êîâî¿ ïåðåãîðîäêè ñåðöÿ, äî òîãî æ

â³í îòðèìàâ îï³êè ð³çíîãî ñòóïåíÿ
òÿæêîñò³ òà ïåðåëîì äâîõ ðåáåð. 
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НА 
КОЛАХУН
Ó Ë³áåð³¿ â öþ ïîðó ðîêó áåçïåðåðâíî éäóòü äîù³. Çëèâà òðèâàº âñüîãî
ê³ëüêà õâèëèí, ïðîòå â³ä÷óòòÿ òàêå, í³áè íàñòàâ âñåñâ³òí³é ïîòîï.
Âãàìîâóºòüñÿ ñòèõ³ÿ òàê ñàìî ðàïòîâî. ²ç-çà õìàð âèçèðàº ñîíöå, ³
ùåäðî ç³ãð³òà éîãî ïðîìåíÿìè çåìëÿ ïî÷èíàº ³íòåíñèâíî â³ääàâàòè
âîëîãó, àáè çãîäîì âîíà çíîâó ïîâåðíóëàñÿ ùå ðÿñí³øèì äîùåì.
Ïîãîäà òóò çì³íþºòüñÿ ê³ëüêà ðàç³â íà äåíü, àëå ÿê ò³ëüêè ç’ÿâëÿºòüñÿ
ìîæëèâ³ñòü, ÷åðãîâà ïàðà ãåë³êîïòåð³â óêðà¿íñüêîãî âåðòîë³òíîãî
çàãîíó, ùî âõîäèòü äî ñêëàäó áàãàòîíàö³îíàëüíîãî ìèðîòâîð÷îãî
êîíòèíãåíòó â Ë³áåð³¿, âèë³òàº íà ïàòðóëþâàííÿ...

ППООЛЛІІТТ
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— Ви до польоту готові? — не ві�

таючись, запитує мене командир

екіпажу капітан Валерій Жданов.

— Так, — без особливого ентузіа�

зму відповідаю я, усвідомлюючи,

що саме ось цьому, чимось закло�

потаному льотчикові змушений

довірити власне життя. 

— Тоді сідайте у кабіну, там ска�

жуть, що робити далі. 

Я зрозумів, що заводити зараз з

капітаном балачки не варто, а тому

слухняно займаю своє місце в кабі�

ні гелікоптера — що не кажи, а він

свою справу знає. В африкансько�

му небі Жданов провів не одну сот�

ню годин, і повітряні шляхи цього

континенту вивчив досконало. Для

нього це вже третя «місцева» мі�

сія — до Ліберії він побував у двох

ротаціях у Сьєрра�Леоне. 

Поки командир разом з борто�

вим авіатехніком старшим лейте�

нантом Андрієм Кривоусом про�

водять передполітний огляд маши�

ни, уточнюють кількість заправле�

ного палива, я завів розмову з

бортовим перекладачем капітаном

Миколою Харитоновим. З’ясову�

ється, що пасажирів вони візьмуть

у Воїнджамі — поселенні на півно�

чі країни, що за дві години льоту

від нашого аеродрому. Там розта�

шований базовий табір пакистан�

ського миротворчого батальйону.

Прийнявши на борт колег�миро�

творців та цивільних спостерігачів

з місії ООН, маємо летіти до сели�

ща з красивою назвою Колахун,

що означає «затишне місце». Там,

згідно з Програмою DDRR — Disar�

mament, Demobilization, Reintegra�

tion and Repatriation (Роззброєння,

Демобілізація, Реінтеграція і Репат�

ріація), розгорнуто пункт прийому

зброї від екс�комбатантів. Вилу�

чення її — частина завдання місії

UNMIL. 

***
Відчути, як колеса гелікоптера від�

риваються від землі, практично не�

можливо. Тільки тоді, коли через

відчинений ілюмінатор насичене

тропічними випаровуваннями по�

вітря починає обвівати обличчя,

розумієш, що вже злетіли…

З висоти пташиного польоту лі�

берійський буш (так місцеві жителі

називають тропічний ліс) являє

собою дійсно захоплююче видо�

вище, яке істотно відрізняється від

звичних українцеві краєвидів. Ми�

моволі закрадається думка: а що як

доведеться робити вимушену по�

садку?.. Посадити вертоліт на такій

місцевості рівнозначно самогуб�

ству: дерева тісно переплетені між

собою ліанами, на галявинах, у

траві, що сягає зросту дорослої лю�

дини, ховаються болота або ж рус�

ла невеличких річок. У сезон дощів

над землею постійно висне туман,

приховуючи і без того невиразні

обриси верхівок дерев та гірських

схилів. Іноді, змінюючи висоту,

пролітаємо крізь щільні яруси пух�

настих хмаринок, котрі якимось

дивом «чіпляються» за порослі лі�

сом скелі. У суцільному білому ма�

реві пілотові доводиться керувати

машиною, покладаючись лише на

карту та навігаційні прилади.

Протягом години під нами про�

пливають тільки безкрайні джунг�

лі — жодного селища внизу, доро�

ги чи бодай стежки. Нарешті перед

нами Воїнджама. Через ілюміна�

тор видно, що сідатимемо на ут�

рамбований майданчик, який по

периметру охороняють четверо

озброєних бійців пакистанського

миротворчого контингенту. Тут

досить сухо — гвинти підняли на�

вколо гелікоптера клуби пилу. Бор�

товий перекладач пояснює, що ви�

ходити з машини можна тільки пі�

сля того, як вони повністю зупи�

няться — це непорушний закон. До

речі, існує й інший «постулат», яко�

го слід дотримуватися. Про нього

жартома, ще на аеродромі, розпо�

вів начальник пошуково�рятуваль�

ної та парашутно�десантної служ�

би загону підполковник Сергій Ро�

міцин. У його викладі він сформу�

льований так: «До гелікоптера, як і

до кобили, не можна підходити

ззаду — тільки з бортів». Пояснен�

ня такого застереження просте —

рульовий гвинт може смертельно

травмувати кожного, хто набли�

зиться до нього на небезпечну від�

стань.

На нас уже чекають представни�

ки Місії і взвод миротворців. З’ясо�

вується, що бажаючих летіти до

Колахуну більше, ніж може вмісти�

ти пасажирське відділення МІ�8.

Капітан Харитонов на умовляння

старших груп не піддається, стоїть

на своєму: на борт візьмемо тільки

20 чоловік, і пояснює, що слідом

летить вертоліт російської авіа�

компанії UTAir. Тим часом борто�

вий авіатехнік керує завантажен�

Ïîñàäèòè âåðòîë³ò íà òàê³é
ì³ñöåâîñò³ ð³âíîçíà÷íî ñàìîãóáñòâó:

äåðåâà ò³ñíî ïåðåïëåòåí³ ë³àíàìè, 
ó òðàâ³ õîâàþòüñÿ áîëîòà 

àáî ðóñëà ð³÷îê. 
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ням переносного генератора стру�

му, — він знадобиться для роботи

фотоапаратури, ноутбуків та

принтерів, якими користувати�

муться спостерігачі. Комунальна

структура Колахуну, як і більшості

населених пунктів Ліберії, повніс�

тю знищена за чотирнадцять років

війни — немає ні електрики, ні во�

допостачання, ні телеграфу.

Нарешті узгоджено: з нами леті�

тимуть 10 пакистанських миро�

творців і 10 цивільних працівників

Місії. Перед посадкою капітан Ха�

ритонов наказує військовикам

розрядити і поставити зброю на

запобіжники, звіряє з «Пасажирсь�

ким маніфестом» у своєму журналі

так звані ID�картки пасажирів, тоб�

то посвідчення особи тих, хто слу�

жить чи працює в місії ООН. Зліта�

ємо. Через ілюмінатор бачимо, як

до Воїнджами наближається росій�

ський вертоліт. Його пілотам дове�

деться робити посадку в хмарах

пилу, які здійняв наш Мі�8.

Через 20 хвилин наближаємось

до Колахуну. Зверху він нагадує од�

не із загублених у джунглях міст,

змальованих в оповіданнях Кіплін�

га. Колись гарні палаци, бунгала та

церква стоять тепер без покрівлі,

обвуглені, вкриті лишаями та по�

рослі бур’янами вище голови. На�

вколо і в середині розвалин попро�

ростали обвиті ліанами та плющем

дерева. Заходимо на посадку. Під

нами навіть не майданчик, а мале�

нький п’ятачок на пагорбі між за�

лишками церкви і якимось будин�

ком. Далі з пагорба до невеличкого

селища спускається ґрунтова до�

рога. Пам’ятаючи, що через деякий

час слідом прилетять росіяни, ко�

мандир екіпажу вирішив призем�

литися на краю галявини, щоб за�

лишити місце для посадки їхнього

гелікоптера. Наша машина зависає

на гранично мінімальній висоті, і в

цей час бортовий технік стрибає

униз. Гвинти здіймають у повітря

пил, листя, дрібне гілля, але Андрій

не звертає на це уваги. Звідти, з

трави, що від повітряного вихору

штормовими хвилями б’ється об

ноги, старший лейтенант, енергій�

но жестикулюючи, керує посад�

кою. А поруч, на відстані п’яти —

семи метрів від гвинтів щільним

муром ростуть кущі та дерева. Яка ж

майстерність потрібна, щоб за та�

ких умов посадити машину!.. Наре�

шті лопаті зупиняються, і пасажири

залишають гелікоптер, дякуючи

екіпажу за «м’яке» приземлення.

***
У затінку, на сходинках того, що за�

лишилося від церковного ґанку,

сидить пакистанець. Його завдан�

ня — охороняти нас і наш вертоліт.

Для цього, виявляється, зовсім не

обов’язково тримати наготові ав�

томат. У руці солдата — довга дере�

в’яна палиця. В ефективності цієї

«зброї» довелося пересвідчитися

згодом, коли інший вартовий, який

охороняв нас з протилежного бо�

ку майданчика, заходився таким

же дубцем відганяти юрбу підліт�

ків, які оточили гелікоптер, щось

голосно викрикуючи. Тільки після

того, як найбільш зухвалим хлоп�

чакам добряче дісталося «на горі�

хи», галас, немов по команді, при�

пинився і «порушники спокою»

відбігли на безпечну відстань. 

Починаю з цікавістю роздивля�

тися довкола. Раптом щось трісну�

ло під ногою, згодом ще, і ще… Зем�

ля тут просто всіяна іржавими гіль�

зами… І чим ближче до церкви, тим

їх більше. Сама будівля, немов віс�

пою, зрита кулями, у стіні поруч з

віконним отвором безформеним

проваллям чорніє чималий ви�

лам — наслідок влучення гранато�

мета або безвідкатної гармати.

Обережно зазираю у вікно, в поро�

слі чагарником нутрощі церкви.

Стіна зсередини спотворена руди�

ми плямами — пліснявою, а може,

чиєюсь кров’ю…

Старший лейтенант Андрій Кри�

воус відчиняє кормові дверцята ге�

лікоптера, і четверо вантажників

знімають генератор. На майці од�

ного з них видруковано прізвище

нашого співвітчизника, відомого

футболіста Андрія Шевченка. При�

ємно, звичайно, що українських

спортсменів знають і в африкансь�

кій глибинці. До речі, Ліберія пере�

живає нині справжній футбольний

бум. Навіть у такому Богом забуто�

му місці, як це селище, футбол дуже

Ó ðóö³ ñîëäàòà — äîâãà äåðåâ’ÿíà
ïàëèöÿ. Â åôåêòèâíîñò³ ö³º¿ «çáðî¿»
äîâåëîñÿ ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ çãîäîì.
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популярний. А що вже говорити

про столицю! Коли в жовтні мину�

лого року на центральному стадіо�

ні в Монровії відбувся матч між

збірними командами Ліберії та Се�

негалу і ліберійці з рахунком 0:3

програли гостям, стався такий

сплеск громадянського невдово�

лення, якого не було з часів остан�

нього політичного перевороту.

Розлючені уболівальники підпа�

лювали автомобілі, громили мага�

зини та жбурляли камінням у полі�

цію і миротворців. Обурення фут�

больних фанатів було таким силь�

ним, що юрба пограбувала і

спалила палац, в якому мешкав

тренер їхньої національної збір�

ної, а всі члени ліберійської коман�

ди змушені були залишити власні

домівки і переховуватися.

Пункт прийому зброї екс�комба�

тантів обладнано на іншій околиці

селища. Люди метушаться біля

спорудженого на швидку руку

«блокпоста». Мабуть, зібралося все

селище. Охоронці пропускають за

внутрішню огорожу по 10 чоловік.

Озброєні автоматичною зброєю

пакистанські бійці пильнують за

колишніми комбатантами, адже в

руках у екс�бойовиків — зброя та

боєприпаси. Колектив «несунів»

досить різношерстий — це і діти з

кулеметними стрічками та ручни�

ми гранатами, і підлітки з китайсь�

кою модернізацію АКМ, до дула

яких намертво прикріплені три�

гранні багнети, і молоді дівчата з

іржавими гвинтівками і гранато�

метами. Приносять багато «анти�

кваріату»: ППШ, німецький куле�

мет М10, гвинтівка Мосіна. Трапля�

ється, що зброя вже не придатна до

застосування, але є й така, з якої,

напевно, ще вчора стріляли, бо чу�

ти запах пороху. 

Галас біля КПП з «колючкою»,

або, як її тут називають, «концент�

ріно», то затихає, то знову стає гуч�

нішим. Деякі з місцевих мешканців

намагаються проштовхатися без

черги. І тому ті, хто прагне дотри�

муватися порядку, без зайвих чем�

ностей зупиняють нахаб. Проте, як

і раніше, тиша та спокій встанов�

люються тільки після втручання

пакистанців.

Кожного, хто приніс зброю, фо�

тографують і видають спеціальну

картку�перепуску, яка дозволить її

власникові отримати гроші в од�

ному із спеціальних пунктів, що

знаходяться в передмісті Монровії

та ще в кількох населених пунктах

країни. Умови програми DDRR по�

стійно змінюються, в залежності

від військово�політичного стано�

вища в країні. Незмінним залиша�

ється правило, за яким кожному

громадянинові Ліберії дозволяєть�

ся здати зброю тільки один раз, і це

може бути все що завгодно: авто�

мат, пістолет, гранатомет або не

менш ніж 150 патронів. 

Приземляється російський МІ�8

з рештою пакистанського взводу

та представниками Місії. Коман�

дир нашого екіпажу повідомляє,

що приблизно через дві години

всю зброю, яку принесли місцеві

жителі, завантажать на борт гелі�

коптера, а тому ще є час пообідати

і відпочити. Для екіпажу, який три�

валий час знаходиться в польоті

(наприклад, як у нашому випадку:

зліт о 9�й ранку, а повернення о 6�й

годині вечора), в їдальні готують

спеціальну скриньку�термос з обі�

дом. Обідати доводиться у паса�

жирській кабіні, оскільки там не

так допікає сонце та немає мух.

Цього разу маємо смажену курку,

сир, яйця, на десерт — мандарини,

груші, яблука, соки та компот…

Зброю представники Місії при�

ймають близько трьох з полови�

ною годин. Аж ось лунає вибух —

це за селом підірвали принесені

екс�комбатантами боєприпаси.

Над джунглями здіймається вели�

чезний стовп диму. Для обох екіпа�

жів настав час збиратися у дорогу.

— Через півгодини, — нагадує

льотчик�штурман старший лейте�

нант Олександр Шпилька, — при�

несуть і завантажать зброю, доста�

вимо її у Воєнджаму, а вже звідти

полетимо «додому».

— Ваш гелікоптер — дуже зручний

і необхідний транспорт, — зауважує

командир взводу пакистанців. — В

Африці без української авіації було

б дуже важко працювати.

Робітники вантажать вилучену в

екс�комбатантів стрілецьку зброю,

і кабіна поступово заповнюється

гранатометами, автоматами, гвин�

тівками… Зрештою, їх набирається

стільки, що пасажирам доводиться

на деякий час забути про зручнос�

ті — розміщуємося, щільно прити�

снувшись один до одного.

Нарешті злітаємо, гелікоптер бе�

ре курс на Воєнджаму. Зворотній

шлях видається нам значно корот�

шим, і невдовзі ми вже знову на

знайомому посадочному майдан�

чику, у таборі пакистанських ми�

ротворців. Солдати вивантажують

зброю. Її долю відтепер визначено

раз і назавжди: вона вже нікому й

ніколи не заподіє зла.

Ну а наш політ продовжується.

Вечоріє… Розпечене сонце повіль�

но опускається до лінії горизонту і

немов тане за темними обрисами

гірських вершин. Останні його

промені ковзають над рівниною і

заливають фантасмагоричними

барвами безкраї африканські крає�

види. Знижуємося… Внизу світить�

ся вогнями аеродром Робертсфілд.

Ìàéîð Þð³é ËÀÂÐÎÂ,
ñïåö³àëüíî äëÿ «Â³éñüêà Óêðà¿íè»
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СОЦІУМ

ГГААЗЗЕЕТТАА
В ПОГОНАХ

Ïðèðîäíî, 

ùî àðì³éñüêó ïðåñó

÷èòàþòü ïåðåâàæíî

ëþäè â³éñüêîâ³. 

ßê âîíè ¿¿ îö³íþþòü,

ìè ñïðîáóâàëè

ä³çíàòèñÿ, ïðîâ³âøè

àíêåòóâàííÿ.

ЯКОЮ  ЇЇ  ХОЧЕ БАЧИТИ  ПЕРЕСІЧНИЙ  ЧИТАЧ?
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×ÈÌ ÏÐÎÑÒ²ØÅ, ÒÈÌ ÊÐÀÙÅ
Незважаючи на те, що солдат з га�

зетою в руках — явище у наших

збройних силах доволі рідкісне,

періодика все�таки читається. Що�

правда, цивільних видань у казар�

мених підшивках практично не�

має, тому навіть ті, хто не дуже

цікавиться життям збройних сил,

рано чи пізно звертаються до вій�

ськової газети.

Що ж читають солдати у першу

чергу, що їм цікаво? Виявляється,

анекдоти та гороскопи. Офіцери

також не відзначились оригіналь�

ністю... Можливо, це пов’язано з

тим, що у них бракує часу. Але коли

з’являється вільна хвилина, а горо�

скопи та анекдоти вже тричі про�

читані, дехто таки береться за пе�

регляд інших матеріалів.

Найменший інтерес чомусь ви�

кликають листи самих же читачів

до редакції і зовсім не користують�

ся попитом великі аналітичні стат�

ті. Накази, закони та тлумачення до

них також не збуджують інтересу.

А от коротенькі повідомлення, но�

вини та розважальні матеріали «лі�

дирують» з великим відривом. Мо�

жливо, саме тому більшість опита�

них віддають перевагу газеті «Сто�

личка». Нагадаю, що формат цього

видання — калейдоскоп коротень�

ких повідомлень на найрізнома�

нітніші, в основному сенсаційні,

теми. Але чи варто військовій газе�

ті бути такою? Адже «Столичка» —

це підбір фактів із всесвітньої ме�

режі Інтернет, що в більшості своїй

не перевірені і мають присмак

вульгарного бульварного чтива.

Щодо стилістики військової пре�

си, то «гурмани» цієї продукції на�

самперед відзначають сухість у на�

писанні матеріалів, непослідов�

ність та заплутаність у викладенні

думок. Тут важко дати адекватну

оцінку, адже звинувачувати читача,

скажімо, в неосвіченості чи неком�

петентності ми не маємо права.

Отже, залишається ремствувати

винятково на непрофесіоналізм

військових журналістів. 

Анкетування показало і деякий

парадокс суджень, висловлених з

приводу військових друкованих

видань. Поряд з тим, що більшість

публікацій, на думку читачів, є не�

цікавими, водночас вони переко�

нані у професіоналізмі журналіс�

тів. Ще одна суперечливість су�

джень: «неякісним» опитані вважа�

ють не той матеріал, який «погано

викладений» автором, а той, що не

містить цікавих або ж сенсаційних

фактів.

Як не крути, а найпопулярніши�

ми рубриками у «газетах з погона�

ми» є дозвілля, культура і спорт. Во�

ни сприймаються легко, а головне,

швидко читаються. Проте й до

«легких» заміток читач ставиться з

певним скептицизмом і недові�

рою. Цей факт скоріше пов’язаний

із загальноприйнятим суспільним

стереотипом сприйняття засобів

масової інформації. Мовляв, усі га�

зети брешуть. Але це вже інша тема.

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ² ÏÎÏÈÒ. 
×ÎÃÎ ÕÎ×Å ×ÈÒÀ×?
Тут і солдати, і офіцери були прак�

тично одностайними: матеріали

мають бути насиченими яскрави�

ми художніми образами, а мова

емоційною і барвистою. Вони на�

віть припускають можливість пе�

речитування великих за обсягом

публікацій!.. Тільки б вони були ці�

кавими. Дехто з опитуваних висло�

вив також побажання щодо офор�

млення армійської преси. На їхню

думку, вона повинна бути кольоро�

вою, — чорно�білі газети, як і «дво�

кольорові», не дуже тішать зір. Та,

на жаль, кольоровий друк, є надто

дорогим, — так вважають військові

фінансисти.

Крім того, читачі переконані, що

перенасиченість матеріалів дріб�

ними фотографіями не тільки не

привертає уваги, а навіть втомлює.

Доцільніше ілюструвати матеріал

одним — двома фото, але вони ма�

ють бути більшими за форматом та

інформативними. Заголовки ж, на�

впаки, не повинні бути обов’язко�

во яскравими чи великими. Голо�

вне, щоб вони були інтригуючими.

У цьому пункті анкети учасники

опитування зазначили, що в худо�

жньому оформленні газети має бу�

ти якомога більше «несподіваних

та прикольних моментів». А от га�

зетними шрифтами як солдати, так

і офіцери не дуже переймаються.

Було б розбірливо!..

До речі, є й такі пункти в анкеті,

де думки строковиків та кадрових

військових розходяться. Напри�

клад, на відміну від офіцерів, усі без

винятку солдати підтримали за�

пропоновану анкетою рубрику

«Дембельський альбом», де  спіль�

но з професійними журналістами

та художниками вони б мали мож�

ливість удосконалювати свою ама�

торську творчість, обмінюватися

доробком та розширювати стан�

дарти банального пам’ятного аль�

Íàéìåíøèé ³íòåðåñ âèêëèêàþòü
ëèñòè ÷èòà÷³â äî ðåäàêö³¿. Íàêàçè,

çàêîíè òà òëóìà÷åííÿ äî íèõ òàêîæ
íå âèêëèêàþòü çàö³êàâëåíîñò³. 
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бому. Без ентузіазму сприйняли

офіцери і пропозицію щодо від�

криття постійно діючої «сторінки

довіри», де б солдати могли відвер�

то писати про свої проблеми служ�

бового та приватного характеру.

Багатьох військовослужбовців

зацікавила пропозиція поширюва�

ти через військову пресу продукти

творчості мілітарних митців. «Не�

хай це будуть не професійні твори,

але ж тим вони й ближчі кожному з

нас», — вважають старші офіцери.

А до думки старших, як відомо, тре�

ба прислухатися, особливо тоді,

коли абсолютна більшість з них

вважає, що до армійської преси

слід добавити трішки еротики. До

речі, солдати у цьому пункті ано�

німної анкети були дещо стрима�

нішими, але теж висловились по�

зитивно стосовно «еротизації» вій�

ськових газет.

Як бачимо, військовий читач ви�

явився дуже вибагливим. Щоб бу�

ло, як у цивільних газетах: емоцій�

но, дотепно, яскраво… Та й журна�

лісти намагаються зробити все,

щоб їхня творчість використовува�

лася за призначенням. Сам собою

напрошується висновок: треба

створити щось несподівано нове.

Наприклад, видання, яке було б

своєрідним містком між військо�

вими та цивільними читачами.

Фантазуючи далі, назвемо майбут�

нє дітище «ЛІГА» — Літературно�

Інформаційна Газета Армії.  Ци�

вільним читачам вона розповідала

б про цікаві події, що відбуваються

в українській армії, а військовим,

особливо солдатам, — про навчан�

ня, працю, «тусовки» їхніх цивіль�

них ровесників. Саме на її шпаль�

тах вони змогли б схрестити шпа�

ги, наприклад, в авторських літера�

турних конкурсах. 

Проанкетували ми і військових

журналістів. Вони стверджують,

що якість того чи іншого матеріалу

залежить не лише від особистих

професійних здібностей автора.

Велику роль відіграє й атмосфера в

середовищі братів по перу, можли�

вість самостійно обирати тему для

майбутньої публікації. Та найбіль�

шою проблемою нинішньої укра�

їнської військової преси, вважають

вони, є недостатнє фінансування

вітчизняних військових ЗМІ.

Отже, що залишається нам, жур�

налістам, якщо держава не здатна

забезпечити достойного фінансу�

вання кількох військових видань?

Перебувати у постійному творчо�

му пошуку, аби привернути увагу

захисника Вітчизни до потужного

джерела військової пропаганди не

яскравим фото моделі, а простим

словом, написаним чорним по бі�

лому.

Ìàéîð Òàðàñ ÁÎÐÎÂÎÊ

«Íåÿê³ñíèì»
îïèòàí³ ââàæàþòü
íå òîé ìàòåð³àë,

ÿêèé «ïîãàíî
âèêëàäåíèé»

àâòîðîì, à òîé,
ùî íå ì³ñòèòü
ö³êàâèõ àáî æ
ñåíñàö³éíèõ

ôàêò³â.
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ББУУННДДЕЕССВВЕЕРР

Çäàâàëîñÿ á, ÿê³ ïðîáëåìè ìîæóòü áóòè â àðì³¿
òàêî¿ ðîçâèíåíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ êðà¿íè, ÿê
Í³ìå÷÷èíà? Íà ïåðøèé ïîãëÿä, — æîäíèõ. Íèí³
ïðàêòè÷íî âñ³ äåðæàâè, ç ÿêèìè âîíà ìåæóº,
ñòàëè ¿¿ ñîþçíèöÿìè. Îòæå, çàõèñò âëàñíî¿ òå-
ðèòîð³¿ àâòîìàòè÷íî â³ä³éøîâ íà äðóãèé ïëàí.
Íàòîì³ñòü ïîñòàëè íîâ³ çàâäàííÿ: áëèçüêî
10 òèñ. í³ìåöüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ó
ñêëàä³ ì³æíàðîäíèõ êîíòèíãåíò³â áåðóòü
ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷íèõ îïåðàö³ÿõ ³ ì³ñ³ÿõ
ç ï³äòðèìàííÿ ìèðó ³ áåçïåêè â ð³çíèõ ðåã³îíàõ
ñâ³òó. Îäíàê â³éñüêîâ³ åêñïåðòè âñå ÷àñò³øå
ï³ääàþòü ñóìí³âó â³äïîâ³äí³ñòü áóíäåñâåðó
çðîñòàþ÷èì âèìîãàì ñüîãîäåííÿ.

БЕЗ
ПРИКРАС

ÒÀÊÀ ÇÍÀÉÎÌÀ ÐÅÔÎÐÌÀ
«Армія повинна перетворитися зі

старіючого динозавра холодної

війни на сучасний суб’єкт, готовий

відповідати на виклики часу...» —

під таким гаслом кілька років тому

розпочав військову реформу мі�

ністр оборони Німеччини. Приро�

дно, для реформування бундесверу

потрібні були чималі кошти, і це

при тому, що військовий бюджет

країни щороку зменшувався. Нині

він складає всього 1,3 % національ�

ного валового продукту, або близь�

ко 23 млрд євро (для порівняння:

США витрачають на оборону май�

же у 18 разів більше). Отже, єдиним

можливим джерелом фінансуван�

ня реформ для німецької армії ста�

ли скорочення і режим жорсткої

економії. Задум реформи полягав у

тому, щоб протягом найближчих
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років скоротити витрати на утри�

мання бундесверу на 20%, а зеко�

номлені гроші спрямувати на заку�

півлю сучасного озброєння. 

Одним із найважливіших напря�

мів військової реформи стала по�

вна або часткова приватизація тих

сфер діяльності бундесверу, які не

мають відношення до бойових за�

вдань. Йдеться не тільки про їдаль�

ні, пральні, магазини, клуби, а й

стрільбища, навчальні центри, по�

лігони, авторемонтні майстерні.

Всі плани приватизації спрямовані

на досягнення однієї мети — домо�

гтися поліпшення фінансування

армії. 

Важливою складовою реформи є

створення Сил кризового реагу�

вання (СКР), що мають бути кістя�

ком збройних сил. По завершенні

реформування Сухопутні сили

складатимуться з 6�ти бригад СКР і

4�х бригад територіальної оборо�

ни. ВПС матимуть 10 бойових ес�

кадрилій, з них 6 увійдуть до складу

СКР. На їхнє озброєння надійде

близько 130 новітніх винищувачів

«Єврофайтер». Планується також

закупити 100 гелікоптерів вогневої

підтримки «Тигр» та 4 транспортні

літаки «Аеробус». ВМС чекають на

3 фрегати, 4 підводних човни і 15

швидкохідних катерів. І це при то�

му, що ще зовсім недавно близько

75% усієї техніки в сухопутних си�

лах ФРН складали зразки, які «від�

служили» більше 20, а 15% — понад

30 років. Аналогічна ситуація існу�

вала і у ВПС: 150 «Фантомів» і 86

військово�транспортних літаків

знаходилися на озброєнні з 60�х

років! 

ÑÒÐÎÊÎÂÀ ÑËÓÆÁÀ
Нині збройні сили Німеччини на�

раховують близько 70 тис. призов�

ників, решта — кадрові військові та

контрактники. З 2002 р. тривалість

строкової служби скорочена до 9

місяців. Варто зазначити, що війсь�

кова повинність у збройних силах

ФРН виглядає дещо інакше, ніж у

нас. Незважаючи на короткий тер�

мін служби, новобранці, перш ніж

прийняти присягу, проходять 8�ти�

жневий курс молодого бійця: інтен�

сивно вивчають військову справу,

права та обов’язки військовослуж�

бовця. Німецький солдат, примі�

ром, зобов’язаний виконувати всі

накази, за винятком тих, що пору�

шують закон, ображають кого�не�

будь або не мають відношення до

військової служби. Ніхто не має

права ображати, принижувати, би�

ти солдата і навіть доторкатися до

нього (єдиний виняток — переда�

вання сигналів у темряві за поганої

видимості чи під час стрільби).

Мешкають німецькі «строкови�

ки», як правило, в окремих кімна�

тах по 6–8 чоловік. На вихідні, як�

що частина не бере участі у на�

вчаннях, їх відпускають додому.

Крім того, один раз за весь період

служби передбачена тритижнева

відпустка. Проїзд у потязі для відпу�

скників безкоштовний, але зазви�

чай більшість з них добирається

додому на власному авто. 

Два роки тому противники при�

зову подали до Конституційного

суду позов про порушення прин�

ципу рівноправності громадян пе�

ред законом, аргументуючи його

тим, що дві третини призовників

віддають перевагу альтернативній

службі. Крім того, багато молодих

людей взагалі не проходять ні вій�

ськової, ні альтернативної служби

з тієї причини, що бундесвер не

потребує такої кількості призов�

ників. Однак суд ухвалив: загальна

військова повинність не супере�

чить Основному закону країни.

Проте кількість юнаків, які прохо�

дять службу по призову, поступово

буде скорочена до 40 тисяч. 

Ä²Ä²ÂÙÈÍÀ ×È ÍÀÂ×ÀÍÍß? 
Нещодавно неймовірний скандал

поставив під сумнів зразковість

внутрішніх порядків у бундесвері.

Казарма, що носить ім’я барона

фон Штайна, і невелике вестфаль�

ське містечко Кесфельд, де вона

розташована, набули поганої сла�

ви. Виявилося, що в навчальному

центрі цього гарнізону до призов�

ників застосовувалися неприпус�

тимо жорстокі й принизливі мето�

ди «військового загартування». Не�

статутні порядки, заведені в 7�й

навчальній роті кесфельдського

гарнізону, були виявлені випадко�

во. Так, один із солдатів, сидячи з

товаришами у кав’ярні за чашкою

кави, розповідав йому, що значить

випробувати на собі долю заруч�

ника. Цю розмову почули офіцери

юридичної служби військового

округу, які сиділи за сусіднім

столиком. Вони негайно доповіли

про це командувачу — генералу

Ернсту Хайнріху Лутцу, який осо�

бисто відвідав Кесфельд і розпоря�

дився провести розслідування. 

За свідченням рекрутів, курс сол�

датського навчання у цьому гарні�

зоні вінчав важкий нічний марш�

кидок, наприкінці якого вся рота

зненацька потрапила в засідку, та�

ємно влаштовану молодшими офі�

церами�інструкторами (здебіль�

шого це фельдфебелі), замаскова�
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Êóðñ íàâ÷àííÿ â³í÷àâ í³÷íèé 
ìàðø-êèäîê, íàïðèê³íö³ ÿêîãî ðîòà
ïîòðàïèëà â çàñ³äêó, âëàøòîâàíó
ìîëîäøèìè îô³öåðàìè —
³íñòðóêòîðàìè, çàìàñêîâàíèìè 
ï³ä àðàáñüêèõ òåðîðèñò³â...

ÄÎ ÐÅ×²…

Áëèçüêî 40% â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â áóíäåñâåðó ó â³ö³ ï³ñëÿ
ñîðîêà ðîê³â ìàþòü íàäëèøêîâó
âàãó, à êîæíèé äåñÿòèé ñòðàæ-
äàº îæèð³ííÿì. Òîìó â çáðîéíèõ
ñèëàõ Í³ìå÷÷èíè ðîçðîáëåíà
ñïåö³àëüíà ïðîãðàìà ðåàá³ë³òà-
ö³¿. Àðì³éñüêà âëàäà îðãàí³çó-
âàëà ó Âàðåíäîðô³ «òàá³ð äëÿ
ñõóäíåííÿ», äå òîâñòóíè ïðîâî-
äÿòü ïî òðè òèæí³, äîòðèìóþ-
÷èñü ñóâîðî¿ ä³ºòè òà çàéìàþ-
÷èñü ñïîðòîì. Êð³ì òîãî, äëÿ
«ñòðóíêèõ» ñîëäàò³â ïåðåäáà÷å-
í³ ð³çí³ çàîõî÷åííÿ: ñëóæáà çà
êîðäîíîì àáî á³ëüø ïðåñòèæíà
ðîáîòà. 

Ïðîáëåìà íàäëèøêîâî¿ âàãè
â áóíäåñâåð³ ñòàëà î÷åâèäíîþ
ï³ä ÷àñ ìèðîòâîð÷î¿ ì³ñ³¿ íà
Áàëêàíàõ. ²ñíóº äóìêà, ùî ìà-
ñîâå îæèð³ííÿ í³ìåöüêèõ ñîë-
äàò³â ïîÿñíþºòüñÿ íàäòî ñïî-
ê³éíîþ ñëóæáîþ, âæèâàííÿì
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïèâà òà æèð-
íî¿ ¿æ³, à òàêîæ äîáðîçè÷ëèâèì
ñòàâëåííÿì äî íèõ ì³ñöåâîãî
íàñåëåííÿ. 



ними під арабських терористів. За

сценарієм, новобранці перетво�

рювалися на «заручників». Засліпи�

вши солдатів світловими граната�

ми, їм заламували за спину і зв’язу�

вали дротом руки, на голову наки�

дали ковпаки, як це робили

американці в Іраку, і в такому ви�

гляді відвозили на вантажівках до

казарми. Там «заручникам» влаш�

товували жорстокий допит, що ме�

жував з катуванням: їх зв’язаними

надовго ставили на коліна до сті�

ни, обливали холодною водою.

Свідки пригадали також, як одному

їхньому товаришу заливали в рота

воду, затиснувши при цьому ніс. Ці

знущання доводили декого до не�

притомності. Тому, як розповів

один із призовників, він лише піз�

ніше усвідомив, що у ході «допиту»

його фотографували в принизли�

вій позі. За іншими свідченнями,

деяких допитуваних «били по го�

лові, а одному піднесли до потили�

ці провід і пропустили по ньому

струм». 

Все це асоціюється з тим, що дія�

лося в американській військовій

в’язниці «Абу�Грейб» у Багдаді. Як і

там, все, що відбувалося в підвалах

казарми «Барона фон Штайна»,

частково знімалося на фото� і те�

лекамери. Тільки що не для особи�

стого альбому, а для такого собі

«навчального відеопосібника».

Встановлено, що у Кесфельді «за�

хоплення заручників» та жорстокі

допити значилися в плані навча�

льної роти, що був підписаний її

командиром. 

ÔÅÌ²Í²ÇÀÖ²ß
До 2001 р. в збройних силах Ні�

меччини представниці прекрасної

статі могли обіймати лише медич�

ні посади і служити у військових

оркестрах. Проте завдяки ініціати�

ві депутатів Бундестагу, що прий�

няли відповідну поправку до кон�

ституції, жінки отримали можли�

вість служити зі зброєю в руках.

Вважається, що дозвіл обіймати

«бойові» посади не тільки зрівняв

їх у правах з чоловіками, а й спри�

яв наближенню бундесверу до

прийнятих у багатьох арміях світу

стандартів, де представники обох

статей несуть військову службу на

рівних умовах. Відповідно до ста�

тистики, нині у збройних силах

ФРН служить близько 10 тис. жі�

нок, причому всі вони — доброво�

льці. 

Особливі пільги жінкам бундес�

веру не надаються. Відзначається

їхня висока активність у прагнен�

ні одержати військову спеціаль�

ність. Однак командування зму�

шене констатувати і наявність

проблем, пов’язаних з формуван�

ням нормальних службових від�

носин між військовими різної ста�

ті. Так, за результатами опитуван�

ня, проведеного співробітниками

Інституту соціальних проблем бу�

ндесверу, близько 75% військовос�

лужбовців�чоловіків висловлю�

ються проти спільної служби з жі�

нками. Більшість командирів під�

розділів ланки рота–батальйон

сухопутних сил ФРН прогнозують

зниження рівня боєздатності час�

тин, укомплектованих за зміша�

ним принципом. У зв’язку з цим

проводиться робота щодо удоско�

налення програм підготовки ко�

мандирів підрозділів, у яких слу�

жать жінки. При цьому основна

увага приділяється спеціальній

підготовці командирів молодшої і

середньої ланок, вивченню пси�

хологічних особливостей жінок�

військовослужбовців. Крім того,

керівництво міністерства оборо�

ни ФРН доручило фахівцям

центру внутрішнього управління

бундесверу розробити спеціальні

програми адаптації жінок до вій�

ськової служби. 

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÆÈÒËÎÌ
Як і раніше, гостро стоїть питан�

ня забезпечення військовослуж�

бовців бундесверу житлом. При�

чому як у «старих», так і в «нових»

землях ФРН. Військово�політичне

керівництво країни намагається

вирішити цю проблему не тільки

шляхом будівництва нових квар�

тир. Розроблена також державна

програма реконструкції казенно�

го фонду житла і військових гур�

тожитків, укладаються довгостро�

кові договори оренди квартир у

приватному секторі, виділяються

кредити на будівництво сімейних

будинків. Для надання допомоги

військовослужбовцям у вирішен�

ні житлової проблеми в кожному

гарнізоні створена мережа кон�

сультативних і посередницьких

пунктів, в обов’язки яких входить

пошук і піднайом квартир, а та�

кож юридичний захист прав вій�

ськовослужбовців�квартиронай�

мачів. 

Заплановано також заходи щодо

реконструкції та розширення ка�

зармового фонду. Зокрема, перед�

бачається докорінне переоблад�

нання житлових і допоміжних

приміщень для особового складу

та збільшення норм житлової пло�

щі з 4,5 до 6,75 кв. м на людину. Ря�

довий та унтер�офіцерський склад

мешкатиме у блоках загальною

площею 36,3 кв. м, які поділяти�

муться на два житлових приміщен�

ня (по 13,2 кв. м кожне), матимуть

душ, туалет і кімнату з двома умива�

льниками. Кожне житлове примі�

щення розраховане на двох рядо�

вих або одного унтер�офіцера і пе�
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Áëèçüêî 75% â³éñüêîâîñëóæáîâö³â-
÷îëîâ³ê³â âèñëîâëþþòüñÿ ïðîòè
ñï³ëüíî¿ ñëóæáè ç æ³íêàìè,
ìîòèâóþ÷è öå çíèæåííÿì ð³âíÿ
áîºçäàòíîñò³ ÷àñòèí. 



редбачає установку окремих ліжок

і шаф, двох крісел, письмового і

журнального столів. У перспективі

планується переобладнання при�

міщень, призначених для прове�

дення дозвілля, спортивних занять

тощо.

ÃÐÎØÎÂÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß
ÒÀ ÏÅÍÑ²ß
Питання матеріального забезпе�

чення людей у погонах і членів їх�

ніх родин у цивілізованих держа�

вах знаходяться під захистом зако�

ну. Однією із найблагополучніших

у цьому відношенні країн є Німеч�

чина. Розміри основного місячно�

го окладу німецького офіцера ви�

значаються в залежності від розря�

ду тарифної ставки. Підвищення

провадиться, як правило, один раз

на два роки. Для кожного військо�

вого звання визначається макси�

мально можлива сума грошового

утримання, що відповідає гранич�

ному терміну вислуги у цьому

званні. Приміром, для лейтенанта

ця сума становить 1421 дол. США,

для майора — 2288, для генерал�

майора — 4918. 

У залежності від специфіки про�

ходження служби і характеру ви�

конуваних завдань для німецьких

військовослужбовців передбачені

різні додаткові виплати та надбав�

ки: за вислугу років, бездоганне

виконання службових обов’язків,

за несення служби у вихідні, свят�

кові дні та у нічний час, надбавки

за посаду особовому складу ВПС і

ВМС. Крім того, кадровим військо�

вослужбовцям бундесверу щорічно

виплачується одноразова допомо�

га в розмірі місячного окладу. При

відбутті у відпустку на руки вида�

ється від 300 до 450 євро. Передба�

чена також щомісячна винагорода

за успіхи у службі — 13–26 євро. 

У німецькій армії кадровому вій�

ськовослужбовцю, який звільняєть�

ся в запас, пенсія призначається за

умови, що до моменту звільнення

він прослужив не менше 10 років

або втратив працездатність під час

виконання службових обов’язків. У

пенсію входять оклад відповідно до

звання (якщо військовослужбовець

знаходився в цьому званні не мен�

ше року) та займаної посади, а та�

кож квартирна надбавка. Мінімаль�

ний розмір пенсії після 10 років

служби встановлений у межах 35%

від окладу, за кожний наступний рік

до 25 років нараховується додатко�

во 2%, а за кожний рік після 25 ро�

ків — 1%. Отже, німецький підпол�

ковник, який виходить на пенсію, в

залежності від вислуги і тарифної

ставки, отримує 1759–3700 амери�

канських доларів щомісяця.

Âîëîäèìèð ÃÎË²ÖÈÍ
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ÄÎ ÐÅ×²…

Ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ
ñïðàâ ³ îáîðîííå â³äîìñòâî Í³-
ìå÷÷èíè çàáîðîíèëè ñâî¿ì
ñòðóêòóðàì êîðèñòóâàòèñÿ ïðî-
ãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì êîð-
ïîðàö³¿ Microsîft. Öå ïîÿñíþ-
ºòüñÿ òèì, ùî óðÿäîâ³ ñòðóê-
òóðè ÔÐÍ íå äîâ³ðÿþòü
Microsoft, ââàæàþ÷è, ùî Àãåíò-
ñòâî íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè
ÑØÀ ìàº äîñòóï äî ïðîãðàì-
íèõ êîä³â ÏÇ êîðïîðàö³¿, à îò-
æå, ìîæå ëåãêî çàâîëîä³òè ñå-
êðåòíèìè äàíèìè. Óò³ì áóíäåñ-
âåð íå îáìåæèâñÿ ëèøå çàáî-
ðîíîþ. Çà äàíèìè Der Spiegel,
ï³äðîçä³ëè â³éñüêîâîãî â³äîì-
ñòâà Í³ìå÷÷èíè, ç ì³ðêóâàíü
áåçïåêè, âçàãàë³ íå âèêîðèñòî-
âóþòü àìåðèêàíñüêå ïðîãðàìíå
çàáåçïå÷åííÿ.



««ДДИИККІІ  ГГУУССИИ»»
ВВІІЙЙССЬЬККООВВІІ  ППООССЛЛУУГГИИ

ЗА  ГРОШІ

ГЕНОФОНД ВІЙНИ
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У XVII—XVIII ст. найманство було

широко розповсюджене в Європі.

У Швейцарії деякі кантони за плату

надавали наймачам свої кантона�

льні армії. Та вже у XIX ст., з появою

поняття національного суверені�

тету і нейтралітету, європейські

держави приймають закони, що

забороняють їхнім громадянам ве�

рбуватися в іноземні армії. Нор�

мою стає національна армія. 

Проте у XX ст., поряд із зараху�

ванням іноземців у національні ар�

мії і наданням своїх офіцерів армі�

ям колишніх колоній, з’явилися ще

два варіанти використання інозем�

них солдатів: наймання за міждер�

жавними угодами персонально і за

фіксованою платою (наприклад,

наймання Сполученими Штатами

солдатів та офіцерів з Австралії,

Нової Зеландії, Таїланду, Філіппін,

Південної Кореї і Тайваню для вій�

ни у В’єтнамі) та укладання конт�

рактів безпосередньо з найманця�

ми. Останній варіант — незалежні

найманці («солдати удачі», «дикі гу�

си») — «прижився», починаючи з

60�х років XX ст., у постколоніаль�

ній Африці. Поява цих «контракт�

ників» викликала негативну реак�

цію з боку ООН, адже подібні

збройні формування становили

серйозну загрозу для ще не зміцні�

лих молодих держав, що зазнавали

етнічних і міжрасових конфліктів

(Заїр, Нігерія, Судан, Ангола, Бе�

нін). Рада Безпеки ООН прийняла

низку резолюцій, які засуджували

використання найманців проти

інших країн та національно�виз�

вольних рухів. Однак дія цих доку�

ментів не поширювалася на легіти�

мні африканські режими. Так, Ве�

ликобританія для відновлення гро�

мадського порядку посилала свої

війська в Кенію, Уганду і Танзанію,

Франція — у Габон. Продовжувала�

ся практика використання інозем�

них військовиків в арміях інших

держав. Наприклад, пакистанські

офіцери й дотепер служать в армі�

ях ряду країн Ближнього і Серед�

нього Сходу, причому нерідко в

охороні VIP�персон, які не надто

довіряють охоронцям із числа

представників власного народу.

У 80–90�ті рр. XX ст. «дикі гуси» із

США, Великобританії, Франції й Із�

раїлю брали участь у державних

переворотах і громадянських кон�

фліктах в Африці, Центральній

Америці та на Близькому Сході. Тут

чітко визначилась характерна осо�

бливість: найманців використову�

вали окремі клани чи компанії для

захисту власних економічних ін�

тересів. Так, у Колумбії наркобаро�

ни наймали «солдатів удачі» для за�

безпечення торгівлі «зіллям», а

«Брітіш Петролеум» платила ко�

лумбійським військовим за захист

свого майна від нападів партиза�

нів. У Ліберії іноземні корпорації

створювали озброєні загони, що

забезпечували охорону видобутку

корисних копалин. 

У різних державах існують різні

визначення найманства, але за�

гальними є три: найманці не є гро�

мадянами країни, на території якої

беруть участь у бойових діях, не ін�

тегровані (надовго) у національні

збройні сили, не користуються

підтримкою свого уряду. 

ÔÐÀÍÖÓÇÜÊÀ ÔÎÐÌÀ ËÈ×ÈÒÜ
«ÄÈÊÈÌ ÃÓÑßÌ»… Ç ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Французький іноземний легіон

складається з десяти полків: п’ять

знаходяться у Франції, інші пере�

бувають за межами метрополії —

на Корсиці, Таїті та Сурінамі. Зага�

льна чисельність цього формуван�

ня перевищує 8 тис. бійців. Солда�

ти легіону беруть участь майже у

всіх збройних конфліктах. 

Про французький іноземний ле�

гіон ходить стільки легенд, що ін�

коли важко відрізнити правду від

вимислу. Однак нині вже незапере�

чним є те, що під його штандарта�

ми служать вихідці з республік ко�

лишнього Радянського Союзу. Ві�

домості про них доходять на бать�

ківщину не завжди, оскільки наші

колишні співвітчизники не схиль�

ні рекламувати свою діяльність,

вважаючи за краще залишатися в

тіні. Проте останнім часом у де�

яких українських регіональних га�

зетах почали з’являтися такі підо�

зрілі оголошення: «Виконаю не�

безпечну одноразову роботу», «Во�

дій шукає роботу, пов’язану з

ризиком». Правоохоронці замис�

лилися: чи не найманці на обрії за�

маячили? І не помилилися. Стало

відомо, що, наприклад, у Запорізь�

кій області відбирали здорових,

неодружених чоловіків віком від

18 до 40 років нібито для роботи

на виноградниках. Насправді ж

проводилося вербування наших

громадян у французький інозем�

ний легіон.

Поінформоване джерело в орга�

нах МВС Запоріжжя повідомило,

що за останні роки під виглядом

працевлаштування у французький

легіон було завербовано кілька де�

сятків українських громадян. Най�

манцям обіцяли платити по 2 тис.

доларів щомісяця. Щоправда, цих

Ïðîòÿãîì óñ³º¿ ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ ð³çí³ äåðæàâè
âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ âåäåííÿ â³éí íàéìàíö³â.
Ó ñåðåäí³ â³êè àíãë³éñüê³ êîðîë³ ïåðøèìè
ââåëè ñèñòåìó ïîäàòê³â çà çâ³ëüíåííÿ â³ä
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, ùî éøëè íà óòðèìàííÿ
íàéìàíö³â. Òàê ç’ÿâèëèñÿ «â³ëüí³ êîìïàí³¿»,
ïîñëóãàìè ÿêèõ íå ãðåáóâàëè í³ ì³ëàíñüê³
ãåðöîãè, í³ âåíåö³àíñüê³ äîæ³, í³ ôëîðåíò³éñüê³
ô³íàíñèñòè, ÿê³ îõî÷å íàéìàëè çàãîíè
êîíäîòüºð³â (íàéìàíö³â) íå ò³ëüêè ç îãëÿäó íà
¿õí³é ïðîôåñ³éíèé âèøê³ë, à é çàäëÿ
çáåðåæåííÿ æèòòÿ ñâî¿õ ï³ääàíèõ.

Çà îñòàíí³ ðîêè ó ôðàíöóçüêèé
³íîçåìíèé ëåã³îí áóëî çàâåðáîâàíî

ê³ëüêà äåñÿòê³â óêðà¿íñüêèõ
ãðîìàäÿí. 



грошей ніхто так і не побачив. За�

рахувавши у підрозділ, їх постави�

ли перед фактом: будете воювати.

Хлопці, як правило, їхали за ін�

шим — будувати, збирати цитрусо�

ві. За кордон виїжджали нелегаль�

но, через Польщу. Вербуванням і

переправкою «робочої сили» на

Захід у Запоріжжі займалися деякі

місцеві фірми. Зібравши матеріали

про «бізнесменів», які шукають сол�

датів для легіону, правоохоронці

з’ясували, що мають справу з роз�

винутою вербувальною мережею. 

Ті, кому пощастило повернутися

із «заробітків», розповідають, що

до легіону приймають не переби�

раючи. Командування не перейма�

ється тим, чи мав легіонер суди�

мість, чи розшукують його на бать�

ківщині. У таборі кожному ново�

бранцю дають порядковий номер

або псевдонім. Листування з рідни�

ми дозволяється винятково під ви�

гаданими прізвищами. Охочих за�

робити вистачає. Головна вимога

до легіонера — беззаперечне вико�

нання наказів. Цікаво, що францу�

зів, окрім офіцерів, у легіоні немає.

Із пам’ятки військовослужбовця

іноземного легіону: «Служба в легі�

оні особливо актуальна для тих

людей, які в силу життєвих обста�

вин опинилися поза законом. У

цьому випадку легіон для вас —

останній і єдиний шанс розпочати

абсолютно нове життя, в якому ви

зможете забути всі свої проблеми.

У вас є можливість забезпечити

стабільне майбутнє, незалежне у

фінансовому плані, й отримати

французьке громадянство». 

За словами колишніх найманців,

про громадянство «роботодавці»

вигадують, а от право на прожи�

вання заслужити можна. Але щоб

отримати паспорт, як мінімум, тре�

ба вижити на війні, — ні уряд

Франції, ні командири легіону не

несуть відповідальності за життя

найманця. 

У пам’ятці легіонера зазначено:

«Я буду керуватися розумом, а не

емоціями. Мені байдуже, за кого

воювати і які завдання виконува�

ти». Зате на батьківщині найманці

каються. За словами поінформова�

них джерел, багато бійців інозем�

ного легіону, зрозумівши, що спра�

ва пахне кров’ю, намагаються

будь�що уникнути подальшої слу�

жби. Вони навмисне влаштовують

бійки, порушують дисциплінар�

ний режим. І нерідко таки домага�

ються того, що їх «виставляють за

ворота». Без грошей, документів та

обіцяних привілеїв. І починається

тривалий шлях на батьківщину, де

на колишніх «диких гусей» чекає

знайомство з Кримінальним ко�

дексом. 

Віце�президент міжнародної

громадської організації випускни�

ків Рязанського повітряно�десант�

ного училища, військовослужбовців

і ветеранів повітряно�десантних,

аеромобільних і військ спецпризна�

чення Сергій Книш зазначає: «Учи�

лище, яке ми закінчували, — елітне.

Багато з нас досягнули успіху в

житті. Але є й такі, хто стикається з

серйозними проблемами, адже не

є таємницею, що 90 відсотків його

випускників мають бойовий до�

свід. У РВДУ нас учили: кожний

десантник, розвідник, спецназо�

вець — самотній вовк, який у не�

сприятливих умовах мусить знай�

ти оптимальний вихід і вижити.

Є серед колишніх «ведевешників» і

такі, хто не реалізував себе на Бать�

ківщині і тому подався у найманці. 

Якось мені довелося зустрітися з

випускником училища, який в силу

різних обставин опинився у фран�

цузькому іноземному легіоні. З під�

розділом потрапив до однієї з пів�

денноафриканських країн. Під час

операції, сам поранений, він виніс

із сельви свого командира, якому

осколками перебило ноги. Стікаю�

чи кров’ю, тягнув його на собі, і та�

ки врятував йому життя. За цей му�

жній вчинок він став почесним

громадянином Франції і почесним

членом легіону, в якому й досі слу�

жить, доріс до звання підполков�

ника і мешкає нині у Франції. Він —

шанована і заможна людина, але

справжнього свого прізвища й іме�

ні розголошувати не бажає... 

Ó ÐÎÑ²ÉÑÜÊ²É ÀÐÌ²¯ 
ËÅÃÀËÜÍÎ ÑËÓÆÀÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²
Така можливість з’явилася у всіх

молодих людей віком від 18 до 30

років, громадян країн СНД, з 1 січ�

ня 2004 р. Російські військові вва�

жають, що поява іноземців в армії і

на флоті допоможе вирішити про�

блему заповнення 147 578 вакан�

сій — стільки професіоналів пла�

нується набрати в частини постій�

ної бойової готовності до 2008 р.

Як заявив міністр оборони Сергій

Іванов, тепер Росія не відправляти�

ме своїх призовників у «гарячі точ�

ки», і в першу чергу в Чечню. Вою�

вати з терористами в мирний час

будуть винятково професіонали.

Уже оприлюднена інформація,

що на службу прийнято трьох

українців. Від добровольців�іно�

земців, окрім бажання служити Ро�

сії, потрібна наявність документів

про законне перебування на її те�

риторії — посвідчення емігранта,

Ñëóæáà â ³íîçåìí³é àðì³¿, ó÷àñòü 
ó áîéîâèõ ä³ÿõ íà áîö³ ³íøî¿ êðà¿íè
ìîæóòü òðàêòóâàòèñÿ ÿê êðèì³íàëüíî
ïåðåñë³äóâàí³ ä³ÿííÿ. 

ÑÒÀÒÒß 447 ÊÀÐÍÎÃÎ 
ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ:

1. Âåðáóâàííÿ, ô³íàíñóâàííÿ,
ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ, íà-
â÷àííÿ íàéìàíö³â ç ìåòîþ âè-
êîðèñòàííÿ â çáðîéíèõ êîíôë³ê-
òàõ ³íøèõ äåðæàâ àáî íàñèëüíè-
öüêèõ ä³ÿõ, ñïðÿìîâàíèõ íà ñêè-
íåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è
ïîðóøåííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñ-
íîñò³, à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ó
â³éñüêîâèõ êîíôë³êòàõ ÷è ä³ÿõ —
êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³
òåðì³íîì â³ä 3 äî 8 ðîê³â.
2. Ó÷àñòü áåç äîçâîëó â³äïîâ³ä-
íèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè â
çáðîéíèõ êîíôë³êòàõ ³íøèõ äåð-
æàâ ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ìàòåð³-
àëüíî¿ âèíàãîðîäè — êàðàºòüñÿ
ïîçáàâëåííÿì âîë³ òåðì³íîì â³ä
5 äî 10 ðîê³â. 
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бездоганна репутація (відсутність

фактів порушення закону, шкідли�

вих звичок, як�то: пристрасть до

алкоголю і наркотиків), міцне здо�

ров’я, знання російської мови і, як

мінімум, середня чи середня спеці�

альна освіта. Після служби сумлін�

ний і старанний контрактник має

можливість отримати за спроще�

ною схемою російське громадян�

ство, вступити за безкоштовною

квотою до вищого навчального за�

кладу і мати повний соціальний

пакет громадянина Російської Фе�

дерації — медичну страховку, за�

кордонний паспорт, право працю�

вати там, де бажає, жити там, де

сподобається.

Правда, чи будуть привабливими

для контрактників запропоновані

соціальні і правові умови? Оптимі�

сти у військовому відомстві не

сумніваються, що бажаючих

послужити в Росії за 100–150

дол. буде досить. Хоча вже за�

раз для України і Білорусі це не

дуже великі гроші. З іншого боку,

відомо, що юнаки з країн Цент�

ральної Азії і Закавказзя — не кра�

щі солдати. Чи задовольнять вони

своїми бойовими якостями росій�

ських командирів? Існує також

правовий аспект цього питання:

в Україні і Білорусі, наприклад,

у Кримінальному кодексі є

статті за найманство, до речі,

у Російській Федерації та�

кож. Служба в армії інозем�

ної держави, участь у бойо�

вих діях на боці іншої країни

можуть трактуватися як кри�

мінально переслідувані діян�

ня. Отже, поки людина не оде�

ржить паспорт громадянина

Росії, вона не зможе повернутися

додому навіть на час відпустки.

Адже перетинаючи кордон власної

держави — вона ризикує відразу

потрапити до слідчого ізолятору…

Що й казати, найманство в Украї�

ні стало звичайною справою. Так, у

Печерському районному суді Киє�

ва триває процес над чотирма іно�

земцями, які звинувачуються у на�

маганні незаконно придбати війсь�

кову техніку, зброю, боєприпаси та

вербуванні українських громадян

для війни в Іраку. А навчати підрив�

ників і саперів планувалося у спеці�

альних таборах на території Украї�

ни. На щастя, потенційним «гуса�

кам» вчасно «підрізали крила».

Ï³äïîëêîâíèê Þð³é ÊÓÇÍªÖÎÂ



МЕМОРІАЛ

Ï’ßÒÜ ÕÂÈËÈÍ 
²Ç ÆÈÒÒß «ØÅÐÌÀÍÀ»
У лютому 1944 р. підрозділ із дев’я�

ти «шерманів» отримав завдання:

заблокувати прорив німецьких

військ в районі села Нагірна. Під

час контратаки одна із машин була

підбита та так і залишилася на льо�

ду посеред річки. Прямим влучен�

ням снаряду була пошкоджена ліва

гусениця і знесена башта. З чоти�

рьох членів екіпажу вижив лише

один — пораненому механіку�во�

дію вдалося покинути машину,

ймовірно, через нижній люк. Після

бою його підібрали місцеві жителі,

але вижити танкістові не судилося:

гітлерівці, які захопили село, роз�

стріляли пораненого радянського

бійця. А танк, що так і залишився

стояти посеред річки, під час від�

лиги провалився під лід.

ÆÅÐÒÂÀ 
Ñ²ËÜÑÜÊÎ¯ «ÊÎÍÂÅÐÑ²¯»
Він затонув у неглибокому місці.

Кожного року, коли річка в кінці лі�

та міліла, місцева дітвора примуд�

рялася ловити у відірваній вибу�

хом башті карасів. Ще у перші по�

воєнні роки хтось із місцевих жи�

телів зняв із затонулого танка па�

ливний бак і зробив з нього... само�

гонний апарат. Зі шкіряного сидін�

ня водія одному з сільських паруб�

ків пошили чоботи, а запасні траки

гусениць і до сьогодні використо�

вують як ковадло. 

— Не всім відомо, що ціна таких

раритетів може «зашкалювати» за

мільйон, — розповідає директор

Департаменту підводної спадщини

Інституту археології Національної

академії наук України Сергій Воро�

нов. — Наприклад, в Угорщині та�

кий самий «шерман» був проданий

колекціонеру з Німеччини за два

мільйони дойчмарок!.. 

До речі, спроби вітчизняних

«чорних археологів» виловити з

води «американця» таки були. Але

вони виявилися марними. Завдяки

втручанню представників право�

охоронних органів ця унікальна

знахідка не стала прикрасою чиє�

їсь приватної колекції. 

«ÆÄÈ — ß ÂÅÐÍÓÑÜ!»
Водолази управління Міністерства

з надзвичайних ситуацій у Черкась�

кій області кілька днів ретельно ви�

вчали місце, де затонув танк, шука�

ли, до чого б причепити троси,

адже, як з’ясувалося, корпус танка

затягло річковим мулом, а башта, ві�

дірвана вибухом, лежить окремо.

Найскладніше завдання випало на

долю аквалангіста В’ячеслава Коз�

ленка, — йому, вже немолодому чо�

ловікові, майже цілий день довело�

ся працювати під водою. 

З уманської бригади військ ППО

до села доставили потужний тягач.

Спочатку витягли башту. Після її

детального обстеження, черкаські

піротехніки виявили залишки боє�

комплекту — 5 снарядів калібру

75 мм, один з яких знаходився у

стволі. Їх вилучили і вивезли на бі�

лоцерківський полігон, щоб там

знешкодити. Згодом дійшла черга і

до 30�тонного корпусу. Коли він

нарешті опинився на березі, решт�

ки броньованої машини довелося

відмивати від бруду за допомогою

пожежного брандспойту. Річковий

мул виявився чудовим консерван�

том: за 60 років метал майже не за�

знав корозії, добре збереглися

фарба і навіть напис усередині та�

нка: «Жди — я вернусь!»
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ФАТАЛЬНА  АТАКА

Ö³íà ïîä³áíèõ ðàðèòåò³â ìîæå
«çàøêàëþâàòè»... Íàïðèêëàä, â

Óãîðùèí³ òàêèé ñàìèé «øåðìàí» áóâ
ïðîäàíèé çà äâà ì³ëüéîíè äîé÷ìàðîê!.. 

Ïðî òå, ùî ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè â
ð³÷ö³ Áóðòà çàòîíóâ òàíê, æèòåë³ Æàøê³âñüêî-
ãî ðàéîíó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ çíàëè äàâíî. Àëå
ò³ëüêè ìèíóëîãî ðîêó «Ãåíåðàë Øåðìàí» —
îäèí ³ç äâîõ òèñÿ÷ àìåðèêàíñüêèõ ñåðåäí³õ
òàíê³â ìîäåë³ Ì4À2, îòðèìàíèõ ×åðâîíîþ
àðì³ºþ çà ëåíä-ë³çîì, áóâ ï³äíÿòèé íà ïîâåðõ-
íþ. Çàâäÿêè çóñèëëÿì óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ, àð-
õåîëîã³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â íèí³ â³í ñòàâ
åêñïîíàòîì â êîëåêö³¿ ðàðèòåò³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
ó Öåíòðàëüíîìó ìóçå¿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. 

««ШШЕЕРРММААННАА»»
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За словами Сергія Воронова,

черкаський «шерман» є першою

пам’яткою, яку було знайдено і від�

реставровано згідно з Державною

програмою досліджень підводної

спадщини України. Всього до неї

входить 460 об’єктів, які знахо�

дяться в українських територіаль�

них водах. Серед зареєстрованих у

документі знахідок — 421 кора�

бель, 9 підводних човнів і 7 літаків. 

До речі, на Черкащині це вже

друга така знахідка: у травні мину�

лого року поблизу села Іскряного з

річки витягли німецьку «Пантеру».

Там же, на дні Шполки, залишився

«Тигр», підняти який практично

неможливо, тому що над затопле�

ним танком збудовано греблю.

«…ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ»
Архівні документи тих часів свід�

чать, що екіпаж «М4А2» укомплек�

тували лише за добу до початку

бою, що став у фронтовій біографії

машини останнім. До того ж він

був неповним: 4 чоловіка замість 5.

Встановлено, що командир екіпа�

жу, 19�річний лейтенант Олексій

Іванович Морозов, родом з Підмо�

сков’я. Інші члени екіпажу були мо�

білізовані зі звільнених радянськи�

ми військами українських земель.

Їхні імена залишилися невідоми�

ми. У травні 1944 р. місцеві жителі

поховали їх у братській могилі. 

P. S. На честь 60�річчя визволен�

ня України від німецько�фашист�

ських загарбників Інститут архео�

логії Національної академії наук

України передав танк «М4А2 — Ге�

нерал Шерман» Центральному му�

зею Збройних Сил України з умо�

вою обов’язкової реставрації, ре�

конструкції та експозиції.

Ìàéîð Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

Ñåðåäí³é òàíê «Ì4À2 — Ãåíå-
ðàë Øåðìàí». Áîðòîâèé íîìåð
íå âèÿâëåíî, çàâîäñüêèé íîìåð
áàøòè: Â 68454 ÀÊ 33 1135,
çàâîäñüêèé íîìåð êîðïóñó:
À737077160. Ï³äíÿòèé 27 æîâò-
íÿ 2004 ð. åêñïåäèö³ºþ Äåïàð-
òàìåíòó ï³äâîäíî¿ ñïàäùèíè ²í-
ñòèòóòó àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè.

ÒÒÕ:
•• Åê³ïàæ — 5 ÷îë.
•• Ïîòóæí³ñòü — 350 ê.ñ.
•• Áîéîâà ìàñà — 30,16 ò
•• Ìàêñ. øâèäê³ñòü — 38 êì/ãîä.
•• Çàïàñ õîäó — 180 êì
•• Îçáðîºííÿ: äâà 12,7-ìì êó-

ëåìåòè, 75-ìì ãàðìàòà
•• Òîâùèíà áðîí³ — â³ä 25 äî

51 ìì.
Â³äîìî, ùî ï³ä ÷àñ ìàðøó äî

ðàéîíó áîéîâèõ ä³é ÷åðåç áåç-
äîð³ææÿ ³ç 45 àìåðèêàíñüêèõ
ìàøèí ä³éøëà ò³ëüêè 21. ²íø³
çàãðóçëè â áàãíþö³, îñê³ëüêè
âóçüê³ ãóñåíèö³ «øåðìàí³â» âè-
ÿâèëèñÿ íå ïðèäàòíèìè äëÿ íà-
øèõ ´ðóíòîâèõ äîð³ã. Ùå îäèí
íåäîë³ê çàîêåàíñüêèõ «ãåíåðà-
ë³â»: íàäòî âèñîêà áàøòà áóëà
äëÿ ïðîòèâíèêà ëåãêîþ ì³øåí-
íþ, à â ðàç³ âëó÷åííÿ ñíàðÿäó ó
ñèëîâå â³ää³ëåííÿ âèáóõàëè ãà-
çè âèñîêîÿê³ñíîãî ïàëüíîãî, ³
òàíê çàãîðàâñÿ. 
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Німецьке командування не бажало

змиритися з тим, що «Східний вал»

уже зруйнований. Воно прагнуло

відновити оборону на Дніпрі, ви�

користавши корсунь�шевченківсь�

кий виступ як плацдарм для нане�

сення ударів по флангах військ 

1�го і 2�го Українських фронтів.

Гітлер вживав усіх заходів, щоб

зберегти за собою Правобережну

Україну, втрата якої призвела б до

розриву стратегічного фронту гіт�

лерівських військ.

Наступ радянських військ роз�

почався на світанку 24 січня, а вже

3 лютого в наказі Ставки верхов�

ного головнокомандувача по�

відомлялося: «Сьогодні, 3 лютого,

о 20�й годині столиця нашої Бать�

ківщини Москва салютує доблес�

ним військам 2�го і 1�го Українсь�

ких фронтів, що прорвали оборо�

ну німців і завершили оточення

великого угруповання ворога, два�

дцятьма артилерійськими залпа�

ми з двохсот двадцяти чотирьох

гармат».

Тим часом штаби противника

планували визволити оточене

угруповання, прорвавши фронт

оточення могутніми ударами тан�

кових дивізій. У телеграмі генералу

Штеммерману Гітлер повідомляв:

«Можете покластися на мене, як на

кам’яну стіну. Ви будете звільнені з

«котла», а поки тримайтеся до

останнього патрона». Фельдмар�

шал Манштейн також передав ра�

діограму Штеммерману, в якій го�

ворилося, що на допомогу йому

йде 3�й танковий корпус у напрям�

ку на Лисянку. Командир цього

корпусу генерал танкових військ

Брайт повідомив по радіо: «Після

відбиття могутніх атак ворога 3�й

танковий корпус знову перейшов у

наступ. Будь�що�будь, тримайтеся.

Ми прийдемо, незважаючи ні на

що». Особливо активно слав радіо�

грами Штеммерману і його війсь�

кам командувач 1�ї танкової армії

гітлерівців: «Я вас виручу. В. Хубе».

Телеграми йшли, а становище ні�

мецьких військ все погіршувалося.

Це оточення було не «непорозу�

мінням», як це називали гітлерівсь�

кі генерали, приховуючи дійсну

обстановку на фронті, а серйоз�

ним провалом їхніх оперативних

планів. Але противник все ще був

дуже сильним.

У журналі бойових дій 2�го Укра�

їнського фронту за 7 лютого запи�

сано: «Незважаючи на те, що німе�

цьке угруповання повністю оточе�

не вже протягом декількох днів і

безперервний наступ наших час�

тин хоча й повільно, але неухиль�

но стискає сталеве кільце оточен�

ня; незважаючи на повний провал

операції по звільненню оточених з

півдня через Шполу і Лебедин і

очевидну неможливість вибратися

з цього вогневого кільця; незважа�

ючи на те, що оточені несуть що�

дня величезні втрати в живій силі

й техніці, немає фактів деморалі�

зації і дезорганізації у військах

оточених німецьких дивізій. У по�

лон здаються одиниці, опір стій�

кий, контратаки не припиняють�

ся. Це ще раз підкреслює, що ми

воюємо усе ще з дуже потужною,

завзятою і стійкою армією. Тим

цінніша і значніша наша перемога

над ворогом». 

ЯК ЦЕ БУЛО

Îñîáëèâå ì³ñöå çà ìàñøòàáàìè, çíà÷åííÿì 
òà ðåçóëüòàòàìè, ùî âïëèíóëè íà õ³ä â³éíè,
ïîñ³äàº ðîçãðîì í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ
â³éñüê ó Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüê³é
íàñòóïàëüí³é îïåðàö³¿, ïðîâåäåí³é ó ïåð³îä 
ç 24 ñ³÷íÿ ïî 17 ëþòîãî 1944 ðîêó.

ЧЧЕЕРРККААССЬЬККИИЙЙ
КОТЕЛ

Для військ вермахту він став справжнім пеклом
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Оточеному угрупованню проти�

вника вдалося прорватися в район

Шендерівки та Нової Буди на ді�

лянці 27�ї армії 1�го Українського

фронту. Цей успіх пояснювався,

насамперед, тим, що не було пе�

редбачено загального плану зни�

щення ворога силами двох фрон�

тів. Крім того, 27�ма армія, що діяла

на ділянці прориву, слабка за своїм

складом, не була вчасно посилена.

Прорив противника викликав

занепокоєння у Ставці верховного

головнокомандувача. 12 лютого

командувача 2�го Українського

фронту Конєва по ВЧ викликав

Сталін. 

«З інтонації його голосу, різкості,

з якою він розмовляв, я зрозумів,

що Верховний головнокоманду�

вач стривожений, і, як видно, при�

чина цього — чиясь не зовсім точ�

на доповідь, — писав у своїх спога�

дах Конєв. — Сталін розгнівано

сказав, що ось ми оголосили на

увесь світ, що в районі Корсунь�

Шевченківського оточили велике

угруповання противника, а в Став�

ці є дані, що оточені прорвали

фронт 27�ї армії і йдуть до своїх, і

запитав: «Що ви знаєте про обста�

новку на фронті в сусіда?»

Я доповів: «Не турбуйтеся, това�

ришу Сталін. Оточений противник

не втече...» 

Зосередивши великі сили на ву�

зькій ділянці фронту, генерал Штем�

мерман розраховував за допомо�

гою дивізій, що залишилися, вивес�

ти з оточення свої війська, у тому

числі старший офіцерський склад і

штаби. О 3�й годині ночі гітлерівці,

під прикриттям сильного снігопа�

ду і заметілі, щільними колонами

рушили з району Шендерівки і Хи�

льків на наші позиції. Натиск воро�

га прийняли на себе частини 27�ї і

4�ї гвардійських армій. Одночасно

була віддана команда 18�му і 29�му

танковим корпусам і 5�му гвардій�

ському кавалерійському корпусу:

просуваючись назустріч ворогу,

брати його в полон або знищувати. 

Про обстановку, що склалася,

один із полонених офіцерів 57�ї

піхотної дивізії говорив: «До вечо�

ра 16 лютого з метою прориву в

районі Шендерівки були зосере�

джені всі з’єднання 11�го і 42�го ар�

мійських корпусів. У штабі 157�го

артилерійського полку читали на�

каз, де було сказано, що в ніч на 17

лютого здійснюється прорив кіль�

ця оточення і що ми забезпечуємо

його з півдня. Гармати мого дивізі�

ону зайняли вогневі позиції серед

обозів, що заповнили весь населе�

ний пункт Шендерівку, по якій вів�

ся сильний артилерійський вогонь

росіян... Основна дорога виявилася

забитою транспортом, рухатися

нею не було можливості. На неве�

ликій ділянці дороги на Лисянку я

бачив величезну кількість убитих

німців». За свідченням іншого по�

лоненого офіцера, «з оточення ні�

хто не вийшов. Усі дороги були за�

биті транспортом, навкруги було

неймовірне безладдя. Усе змішало�

ся в один потік. Усі бігли, і ніхто не

знав, куди він біжить і навіщо. На

дорогах і поза дорогами валялися

розбиті машини, гармати, візки і

сотні трупів».

Коли розвиднілося, німці, поба�

чивши всю безнадійність свого

становища, великими групами по�

чали здаватися в полон. Полонені

солдати й офіцери з дивізії СС «Ві�

кінг» розповідали: «Наша дивізія,

що нараховувала близько 7 тис. сол�

датів і офіцерів, за два тижні втра�

тила понад 4 тис. чоловік. Нам до�

велося відступати під ураганним

вогнем росіян. Дороги були запов�

нені кинутими машинами і гарма�

тами. Ми були в розпачі. У ніч на 17

лютого солдатам видали по збіль�

шеній порції горілки і дозволили

з’їсти недоторканий запас продук�

тів. О 2�й годині було оголошено

наказ, в якому говорилося, що на

допомогу ззовні більше нема чого

розраховувати. На світанку була

здійснена остання і найзапекліша

спроба вирватися з кільця. У нашій

колоні попереду йшла дивізія СС

«Вікінг», за нею — мотобригада

«Валлонія». Замикали колону шта�

би і залишки 72�ї і 112�ї піхотних

дивізій. Гармати, автомашини, усе

військове спорядження і навіть

особисті речі наказано було зали�

шити. Ледь ми пройшли 300 мет�

рів, як на нас посунули російські

танки. Вони ввірвалися в ряди ко�

лон і гусеницями утюжили і дави�

ли солдатів. За танками з’явилися

козаки. Уся колона була знищена.

Нам пощастило сховатися біля

розбитих автомашин. Ранком на�

ступного дня ми здалися в полон».

Полонені солдати спочатку не

могли навіть розмовляти від стра�

ху. І лише згодом, отямившись, по�

чали давати показання. 

Полонений обер�єфрейтор: «Ко�

ли ми рушили, нас з усіх боків по�

чали бити. Було дуже страшно: на�

вколо танки, палають машини, па�

дають коні, люди. Нам учора гово�

рили, що підемо дорогою життя,

але йшли усі на смерть. Ми бігли,

але не знали, куди і навіщо, немов

божевільні...

Обер�єфрейтор Рюль Гюнтер:

«17 лютого я пережив найстрашні�

ший день у своєму житті. Напере�

додні командування назвало цю

божевільну операцію «бігом за

життям». Дорога з усіх боків об�

стрілювалася артилерією, танками,

протитанковими гарматами і піхо�

тою. Діяла добре відома усім «катю�

ша»... Росіяни задавили нас вогнем.

Ми гинули тисячами... Повітря на�

повнилося криками поранених, на

кожному кроці були трупи. Паніка

наростала з кожною хвилиною.

Рятуючись втечею, люди розсіяли�

ся обабіч дороги... 

18 лютого 1944 р. Радінформбю�

ро повідомляло, що Гітлер після

невдалої спроби врятувати оточені

війська віддав ще один наказ, в яко�

му вимагав, щоб німецькі солдати

й офіцери принесли себе в жертву,

затримали своїм опором на якийсь

час російські дивізії, — цього ніби�

то вимагають інтереси німецького

фронту. У цьому наказі містилася,

по суті, пряма директива про те,

щоб оточені кінчали життя само�

губством, якщо їхнє становище

стане безвихідним... Поранені сол�

дати й офіцери за наказом німець�

кого командування умертвляли се�

бе і спалювали».

Командувач 27�ї армії генерал

Трофименко ранком 17 лютого до�

повів командувачу 2�го фронту по

ВЧ, що під час виходу з оточення

«...Ðîñ³ÿíè
çàäàâèëè íàñ

âîãíåì. 
Ìè ãèíóëè
òèñÿ÷àìè...

Ïîâ³òðÿ
íàïîâíèëîñÿ

êðèêàìè
ïîðàíåíèõ, íà
êîæíîìó êðîö³
áóëè òðóïè». 



40

німецько�фашистських військ ге�

нерал Штеммерман був убитий,

його труп знайшли на полі бою по�

близу села Джуринці. Німецьким

військовополоненим дозволили

поховати його з належною шаною

за законами воєнного часу.

Повним розгромом і полоном

оточеного угруповання ворога за�

кінчилася Корсунь�Шевченківська

операція. Ще ніколи не бачила зе�

мля України такого грандіозного

побоїща. Завершальний удар по

приречених гітлерівцях був стра�

шним. Оточене угруповання, що

нараховувало 80 тис. солдатів і

офіцерів, понад 250 танків, близь�

ко 1800 гармат і мінометів, пере�

стало існувати. Втрати ворога ста�

новили 55 тис. чоловік убитими,

понад 18 тис. полоненими. Мар�

шал Конєв у своїх мемуарах писав:

«Варто сказати, що ці дані не точно

відображають втрати противника.

Так, під час спроби прорвати кіль�

це оточення ззовні німці втратили

тільки убитими 20 тисяч солдатів і

офіцерів і велику кількість техніч�

них засобів боротьби, зокрема 329

літаків, понад 600 танків і 500 гар�

мат». Маршал Захаров підтверджу�

вав: «За час боїв з 5 по 18 лютого

військами 2�го Українського

фронту знищено 430 літаків, 155

танків, 375 гармат різного калібру,

59 самохідних гармат, 269 міноме�

тів, 900 кулеметів. Узято в полон

18 200 солдатів і офіцерів, захопле�

но багато трофеїв». 

Німецьке командування прихо�

вувало правду про «черкаський ко�

тел». Якщо після Сталінградської

битви була оголошена жалоба за

загиблими, то тепер гітлерівці не

насмілювалися відкрито визнати

поразку. Від німецького народу і

світової суспільної думки прихову�

вався факт оточення і знищення

найбільшого угруповання. У ставці

Гітлера була розіграна комедія на�

городження генералів, які врятува�

лися, «за видатні особисті заслуги і

за мужню боротьбу керованих ни�

ми військ». Генерали, що завели в

безвихідь близько 80 тис. чоловік,

кинули свої війська напризволяще,

в урочистій обстановці одержали

вищі нагороди. Ставка Гітлера на�

городила також командирів диві�

зій генералів Ліба і Гилле. Це мало

бути доказом того, що німецькі ди�

візії під Корсунь–Шевченківським

нібито вирвалися з оточення.

Питання про кількість німець�

ких військ, які вийшли з оточення,

залишається ще недослідженим.

Німецькі військові історики ствер�

джують, що гітлерівські війська чи�

сельністю 30—32 тис. чоловік уни�

кли загибелі під Корсунь�Шевчен�

ківським. Зокрема серед тих, хто

був нагороджений за вихід з «кот�

ла», — Леон Дегрель, командир мо�

тобригади «Валлонія».

В «Історії Великої Вітчизняної

війни Радянського Союзу 1941—

1945 pp.» говориться: «...Гітлерівсь�

ке командування зуміло вивезти з

«котла» літаками 2—3 тис. солдатів

і офіцерів. Це все, що вдалося вря�

тувати з оточення!» Щоб підтвер�

дити або спростувати ці дані, до�

слідники звертаються до бойового

і чисельного складу оточеного

угруповання. За радянськими дже�

релами, це 80 тис. чоловік. Генерал�

фельдмаршал Манштейн ствер�

джував, що в оточення потрапили

не 80, а всього 40 тис. чоловік, при�

чому 30 тис. з них нібито прорва�

лися, що в оточенні було лише

шість дивізій і одна бригада. 

Однак це твердження супере�

чить історичним фактам. За дани�

ми трофейних карт німецького

генштабу, в оточенні опинилися

управління 11�го і 42�го армійсь�

ких корпусів, 57, 72, 82, 88, 94, 112,

168, 255, 332 та 389�та піхотні диві�

зії, танкова дивізія СС «Вікінг», мо�

тобригада СС «Валлонія», полк

168�ї піхотної дивізії, полк 14�ї

танкової дивізії, 905�й дивізіон

штурмових гармат. Крім того, вста�

новлено, що там знаходилися

окремі частини 82�ї і 198�ї піхот�

них дивізій, підрозділи 213�ї охо�

ронної дивізії, окремий кавалерій�

ський полк, окремий піхотний ба�

тальйон, загін зв’язку, 3 охоронні

батальйони, а також 9 артилерій�

ських дивізіонів, 7 інженерних і

будівельних батальйонів та інші

окремі частини. Отже, усього в

оточенні було не шість дивізій і од�

на бригада чисельністю 54 тис. чо�

ловік, як стверджував Манштейн, а

10 дивізій і одна бригада чисельні�

стю близько 80 тис. чоловік. 

Якщо з 40 тис., як твердить Ман�

штейн, 30 тис. вирвалися з оточен�

ня, то звідки ж потрапило до нас

тільки полоненими понад 18 тис.

чоловік? І трупами яких солдатів

був густо всіяний весь корсунь�

шевченківський виступ?.. Безпере�

чно, слід визнати, що Корсунь�Ше�

вченківська наступальна опера�

ція — це другий Сталінград. 

Ïîëêîâíèê 
Âîëîäèìèð Ë²ØÀÂÑÜÊÈÉ

Ñòàë³í ðîçãí³âàíî ñêàçàâ, 
ùî îòî÷åíèé â ðàéîí³ 
Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêîãî ïðîòèâíèê
ïðîðâàâ ë³í³þ ôðîíòó 27-¿ àðì³¿...
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Â³òàþ÷è â³äîìîãî ïîåòà òà àâòîðà áàãàòüîõ

ïîïóëÿðíèõ ï³ñåíü Âàäèìà ÊÐÈÙÅÍÊÀ ç

70–ð³÷÷ÿì, ðåäàêö³ÿ ÷àñîïèñó ïîäàº äîá³ðêó

éîãî â³ðø³â, ÿê³ áóëè íàïèñàí³ íèì ï³ä ÷àñ

ïîìàðàí÷îâî¿ ðåâîëþö³¿.

««ММии  єєддиинниийй  ннаарроодд
іі  ззееммлляя  вв  ннаасс  ооддннаа......»»

ÏÎÂÒÎÐ²Ì ÑËÎÂÎ ÒÀÐÀÑÀ
Âèùå ãîëîâó, áðàòîâå,
Êîçàêè ìè — íå ðàáè.
²ç äóø³ çðîñòàº ñëîâî,
Ç äóæèõ ðóê ðîñòóòü õë³áè.
Ï³äí³ì³òå âãîðó ëèöÿ —
Âæå çðîñòà Âêðà¿íè õðàì.
Ëèõî çëèòüñÿ — ïåðåçëèòüñÿ,
Ùå âñì³õíåòüñÿ äîëÿ íàì.

Ìîæå çàâòðà, ìîæå íèí³ —
Âñå æ ïîçáóäåìîñü õóëè, 
Ëèøå á ìè áóëè ºäèí³,
Ëèøå á çáðàòàí³ áóëè.
ª â íàñ äóõ ñâÿòèé ³ ñèëà,
À âîíè ì³öí³ø³ çëà.
Âðàæà ñèëà íå ñêîñèëà —
Ïðàâäà âïàñòè íå äàëà.

Øëÿõ äî âîë³ íå ãëàäåíüêèé,
Âàæêî éøëè ìè äî ìåòè.
Óêðà¿íî — ð³äíà íåíüêî,
Ëèø òåáå íàì çáåðåãòè.
Íå æóð³òüñÿ, äîáð³ ëþäè —
Âæå âñòàº Âêðà¿íè õðàì.
Ëèõî áóäå — ïåðåáóäå
² âñì³õíåòüñÿ äîëÿ íàì.

Ïîâòîð³ì ñëîâà Òàðàñà,
Ùîá ÷óëîñü íàâêîëî:
«Â ñâî¿é õàò³ — ñâîÿ ïðàâäà,
² ñèëà ³ âîëÿ».

ÊÀËÈÍÀ
Â æèâîìó â³òò³ — ðàä³ñòü ³ æóðà,
Ëþáîâ, ÿê ñîëîâåé, äî íå¿ ëèíå.
Çèðíóëà â î÷³ îñåí³ ïîðà —
² çàïàëèëà êåòÿãè êàëèíà.

Êàëèíà-ìàòè, ñåðöÿ á³ëèé öâ³ò,
Îäâ³÷íå äðåâî áàòüê³âñüêî¿ äîë³,
Êîëèñêó ïàì'ÿò³ óæå áàãàòî ë³ò
Òè êîëèñàºø ï³ñíåþ ïîâîë³.

Íåñëè íà ñò³ë òåáå â ãîäèíè ñâÿò,
Òîáîþ ìîëîäèõ áëàãîñëîâëÿëè
É íà ÷îðíó ðàìêó íåïîïðàâíèõ äàò
Ñëüîçè òâîº¿ ñèïàëèñü êîðàëè.

Æèòòºâ³ ñóðìè êëè÷óòü íàñ âïåðåä,
Ùîá íå ñèä³òè â òèõ³ì ñïîâèòî÷êó...
Òà ð³äíîêðàþ îáðàçíèé ïîðòðåò
Âñå æ áà÷èòüñÿ â êàëèíîâ³ì â³íî÷êó.

ÍÀ ÌÀÉÄÀÍ²
Íà ìàéäàí³ êîëî öåðêâè 

ðåâîëþö³ÿ ³äå...
Ïàâëî Òè÷èíà

Íàñ ëÿêàëè: ÷îðíà ñèëà
Ïåðåìîæå âñå ³ âñ³õ...
×îðíà ñèëà íå çãóáèëà,
Ïåðåëÿê çäîëàòü íå çì³ã.

Áóäå ïðàâèé òîé, õòî âåðõí³é,
Íå ï³äíÿòèñü ³ç êîë³í...
Í³, ïàíîâå, âñå öå áðåõí³,
Â ñåðö³ — âîë³ ïåðåäçâ³í.

Ïðèòèñêàéñÿ òè äî ìåíå,
Ùîá ñòîÿòè äî ê³íöÿ.
Ïîìàðàí÷åâ³ çíàìåíà,
Ïîìàðàí÷åâ³ ñåðöÿ.

Ìè — íàðîä, ìè — ãîðä³ ëþäè,
Ìè — çàâçÿòòÿ ìîëîäå.
Íà Ìàéäàí³... ³ ïîâñþäè
Ðåâîëþö³ÿ ³äå.

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÀ ÁÓÄÜ
Ç ðîäó-ïëåìåí³ — ìè ùèð³ ëþäè,
Áî ëþáîâ'þ çàòóëÿëè ãí³â.
Â³ðíèõ äðóç³â ìè ñåðäå÷íî ëþáèì
² íå ïðîêëèíàºì âîðîã³â.
Ç ðîäó-ïëåìåí³ ìè ðîáîòÿù³,
Ç ðîäó-ïëåìåí³ ìè ñ³âà÷³.
² â³ä ùàñòÿ, â³ä çåìíîãî ùàñòÿ,
Ìè çíàéäåìî çãóáëåí³ êëþ÷³.

Ïðèñï³â:
Áëàãîñëîâåííà áóäü, âêðà¿íñüêà õàòî,
Ùî ãð³º íàø³ äóø³, íàøó ïëîòü.
Í³, âæå í³õòî íå çìîæå â³ä³áðàòè
Òå, ùî íàì äàâ, íàâ³êè äàâ Ãîñïîäü.

Ç ðîäó-ïëåìåí³ â íàñ êðîâ ãàðÿ÷à,
Áðàëè øàáëþ ìè íå ðàç ñâîþ.
Íåäðóã çíàº, ëþòèé íåäðóã áà÷èâ
Íàøó ñèëó â êðåâíîìó áîþ.
Êðèâäè ìè íàïèëèñÿ äîâîë³,
Áóâ íàø êðàé â ðó¿í³ òà âîãí³,
Òà õòî ïàñòêó ñòàâèòü íàø³é âîë³ —
Ñêàæåìî: íå áóòè öüîìó. Í³!
Ïðèñï³â.

Ç ïðèâîäó ïðèäáàííÿ îô³ö³éíèõ ïîðòðåò³â 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 

ÞÙÅÍÊÀ Â³êòîðà Àíäð³éîâè÷à
çâåðòàòèñü äî ÒÎÂ «Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî

«Îëàâòåêñ»
03113, ì. Êè¿â, âóë. Øåâöîâà, 1 ëàá. êîðïóñ, îô. 409, 
òåë./ôàêñ: 8(044) 
458-40-14, 458-46-49; E-mail: olavteks@inbox.ru
Äèðåêòîð — Âåêëè÷ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷
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— Як Ви вважаєте, чому зем�
ля почала «віддавати» так бага�
то речей, пов’язаних з цією
війною? 

— Напевно, прийшов час. Ми ду�

же мало знаємо про цей період на�

шої історії, а він — героїчний. Адмі�

рали Нахімов, Корнілов, Істомін,

прості російські солдати і матроси,

офіцери (а росіянами тоді вважа�

лися всі православні, отже, україн�

ці також) виявляли справжні чуде�

са хоробрості, захищаючи рідну

землю. На жаль, навіть у школах

ЕПОХА В ДЕТАЛЯХ

ОСТАННЬОЇ

ВВІІЙЙННИИ
ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКОЇ

Ïîíàä 4 òèñ. åêñïîíàò³â ³ç ïðèâàòíîãî ç³áðàí-
íÿ ðîäèíè Øåðåìåòüºâèõ áóëè íåùîäàâíî
ïðåäñòàâëåí³ íà âèñòàâö³ «Êðèìñüêà â³éíà:
óêðà¿íñüêà ñïàäùèíà». Êîëåêö³îíåð-äîñë³äíèê
²ãîð ªâãåíîâè÷ Øåðåìåòüºâ ïåðåêîíàíèé:
ìàéæå êîæíà ð³÷ ç ö³º¿ êîëåêö³¿ ìîæå ðîçïîâ³-
ñòè ïðî ñâîãî êîëèøíüîãî âëàñíèêà óí³êàëüíó
³ñòîð³þ. 
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Кримську війну проходять «біг�

цем». А тут сама кримська земля

розповідає унікальні історії… 

Людей притягує сюди генетична

пам’ять поколінь. Пригадую, як на

відкриття експозиції прийшов чо�

ловік, який виявився нащадком

полкового лікаря російської армії,

потомственого дворянина Парай�

Кошица. Він був хірургом в обло�

женому Севастополі. Парай�Ко�

шиц оперував пораненого пра�

порщика Шадріна, коли в опера�

ційну влучила бомба. Єдине, що

встиг перед вибухом зробити лі�

кар, це закрити своїм тілом пора�

неного. Шадрін вижив, а хірург, ді�

ставши два важких осколкових по�

ранення в спину, був евакуйований

у Перекоп, де й помер. Отож цей

чоловік прийшов до нас, щоб пере�

дати копії документів, відповідні

архівні виписки, дані про родовід

своєї сім’ї. А в книзі відгуків він за�

писав подяку — і за себе, і за загиб�

лого при обороні Севастополя ро�

дича.

— Чому у Вашій колекції так
мало зброї?

— Зброї, за свідченнями старо�

жилів, у землі було багато. У нашій

експозиції представлені кілька екс�

понатів: дуже пошкоджені іржею

рушничні багнети, французькі та

російські піхотні палаші з бронзо�

вими рукоятками... Ще зовсім неда�

вно їх збирали і просто здавали в

металобрухт. Тому знайти щось за�

раз уже складно. Щоправда, колек�

цію бомб і ядер зібрати вдалося… 

— Цю війну іноді називають
останньою джентльменською,
коли супротивники могли ска�
зати один одному: «Маю честь
зустрітися з таким гідним су�
перником у бою». Чи є свідчен�
ня цього серед Ваших експона�
тів?

— Звісно, є! Наприклад, союзни�

ки дуже поважали російського

офіцера Бірюльова, який неодно�

разово керував нічними вилазками

в стан ворога. Предметами його

здобичі були нарізні штуцери со�

юзників, які, до речі, представлені в

нашій експозиції. Забійна сила цієї

зброї сягала 1200 кроків, у той час

як застарілі гладкоствольні рушни�

ці росіян уражали противника з

250�ти. Судіть самі, різниця коло�

сальна: постріл зі штуцера іноді

пронизував двох чоловік, а пострі�

лом з російської рушниці з 200

кроків можна було хіба що набити

супротивнику синець, навіть не

ушкодивши його мундира. 

Після першого зіткнення росій�

ських і союзних військ при Альмі

один із англійських офіцерів писав

у спогадах, що він ніяк не міг збаг�

нути, чому російська піхота увесь

час кидається у штикову атаку, в

той час як союзники викошують її

цілими рядами ще на дальніх під�

ступах. То були просто розпач і

злість, що рухали нашими солдата�

ми…

Крім сучасних нарізних руш�

ниць, російській армії відчутно не

вистачало шанцевих інструментів.

Доходило до того, що на початко�

вому етапі оборони працювали де�

рев’яними лопатами, що, врахову�

ючи особливості кримського ґрун�

ту, було просто безглуздо. Тому се�

ред трофеїв Бірюльова були не

тільки нарізні штуцери, а й інстру�

менти, зразки яких також можна

побачити на одному зі стендів на�

шої експозиції. 

Ім’я та хоробрість Бірюльова бу�

ли настільки відомими в стані су�

противника, що коли в одній з ніч�

них вилазок він був поранений, со�

юзники, скориставшись днем пе�

ремир’я, на знак поваги направили

йому листи з побажаннями якнай�

швидшого одужання.

— Поруч зі зброєю на вистав�
ці представлені предмети цер�
ковного вжитку. Невже у
Кримській війні брали участь
священики? 

— Так, в експозиції є наперсний

хрест. Ним нагороджувалися свя�

щеники, які знаходилися на службі

в армії. Двічі в історії російської

церкви був випущений такий

хрест — після війни 1812 року і в

Кримську війну. У його центрі по�

вторюються військова медаль 1812

року та медаль за Севастополь. 

Як ми припускаємо, ця річ нале�

жала полковому священику одного

з піхотних полків отцю Савінову.

Кілька разів він водив в атаку сол�

датів, словом Божим піднімаючи

їхній бойовий дух. За цей подвиг

його й нагородили. В одному з бо�

їв він був смертельно поранений.

До речі, така цікава деталь. Після

того, як звістка про подвиг рядово�

го полкового священика набула

розголосу, його родина була звіль�

нена з кріпацтва.

— У Вашій колекції є чимало
солдатських і офіцерських
ґудзиків обох воюючих сто�

...Ðîñ³éñüêà ï³õîòà óâåñü ÷àñ
êèäàëàñÿ ó øòèêîâó àòàêó, 
â òîé ÷àñ ÿê ñóïðîòèâíèê 
âèêîøóâàâ ¿¿ ö³ëèìè ðÿäàìè ùå 
íà äàëüí³õ ï³äñòóïàõ...

²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ:
Ó æîâòí³ 1853 ð. äèïëîìàòè÷íèé

êîíôë³êò ì³æ Ðîñ³ºþ òà Òóðå÷÷èíîþ
ïåðåð³ñ ó â³éíó çà ïåðåðîçïîä³ë
ñôåð âïëèâó â ªâðîï³, íà Êàâêàç³,
Áëèçüêîìó Ñõîä³, ó Ïåðåäí³é òà Ìà-
ë³é Àç³¿. Ðîçãðîì òóðåöüêèõ â³éñüê
íà Êàâêàç³ òà ôëîòó ïîáëèçó Ñèíîïó
â ëèñòîïàä³–ãðóäí³ 1853 ð. äîâ³â
íåìèíó÷³ñòü ïîðàçêè Òóðå÷÷èíè. Öå
ïðèñêîðèëî âñòóï ó â³éíó íà ¿¿ ñòî-
ðîí³ íàéìîãóòí³øèõ äåðæàâ ñâ³òó —
Âåëèêîáðèòàí³¿ òà Ôðàíö³¿, ÿê³ çàõè-
ùàëè âëàñí³ ãåîïîë³òè÷í³ ³íòåðåñè.
Êðèìñüêà â³éíà 1853–1856 ðð.
áóëà íàéêðèâàâ³øèì êîíôë³êòîì
Õ²Õ ñò. Ò³ëüêè íà çàâåðøàëüíîìó
åòàï³ çáðîéíîãî ïðîòèñòîÿííÿ — ï³ä
÷àñ Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ áèòâè —
âòðàòè ñîþçíèê³â ñÿãíóëè 80 òèñ., à
ç áîêó ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ — 102 òèñ.
ñîëäàò³â, îô³öåð³â ³ ãåíåðàë³â. 349-
äåííà îáëîãà Ñåâàñòîïîëÿ âðàçèëà
ñâ³ò ñàìîâ³ääàí³ñòþ, ìóæí³ñòþ ³
ñò³éê³ñòþ éîãî çàõèñíèê³â. Äî ðå÷³,
ïîëîâèíó îñîáîâîãî ñêëàäó ðîñ³é-
ñüêî¿ àðì³¿ ³ ôëîòó ñêëàäàëè âèõ³äö³
ç óêðà¿íñüêèõ çåìåëü. Ïðåäñòàâíè-
êè óêðà¿íñüêèõ äâîðÿíñüêèõ ñ³ìåé,
îô³öåðñüêèõ òà ãåíåðàëüñüêèõ ÷èí³â
ïë³÷-î-ïë³÷ ç ïðîñòèìè ìàòðîñàìè
çàõèùàëè Áàòüê³âùèíó. Ïðî ìàëî-
ðîñ³éñüêèé ñêëàä ï³âäåííèõ óãðóïî-
âàíü àðì³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ñâ³ä-
÷èòü, çîêðåìà, òîé ôàêò, ùî íàâ³òü
àäì³ðàëà Íàõ³ìîâà, ÿêèé ïðîñëà-
âèâñÿ ñâîºþ íàäçâè÷àéíîþ ñì³ëè-
â³ñòþ, ìàòðîñè íàçèâàëè íà êøòàëò
óêðà¿íñüêîãî – «Íàõ³ìåíêî-áåçøà-
áàøíèé».
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рін. Деякі з них дуже затерті,
деформовані… 

— Це свідчить про нелегку робо�

ту учасників так званої підземно�

мінної війни. Одним із найвидатні�

ших героїв цієї незвичайної війни,

що розгорнулася під Севастопо�

лем, був штабс�капітан Олександр

Васильович Мельников — непере�

вершений сапер свого часу. Він

прославився тим, що випередив

французів, які у листопаді 1854 ро�

ку мали намір підірвати непохит�

ний 4�й бастіон міста. Для цього

вони вирішили прокопати у на�

прямку бастіону тунель. Але росій�

ські інженери і сапери на чолі з

Тотлебеном, розробивши план

контрмінних дій, почали рити ту�

нель назустріч. Виконавцем цих

робіт і був призначений Мельни�

ков, який днював і ночував у підзе�

меллі в спеціально обладнаному

кабінеті.

Незабаром напрям, в якому руха�

лися французькі сапери, був визна�

чений: вони рили тунель в тому ж

підземному горизонті. За день усе

було підготовлено для підриву: бі�

ля стінки, що розділяла супротив�

ників, заклали 12 пудів пороху, під�

вели гальванічні батареї. Однак То�

тлебен, очікуючи приїзду високих

гостей із столиці, двічі відкладав

проведення операції. Та коли через

стінку з французької сторони вже

чітко прослуховувався скрип візка,

на якому вивозили відпрацьовану

породу, Мельников взяв ініціативу

в свої руки і о 9�й годині вечора 22

січня 1855 року самостійно зробив

підрив. Галерея противника разом

із саперами була знищена спрямо�

ваним вибухом. План французів

провалився. Після цього захисни�

ки Севастополя стали називати

Мельникова «обер�кротом» та «під�

земним стражем 4�го бастіону». 

Тотлебен так і не простив Мель�

никову його ініціативи й надалі

чинив йому перешкоди з підви�

щенням по службі. Після Кримсь�

кої війни знаменитий сапер про�

живав у Києві по вулиці Жилянсь�

кій. У 1879 році він помер і був по�

хований на Байковому цвинтарі.

До речі, супротивник гідно оцінив

«обер�крота». Вже після війни

французькі сапери на честь ви�

знання заслуг Мельникова надісла�

ли йому з Парижа золоту каблучку,

прикрашену діамантами, на якій

був схематично зображений 4�й

бастіон.

— Як до вас, українських ко�
лекціонерів�дослідників, став�
ляться колеги за кордоном?

— З науковцями цієї галузі мені

особисто спілкуватися не доводи�

лося, але простий наглядач війсь�

кового музею — Будинку інвалідів

у Парижі багато в чому нам допо�

міг. Річ у тому, що в цьому музеї за�

боронено фотографувати експо�

нати. Коли я спробував умовити

його, то спочатку у мене нічого не

вийшло. Тоді я дістав блокнот, олі�

вець і питаю: «А малювати?» Дозво�

лив. Ходжу я по залах, замальо�

вую… День, другий, а на третій він

мені сам сказав: «Фото». Він так пе�

рейнявся тим, що хтось з інозем�

ців цікавиться історією його краї�

ни, що навіть пригостив мене ка�

вою.

У цьому ж зв’язку хочу розповіс�

ти історію одного ґудзика. У нашій

експозиції представлений позоло�

чений ґудзик офіцера 70�го бри�

танського піхотного полку. Цікаво,

що офіційно цей підрозділ участі в

бойових діях у Криму не брав. Про�

те хтось із британських колег по�

радив нам звернутися в невеликий

військово�медичний музей при

старому лондонському госпіталі.

Там ми й знайшли мундир, який

нас цікавив. З’ясували, що один

британський лікар у зв’язку з недо�

стачею медперсоналу був відря�

джений до Балаклавського госпіта�

лю. Пропрацювавши там кілька мі�

сяців, він занедужав і помер. Його

мундир у липні 1856 року був виве�

зений друзями в Англію і переда�

ний родичам, які згодом віддали

його до музею. Враховуючи, що ґу�

дзик з нашої колекції був знайде�

ний саме в Балаклаві, в районі ко�

лишнього розташування британ�

ського військового госпіталю, й ін�

шого офіцера цього полку там не

було, імовірність приналежності

цих речей одній людині була до�

сить високою. Головне — побачити

той мундир. 

Музей ми знайшли не відразу. До

того ж у той день він був закритий

для відвідувачів. Але наглядач, як

тільки довідався, що ми цікавимося

британською історією, впустив нас

і провів по залах. Ґудзики на тому

мундирі, який ми знайшли в музеї, в

точності відповідали нашому. 

Ось так. Незначні, на перший по�

гляд, предмети можуть розповісти

про долю конкретних людей...

Áåñ³äó âåëà Ìàðèíà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ

²ì’ÿ òà õîðîáð³ñòü Á³ðþëüîâà áóëè
íàñò³ëüêè â³äîìèìè â ñòàí³
ñóïðîòèâíèêà, ùî êîëè â³í áóâ
ïîðàíåíèé, ñîþçíèêè íà çíàê ïîâàãè
íàïðàâèëè éîìó ëèñòè ç
ïîáàæàííÿìè îäóæàííÿ.
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Тужлива пісня схвилювала душу.

Шеремет тяжко зітхнув. Так… «Аф�

ган» дістав усіх. І не тільки тих, що

не повернулися, а й тих, що вижи�

ли. І тих, що не хотіли там служити,

але мусили, і тих, що самі побажа�

ли. І, як кажуть, невільників, і доб�

ровольців. А вже серед них — ідеа�

лістів, честолюбців�прагматиків,

кар’єристів і «блатних». Усім діста�

лося… З долею не розминешся і не

запитаєш, чому вона майже кож�

ного з них затаврувала «чорною

міткою» ніби прокляттям.

Шеремет читав праці деяких

вчених соціологів і психологів, які

намагалися створити наукову кла�

сифікацію «кінцевих результатів» і

«віддалених наслідків» для тих, що

побували в Афганістані. Однак це

його не задовольняло. Занадто

обережно і абстрактно у них це

виходило. Напевно, вони не зо�

всім розуміли ситуацію на її гли�

бинному, емоційно�ірраціональ�

ному рівні. А точка зору безпосе�

реднього учасника також не зав�

жди відображає об’єктивність. За�

чароване коло…

А якщо спробувати подивитись

зсередини, але очима людини, що

прийшла ззовні? Щоб і достатньо

глибоко, і неупереджено? Напевно,

виникла б дуже дивна картина. І не

стільки для них, «афганців», скіль�

ки для тих, що заявляють: «Я вас ту�

ди не посилав!» А особливо для

тих, що приймають рішення про

розв’язання подібних війн.

Шеремет замислився, спробував

навести лад у збуджених думках.

Що може з того вийти, якщо спро�

бувати класифікувати всіх «афган�

ців»? Усіх, що постраждали на тій

дивній війні? Перший номер — це

безумовно ті, за кого п’ють «мовч�

ки і стоячи». Хто повернувся додо�

му у солдатській цинковій домови�

ні. Не таку трагічну, але дуже вели�

ку ціну заплатили ті, кого війна пе�

ретворила на інвалідів. Це другий

номер. Як ті, що повернулися ніби

цілими, однак усе життя будуть

страждати від наслідків поранення

чи тяжкої хвороби? Це третій но�

мер. А решта, виходить, всі здоро�

ві? І не потерпілі? Начебто так, а ні�

би й не так. Тому що й для тих, про

яких співав Висоцький «вибачте,

що вцілів», не все, як може здавати�

ся, просто. А зламана в Афганістані

службова кар’єра — це що, нуль без

палички? Для кадрового офіцера,

та й для його сім’ї це якщо не зла�

мане, то скалічене життя. Це не че�

твертий номер? А ті, що фізично

вийшли з «Афгану», але душі їхні й

думки залишилися там, вони не

вписалися в мирне життя — хіба не

жертви? Це номер п’ятий. А ті, що

заплатили за «Афган» власним

життям, зруйнуванням сім’ї — цьо�

го хіба мало? Шостий номер. Усі ці

«забиті�контужені»? Ніби вже всіх

згадав. «Глибоке занурення» в ми�

нуле не випускало Шеремета зі

своїх цупких обіймів, не давало ви�

пливти так само, як «Комсомоль�

цю» — підводному човну номер

один радянського ВМФ, що трагіч�

но затонув.

Володимир ПАСЬКО

ЗАБУТИХ ПІСЕНЬ
Óðèâîê ç ïîâ³ñò³

ННІІЧЧ



Перед очима знову поставали

товариші по службі з їхніми таки�

ми різними долями.

Перший номер у цьому списку —

ті, що «прийшли додому у солдат�

ських цинкових домовинах». Як

Володя Митін, його сусід в офіцер�

ському гуртожитку під час навчан�

ня в академії. Він, старший офіцер

штабу полку, сам пішов туди, куди

й не повинен був ходити — вперед,

у цеп, щоб особистим прикладом

на полі бою забезпечити виконан�

ня завдання. Куля снайпера влучи�

ла йому в чоло. Залишились моло�

да дружина й дочка. Шеремет ще й

досі не може собі уявити красиве

обличчя Володі з криваво�черво�

ною діркою на чолі й залите кро�

в’ю кучеряве русяве волосся. Чи

Шаміль Хабібулін — один з його

учнів. Небагатослівний, спокійний

і стриманий, він виводив із запов�

неного смертельним чадним газом

тунелю Саланг мирних афгансь�

ких жителів. Так тривало, аж поки

одна з ходок стала для нього

останньою.

Другий номер — ті, кого смерть

помилувала, але обпалила своїм

гарячим диханням, зробила калі�

кою на початку чи в розквіті моло�

дості. Ті, що все життя будуть рап�

тово прокидатися від кошмарних

сновидінь останнього бою, в яко�

му кулі чи осколки знівечили їхні

тіла. Чи від фатального розриву

міни. І до кінця свого життя вони

будуть відчувати вже неіснуючу

руку чи ногу. Вони залишилися

живими, але заплатили за це дуже

високу ціну. 

Ті, що постраждали в бою, зна�

ють, що вони жертвували собою,

виконуючи воїнський обов’язок.

А скільки їх покалічилося через

безглузду випадковість або неви�

правдану недбалість? Наприклад,

по�хлоп’ячому спокусившись ви�

ноградом чи яблуками в чужому

садку? У тому ж батальйоні охоро�

ни штабу армії? Підходи до «палацу

Аміна», де розміщувався штаб, були

заміновані. Про всякий випадок, з

метою гарантування безпеки, а ра�

птом «духи» так знахабніють, що й

на штаб армії нападуть? А за мін�

ним полем — фруктові дерева. І от

солдати, що охороняли зовнішній

периметр, вчорашні хлопчаки, пе�

ріодично випробовували долю, на�

магаючись дістати яблучко чи

щось інше, поповнюючи в такий

спосіб кількість жертв тієї війни. 

Безглузді жертви безглуздої вій�

ни. Щоб хоч якось допомогти цим

нещасним, у документах писали,

що каліцтво трапилося під час бо�

йових дій. Щоб хоч пенсія по інва�

лідності була більшою. З тієї ж при�

чини на «бойові» втрати намагали�

ся списати тих, що загинули вна�

слідок трагічного випадку. Якось

один прапорщик, вилізши з ванта�

жівки і вже стоячи на землі, нама�

гався витягти з кабіни автомат, що

лежав на сидінні. Але не взяв його

як слід, а потягнув на себе. Спуско�

вий крючок за щось зачепився, і

поки вже мертвий прапорщик па�

дав, оскаженілий автомат увігнав у

нього з десяток куль.

Частка таких ніби «бойових»

втрат, за спостереженнями Шере�

мета, сягала 20–25 відсотків від

усіх тих, що офіційно вважалися

бойовими. І це не було таємницею.

Чистоплюї, переважно тилові по�

літпрацівники та фінансисти, іноді

незадоволено кривилися: як це так,

це ж, мовляв, обман держави (пен�

сія буде більшою, та ще й нагоро�

дити можуть!). На це в Шеремета

була одна відповідь: якби цього бі�

долаху�потерпілого сюди не при�

слали і якщо б ця «інтернаціональ�

на допомога» не надавалася у ви�

гляді неоголошеної війни, то він

був би живим і здоровим. А за та�

ких обставин він, звичайно, не ге�

рой, але жертва, і, безумовно, жерт�

ва війни. І держава не збідніє, коли

хоч такою незначною мірою ком�

пенсує воїну і його сім’ї тяжку пла�

ту за свою безрозсудність у розв’я�

занні цієї безглуздої війни. 

Нелегким був шлях у мирному

житті усіх покалічених в Афганіс�

тані. Були, за словами Булата Оку�

джави «кулями пробиті — шрама�

ми вкриті — тільки не вбиті». Їхній

біль і вони самі стали непотрібни�

ми нікому, крім їхніх близьких.

Пенсії, житло, протези, інвалідні ві�

зки — все, що згідно із Законом ма�

ли одержати ці молоді хлопці, які

постраждали на війні, часто дово�

дилося їм «вибивати», «брати з

бою»… Безумовно, це позначилося

на них самих, а також на думці про

них суспільства. Це, звісно, не при�

крашало ні тих, ні інших, а також

«найгуманніше у світі соціалістич�

не суспільство». Заміна його на «де�

мократичне» ще менше радувала

інвалідів�афганців. І не тому, що

вони ніби палкі прихильники «ро�

звинутого соціалізму», що прямо

чи опосередковано зруйнував їм

життя. І не противники демократії.

Політика тут ні до чого. Просто

відтоді все пішло шкереберть. Роз’�

яснення економістів та політоло�

гів, що, мовляв, треба терпіти, оскі�

льки наступив «період первинного

нагромадження капіталу», «дико�

го» капіталізму, нікого не втішали.

Капітал нагромаджували і «Мерсе�

деси» купували інші, а для інвалідів

стали зовсім недоступними й тра�

диційні «Запорожці».

Шеремет тяжко зітхнув. Про біль

і проблеми «афганців», зокрема ін�

валідів, можна говорити й писати

багато — велика їхня жертва і вели�

ка несправедливість стосовно них.

А звідси й образа… Адже вони —

жертви по другому колу. Витрима�

ти одне — дуже важко, а два — то

вже у кого завгодно нерви не ви�

тримають…

Третя група «афганців» — це ті,

хоч і не покалічені, але такі, що вже

не змогли відновити свою «спор�

тивну форму» після маловідомих у

Радянському Союзі хвороб — брю�

шняків і паратифів, різних сальмо�

нельозів і ентероколітів, гепатитів і

дизентерій, малярій і лихоманок

невідомого походження. Це такі, як

той старий–молодий капітан, з

яким Василь Шеремет разом по�

вертався з «Афгану». Або як його

добрий товариш, тоді підполков�

ник Едуард Чернін — яскрава осо�

бистість і прекрасний хірург. Вони

прощалися на бетонці Баграмсь�

кого аеродрому перед повернен�

ням Черніна у Союз. І Шеремет то�

ді дивився на його бліде обличчя і
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сині від серцевої недостатності гу�

би — міокардит після брюшняка,

перенесеного майже «на ногах», бо

«так треба було»… Треба було ряту�

вати життя людей та полегшувати

їхні страждання навіть ціною сво�

го здоров’я. Сам Василь Шеремет

після повернення «звідти» важив

менше, ніж 20 років тому, — 18�річ�

ним курсантом…

Багатьох мучили хвороби вже у

Союзі, не давали нормально жити і

служити. Змушували ще молодих

офіцерів змінювати свої честолю�

бні плани і зменшувати службову

активність — «мотор» уже не той,

не тягне. А хто мусив і рапорт по�

дати по хворобі. Ті, що служили

строкову, відчули це трохи пізні�

ше — спочатку виручала моло�

дість. Ну а тепер не відразу й зрозу�

міли, що «Афган» і їх дістає…

«Внутрішній голос» єхидно під�

кусив Шеремета: «Тебе послухати,

то виходить, що повернулися тіль�

ки в домовинах, на милицях та «до�

ходяги» вдома помирати. А як по�

глянути на вас, коли зберетеся хо�

ча б і двоє, а тим більше — троє, та

ще, як кажуть, «шлея афганська по�

трапить під хвіст», то людині зі сла�

бким здоров’ям таке навіть важко

уявити, не те, що стільки випити…»

Василь замислився. Дійсно, біль�

шість учасників тієї війни поверну�

лися не тільки живими, а й, здаєть�

ся, ніби здоровими. Тільки чи

справді здоровими? Здоровими?

Здоровими?! Шеремет наповнив

півсклянки і по�афганськи відразу

ковтнув холодну палючу рідину.

Здатність «рвонути соточку» — це

ще не здоров’я. Це тільки його ви�

димість. Видимість!!! Вони вже не

змогли стати такими, якими «туди»

йшли, і тими, що були. Безтурбот�

ними юнаками, які тільки розпо�

чинали доросле життя. Таке заман�

ливе, що обіцяло весь світ у його

різноманітності та можливостях.

Це солдати та сержанти строкової

служби.

Інші — «профі» — офіцери та

прапорщики, що готувалися до

війни все життя. Це був їхній час,

який вони не всі сприйняли з енту�

зіазмом, однак були зобов’язані ви�

конувати завдання командирів.

Хто сподівався на кар’єру, хто на

те, що зможе хоч що�небудь заро�

бити, а хто повернутися до того, з

чим розлучився. Не вийшло ні в пер�

ших, ні в других, ні в третіх. У будь�

якому разі — у переважної більшо�

сті. Ті, що сподівалися на стрімку

кар’єру, дуже швидко переконали�

ся, що це не те місце, де її можна до�

сягти. Скоріше можна було розгу�

битися через те, що все відбуваєть�

ся не так, як вчили, і втратити голо�

ву. Ну а разом з нею — і кар’єру.

Шеремет пригадав підполковни�

ка Котова, з яким вони майже од�

ночасно були призначені на поса�

ди. Яким він був тоді натхненним і

окриленим! Котов уже командував

полком рік і, за союзними мірками,

через півроку чи рік уявляв себе

начальником штабу дивізії або

замкомдивом. А коли через півтора

роки він одержав сувору догану в

наказі по дивізії, то лише сказав на

службовій нараді своїм офіцерам:

«За час служби в армії я за сімнад�

цять років не одержав жодного

стягнення. А за півтора роки служ�

би в Афганістані — п’ятнадцять.

Нехай це буде шістнадцяте. Мені

тепер однаково».

І такою була доля якщо не біль�

шості, то багатьох командирів час�

тин… За рік — півтора служби в Аф�

ганістані мало хто удостоювався

державних нагород, та навіть і зви�

чайних заохочень, передбачених

дисциплінарним статутом.

Шереметові — кадровому офіце�

рові, професійному військовому,

як говорили колись, «воєнній кіс�

точці» не давало спокою те, чому

багато офіцерів не витримували,

не могли належно виконувати по�

ставлені перед ними завдання?..

Країна, що давно не воювала, за�

була про відмінність між Працею і

Битвою, між Орачем і Воїном. А во�

на була, є і буде, скільки житимуть

люди на Землі. Одна справа — вми�

ватися гарячим, солоним потом від

праці, а зовсім інша — холодним,

гірким через смертельну небезпе�

ку. І бути здатним кинути себе під

смертоносні свинцеві кулі, знаю�

чи, що кожна миттєвість може бу�

ти останньою. І повторювати це

один, два, три і стільки разів, скіль�

ки буде треба, виконуючи наказ.

Щоб там, вдома, могли спокійно

робити те, що роблять всі люди пі�

сля вигнання Адама та Єви з раю:

«Добувати хліб свій в поті лиця

свого». Що означає — жити. 

×àñòêà òàêèõ
í³áè «áîéîâèõ»
âòðàò ñÿãàëà

20–25 â³äñîòê³â
â³ä óñ³õ òèõ, 
ùî îô³ö³éíî
ââàæàëèñÿ
áîéîâèìè. 

² öå íå áóëî
òàºìíèöåþ. 
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Одного вечора до оселі прапор�

щика Денисова завітав його това�

риш по службі Дмитренко — на�

чальник складу зберігання боє�

припасів та озброєння. Поспілку�

валися, пригостилися… А потім

гість звернувся до хазяїна з незвич�

ним проханням — прийняти на

тимчасове зберігання п’ять мішків

з якимось скарбом. Незручно від�

мовляти другові, тим більше своє�

му начальнику. От і погодився Іван

Федорович, навіть не поцікавив�

шись, що у тих мішках. Це був

1984 рік...

Спливав час. Через два роки Дми�

тренко помер, і Денисов вирішив

нарешті піти до сараю і подивити�

ся, що ж то за речі залишив йому

«у спадок» його співслужбовець.

Яке ж було його здивування, коли у

мішках він виявив дбайливо спако�

вані електродетонатори, запали до

навчальних гранат, частини від ре�

активних пострілів… 

Згодом Іван Федорович обійняв

посаду начальника складу артиле�

рійських боєприпасів. І коли, при�

ймаючи її від прапорщика Бацма�

на, виявив не обліковані боєприпа�

си та вибухові речовини, не став

бити на сполох, — це ж додаткові

«експонати» до його «колекції»…

Без зайвого галасу переніс їх до на�

дійної схованки на об’єкті, що охо�

ронявся, не забуваючи постійно

поповнювати «власні» бойові запа�

си, адже можливість така була (на

той час у 25�й механізованій Чапа�

євській дивізії досить часто прово�

дилися навчальні стрільби). Дени�

сов оперативно здавав складські

відомості з відміткою про те, що всі

набої при проведенні занять вико�

ристані. Але лукавив начскладу. Не

всі і не завжди розходувалися.

Отож надлишки, які не були вико�

ристані за призначенням, підпри�

ємливий «колекціонер» зносив до

«надійного» місця.

Незабаром прапорщику потала�

нило обзавестися раритетним

«стволом». Сталося це тоді, коли за

складами ракетно�артилерійських

озброєнь сапери знищували боє�

припаси, що не розірвалися під час

навчань, а також зброю часів Вели�

кої Вітчизняної війни, виявлену у

різних місцях Полтавщини. Чи то

підривники поспішали, чи то Івану

Федоровичу знову «пощастило»,

але на полігоні він знайшов пісто�

лет�кулемет системи Шпагіна

«ПКШ» зі спорядженим набоями

диском. Щоправда, зброя була не

новою — 1945 року виробництва, з

пошкодженою затворною рамою,

без прикладу. Ви гадаєте, Денисов,

як законослухняний громадянин,

відразу поспішив з цією знахідкою

до органів МВС?.. Як би не так. Іван

Федорович відремонтував трофей

і для певності, аби пересвідчитись,

що роботу виконано на совість,

зробив з «ПКШ» кілька пострілів.

Потім змастив його, любовно запа�

кував у тканину і вирішив надалі

зберігати «іграшку» на власній дачі:

хто знає, можливо, колись знадо�

биться у хазяйстві.

З часом підпільний арсенал по�

повнювався. Ховати його на дію�

чому складі ставало дедалі пробле�

матичніше. На зовсім не риторич�

КРИМІНАЛ

««ЧЧААППААЄЄВВССЬЬККАА»»

СПАДЩИНА
АБО ПРО ТЕ, ЯК «ПІДПІЛЬНИК КІНДРАТ»
У НАДІЙНОМУ МІСЦІ СХОВАВ АВТОМАТ

Ò³º¿ ñåðïíåâî¿ íî÷³
ïðàïîðùèê Äåíèñîâ
òàê ³ íå ïðèë³ã:
çàõîâàíèé ê³ëüêà
ðîê³â òîìó «ñêàðá» —
ï’ÿòü òèñÿ÷ íàáî¿â 
äî ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿,
äåñÿòêè ãðàíàò,
³ì³òàö³éí³ ïàòðîíè,
êîðïóñè ì³íîìåòíèõ
ì³í ïåðåâîçèòè ó
íîâèé ñõðîí äîâåëîñÿ
äî ñàìîãî ñâ³òàíêó.
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не запитання «що робити?» пра�

порщик знайшов оригінальну від�

повідь: сховати все біля входу на

об’єкт, що знаходиться під охоро�

ною. Він викопав яму, укріпив стін�

ки цеглою і склав туди «чесно» спи�

сані боєприпаси, перекривши їх

зверху залізною плитою та засипа�

вши піском. На довгих сім років

Івану Федоровичу довелося «за�

консервувати» свій скарб.

За цей час багато що змінилося.

Рідна лубенська «чапаєвська» диві�

зія була розформована, військове

містечко кинуте напризволяще, а

Денисов став пенсіонером. Ось то�

ді й вирішив Іван Федорович, що

настав час зібрати «колекцію» до�

купи. До того вже був проданий за

1060 грн. пістолет�кулемет, як ви�

знав на слідстві обвинувачений,

виключно «…з метою залатати дір�

ки у господарстві». Гроші розій�

шлися швидко, адже на утриманні

військового пенсіонера було… се�

меро неповнолітніх діточок.

Отже, темної серпневої ночі ар�

сенал двома ходками був перевезе�

ний на дачу. Щоправда, частина

набоїв втратила «товарний ви�

гляд», тому близько тисячі їх зали�

шилися в ямі (пізніше вони будуть

вилучені правоохоронцями). Зі�

бравши «стартовий капітал» в од�

ному місці, Іван Федорович вирі�

шив розпочати власний невелич�

кий бізнес. Покупці знайшлися

швидко. За 240 грн. сторгував три

ручні гранати Ф�1, планувалися й

інші, більш «дохідні» оборудки. Але

не судилося… Край протиправній

діяльності Денисова поклали пра�

цівники Лубенського МРВ УМВС

України в Полтавській області.

Місцевий суд Полтавського гар�

нізону, розглянувши кримінальну

справу, виніс вирок: три роки по�

збавлення волі. Суддя врахував по�

м’якшуючі обставини: Денисов до

кримінальної відповідальності при�

тягувався вперше, був учасником

бойових дій в Афганістані, ліквіда�

тором наслідків аварії на Чорно�

бильській АЕС, має на своєму утри�

манні семеро неповнолітніх дітей.

Отже, від відбування призначеного

покарання його звільнять, якщо

він протягом випробувального

строку (один рік) не вчинить но�

вого злочину. Речові докази по

справі (гранати, набої) передано на

зберігання до військової частини.

Ï³äïîëêîâíèê Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

Âèïàäêè êðàä³æîê çáðî¿ òà áîºïðèïàñ³â — íå ïîîäèíîê³. Òàê, íåùîäàâíî
ðîçãëÿäàëàñÿ êðèì³íàëüíà ñïðàâà ìîëîäøîãî ñåðæàíòà Òàðàñà Ãîëîâàíÿ
(ïð³çâèùå çì³íåíî, òðèâàº ñë³äñòâî), ÿêèé ïðîõîäèâ ñëóæáó ó Á³ëîöåðê³âñü-
êîìó ãàðí³çîí³. Â³í òåæ «çíàõîäèâ» íà òåðèòîð³¿ ÷àñòèíè çáðîþ òà áîºïðèïà-
ñè: ï³ñëÿ ñòðîéîâîãî îãëÿäó — áàãíåò äî àâòîìàòà ÀÊ-74, ï³çí³øå — ìàãàçèí
äî àâòîìàòà ÀÊ-74 ç ïàòðîíàìè. Ö³ «åêñïîíàòè» Ãîëîâàíü íàìàãàâñÿ çáó-
òè. Ñàìå ï³ä ÷àñ íåçàêîííî¿ òîðã³âë³ â³í ³ áóâ çàòðèìàíèé ñï³âðîá³òíèêàìè ì³-
ë³ö³¿. Ó òîìó æ Á³ëîöåðê³âñüêîìó ãàðí³çîí³ ï³ä ÷àñ ÷èùåííÿ çáðî¿ ÷åòâåðî â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â âèêðàëè àâòîìàò ³ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðîäàæó ïåðåäà-
ëè éîãî íà çáåð³ãàííÿ öèâ³ëüí³é îñîá³.

Áåç ñóìí³âó, ö³ çëî÷èíè ìàþòü ì³ñöå òàì, äå â³äñóòí³é íàëåæíèé êîíòðîëü
çà îáë³êîì òà çáåð³ãàííÿì çáðî¿ ³ áîºïðèïàñ³â. Ïðîòå ïîòåíö³àëüí³ çëî÷èíö³
ïîâèíí³ óñâ³äîìèòè, ùî çà ñêîºíå äîâåäåòüñÿ â³äïîâ³äàòè, íåõàé íàâ³òü ÷å-
ðåç ðîêè, ÿê öå ñòàëîñÿ ó âèïàäêó ç ²âàíîì Äåíèñîâèì.

Êîìåíòàð çàñòóïíèêà â³éñüêîâîãî ïðîêóðîðà Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó
Óêðà¿íè ïîëêîâíèêà Àíàòîë³ÿ ÌÀÐÊÅÂÈ×À: 
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НЕ ЗАПЕРЕЧУЮ, 
КОЛИ МЕНЕ
НАЗИВАЮТЬ 

ММССЬЬЄЄ    ББААТТЕЕРРФФЛЛЯЯЙЙ
Ëåéòåíàíò Àíäð³é Ñåðä³íîâ.

Çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó ç
ïëàâàííÿ. Íàðîäèâñÿ 17 ëèñòî-
ïàäà 1982 ð. â Ëóãàíñüêó. Áðîí-
çîâèé ïðèçåð Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð
â Àô³íàõ 2004 ð. òà ÷åìï³îíàòó
ñâ³òó 2003 ð. Ä³þ÷èé ðåêîðä-
ñìåí ªâðîïè. Òðèðàçîâèé ïåðå-
ìîæåöü Âñåñâ³òíüî¿ óí³âåðñ³àäè
2003 ð. Áàãàòîðàçîâèé ñð³áíèé ³
áðîíçîâèé ïðèçåð ÷åìï³îíàò³â
ªâðîïè 2002–2003 ðð. 

БРОНЗОВИЙ ПРИЗЕР ОЛІМПІАДИJ2004 Андрій СЕРДІНОВ: 

Îë³ìï³éñüêèé òóðí³ð ç ïëàâàííÿ áóâ äëÿ óêðà-
¿íö³â íå çîâñ³ì âäàëèì: ïëàíóâàëîñÿ ïðèâåçòè
ø³ñòü íàãîðîä, à âèáîðîëè ëèøå òðè. Ïî÷èí
ßíè Êëî÷êîâî¿, ÿêà çäîáóëà â Àô³íàõ äâà ÷åì-
ï³îíñüêèõ òèòóëè, ï³äòðèìàâ ò³ëüêè Àíäð³é Ñå-
ðä³íîâ. Çàâäÿêè äîñÿãíóòîìó ðåçóëüòàòó íà
ñâî¿é êîðîíí³é äèñòàíö³¿ 100 ì áàòåðôëÿºì
ïðåäñòàâíèê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç³éøîâ íà
òðåòþ ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó.
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— Андрію, ти став відомим у
світі завдяки своїм «незвичай�
ним» рекордам. Адже вже че�
рез п’ять хвилин після фінішу
вони були покращені іншими
плавцями…

— Так. У півфіналі чемпіонату

світу 2003 року в Барселоні я вста�

новив світовий рекорд. Мене від�

разу оточили журналісти — пред�

ставники CNN, Бі�Бі�Сі, україн�

ських, російських, французьких,

італійських телекомпаній. І тут з’я�

совується: поки я давав інтерв’ю,

американець Майкл Фелпс встано�

вив новий рекорд світу. 

— В Афінах цей «сценарій»
повторився?

— У півфінальному запливі я зно�

ву встановив рекорд, цього разу —

олімпійський, але Фелпс через

п’ять хвилин поліпшив мій резуль�

тат. Наступного дня, у фіналі, аме�

риканець завоював «золото», вста�

новивши ще один олімпійський

рекорд, а я, з новим рекордом Єв�

ропи, зійшов на третю сходинку

п’єдесталу.

— Цікаво, які почуття пере�
повнюють людину, коли вона
досягає таких вершин? 

— Повірте, це справжнє щастя.

Враження незабутні… Я був на вер�

шині слави! І навіть не дуже засму�

тився через те, що мій рекорд був

побитий. Хоча до цього в історії

світового плавання не було випад�

ків, щоб рекорд світу поліпшували

вже у наступному запливі. 

— Твій «кривдник» америка�
нець Майкл Фелпс привіз з
Афін 8 медалей, із них 6 — золо�
тих. У чому, на твою думку, сек�
рет його успіху?

— По�перше, вік… Хлопцю всього

19 років. До того ж у його системі

підготовки є, мабуть, щось таке, чо�

го не знають інші. Плюс фізичні

дані, виняткова працьовитість. Він

побив рекорди, які трималися 10

років! 

Нині популярність плавання

стрімко зростає. Я впевнений, що

на наступній Олімпіаді в Пекіні

Фелпсу буде складно здобути таку

ж кількість медалей.

— Сьогодні плавці поліпшу�
ють результати, які раніше
«трималися» роками…

— Я впевнений — без допінгу тут

не обходиться. Допінг, як і мафію,

знищити неможливо. Мені відомо,

що на чемпіонаті світу в Барселоні

було 40 позитивних проб. До речі,

виявили зовсім новий анаболіч�

ний стероїд. Але оскільки цей пре�

парат не занесений у списки забо�

ронених, то жодний з плавців не

був дискваліфікований. Завдяки

цьому було встановлено кілька сві�

тових рекордів.

— Андрію, болільники нази�
вають тебе «мсьє батерфляй».
Чому ти обрав саме цей стиль
плавання?

— Це вийшло зовсім випадково.

Юнаком я часто брав участь у Все�

українських змаганнях «Веселий

дельфін». Одного разу мій тренер

Іван Твердушкін сказав: «Андрію,

треба виручати команду. Нікому

плисти дистанцію батерфляєм в

комбінованій естафеті, ніхто з

хлопців не тренувався. Давай спро�

буємо…» З того часу вже більше

п’ятнадцяти років виступаю саме в

цьому стилі. 

— Відомо, що ти часто виїж�
джаєш на збори за кордон. Чо�
му не тренуєшся в Україні? Є
якісь проблеми?

— На жаль, у нас і досі не виріше�

на проблема з басейнами — їх кіль�

кість з кожним роком зменшуєть�

ся. Тому й їздимо на збори за кор�

дон, і не тільки на тренування. У

підготовчому процесі відчутна не�

стача коштів, отож спортсменам

доводиться заробляти гроші само�

стійно. Я виступаю за один з іран�

ських клубів, беру участь у комер�

ційних змаганнях. Не повірите, у

цій мусульманській країні створені

такі умови для підготовки плавців,

про які ми в Україні можемо лише

мріяти. Шикарні басейни! Мені на�

віть пропонували тренерську робо�

ту. Але поки що я про це не думаю. 

— Які у тебе плани на най�
ближче майбутнє? 

— На чемпіонаті світу в Канаді

перемогти Майкла Фелпса… І так,

щоб цього разу мій рекорд трима�

вся роками! 

Áåñ³äó â³â 
Þð³é ÑÌªËÎÂ
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***
— ßê çâàòè ïðàïîðùèêà Ïåòåëüêà?
— Ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî, äî ìåíå!

*** 
— ×è ÷èòàº ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
êíèãè?
— Í³, â³í ¿õ ðàõóº.

***
— ßê ðàõóº ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî?
— Äîñèòü øâèäêî.

***
— ×è ñêëàäàº ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
êóá³ê Ðóá³êà?
— Í³. Äëÿ öüîãî íà ñêëàä³ íå
ïåðåäáà÷åíî ì³ñöÿ.

*** 
— ×è ë³âøà ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî?
— Òàê, àäæå çäàòåí íàâ³òü ç áëîõè
â³ääåðòè çîëîòó ï³äêîâó.

*** 
— ßêà óëþáëåíà ñòðàâà ïðàïîðùè-
êà Ïåòåëüêà?
— «Âòîðîº».

***
— ×è ïèøå ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
êàðòèíè?
— Í³. Âèêëþ÷íî çâ³òè ³ äîïîâ³ä³…

*** 
— ×è áî¿òüñÿ ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
ïîâ³äîìëåíü ñèíîïòèê³â ïðî ãðî-
çó?
— Íå áî¿òüñÿ. Éîìó â îäíå âóõî
âë³òàº, à ç äðóãîãî âèë³òàº…

***
- ×è ñâÿòêóº ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
Íîâèé ð³ê?
- Ñâÿòêóº. Äåê³ëüêà ðàç³â íà
ì³ñÿöü.

***
Ñòàðøèíà ïåðåä ñòðîºì ïðîâîäèòü
çàíÿòòÿ. Âèâ÷àþòü çîðÿíå íåáî.
— Òîâàðèø³ ñîëäàòè, ïðÿìî íàä âà-
ìè çíàõîäèòüñÿ Ïîëÿðíà ç³ðêà.
— Òîâàðèøó ïðàïîðùèê, àëå ó íàñ
øàïêè ñïàäàþòü.
— Çðîçóì³â. Ðîòà! Äâà êðîêè
íàçàä êðîêî-î-îì
ðóø!

***
Ïðàïîðùèê ñòî¿òü á³ëÿ
êàíàâè ³ êðè÷èòü ñîëäàòàì:
— Ðÿäîâèé Áîðù, ñòðèáàé!
Áîðù ñòðèáàº.
— Ðÿäîâèé ×àñíèê, ðóêè â ñòîðîíè,
äâà êðîêè âë³âî, ñòðèáàé!
Òîé ñòðèáàº.
— Ðÿäîâèé Öèáóëüñüêèé, ç³ãíèñÿ
íàâï³ë, êðîê âïðàâî, ñòðèáàé!
Òîé ñòðèáàº.
Ï³äõîäèòü äíþâàëüíèé ïî ðîò³:
— Òîâàðèøó ïðàïîðùèê, âàñ êîìàí-
äèð ÷àñòèíè âèêëèêàº.
Ïðàïîðùèê:
— Îò ãîðå, çíîâ ó òåòð³ñ íå äîãðàâ!

***
Ó êàçàðì³:
— Âàñèëþ, òè ÷îãî öå ãóäçèêè íà
êàëüñîíàõ ïåðåáèðàºø?
— Òà çà áàÿíîì ñêó÷èâ.

***
Íà ïðèçîâíîìó ïóíêò³ ïåðåä íîâî-
áðàíöÿìè âèñòóïàº îô³öåð. Çàâåð-
øóþ÷è ïåðåë³ê ïåðåâàã â³éñüêîâî¿
ñëóæáè, â³í ãîâîðèòü:

— …Íó ³ âðåøò³-ðåøò, ïî-
âåðíóâøèñü ç àðì³¿, âè
âæå íå áóäåòå çäðèãà-

òèñÿ â³ä ñòðàõó â³ä êîæ-
íîãî äçâ³íêà ó äâåð³, — çà

âàìè íå ïðèéäóòü ³ç
â³éñüêîìàòó. 

***
— Âè¿æäæàºìî íà øâèäê³ñíó òðà-
ñó! — øåïî÷å âîä³é ãåíåðàëüñüêîãî
àâòîìîá³ëÿ, çâåðòàþ÷èñü äî àä’þ-
òàíòà, ÿêèé ñèäèòü ïîðó÷.
— Âè¿æäæàºìî íà øâèäê³ñíó òðà-
ñó! — øåïî÷å àä’þòàíò, ïîâåðíóâ-
øèñü äî ãåíåðàëà, ÿêèé ñèäèòü ó
íüîãî çà ñïèíîþ.
— Âè¿æäæàºìî íà øâèäê³ñíó òðà-
ñó! — øåïî÷å ãåíåðàë ñâî¿é äðóæèí³,
ÿêà ñèäèòü ïîðó÷.
— À ÷îìó ïîøåïêè? — øåïî÷å äðó-
æèíà ãåíåðàëó.
— À ÷îìó ïîøåïêè? — øåïî÷å ãåíå-
ðàë àä’þòàíòó.
— À ÷îìó ïîøåïêè? — øåïî÷å àä’þ-
òàíò âîä³þ.
— Â÷îðà õîëîäíîãî ïèâà ïîïèâ, —
øåïî÷å âîä³é.

***
Âè íå äóìàéòå, ùî ÿ
í³÷îãî íå ÷óþ, ó ìåíå
ñëóõ — ñòî ï'ÿòäåñÿò
â³äñîòê³â!

***
Äíþâàëüí³ ç ÷åðãîâèì
ñïëÿòü ïî ÷åðç³.

***
Äíþâàëüíèé! ×îìó âî-
äà â ãðàôèí³ ïîðîæíÿ?

***
ßêáè ÿ íå çðîáèâ âàì
öüîãî çàóâàæåííÿ, òî
âè á çäèâóâàëèñÿ, ÷î-
ìó ÿ éîãî íå çðîáèâ…

***
Äíþâàëüíèé! ×èì âè
çàéìàëèñÿ ö³ëèé äåíü,

ÿêùî ÿ õîäæó ïî ðîò³ é
îá ïèëþêó ñïîòèêà-
þñü?

***
Ïîâàæàéòå ñåáå, íå
æèâ³òü, ÿê ñâèí³ â áàð-
ëîç³.

***
Äî ÿêèõ ï³ð öå
çàê³í÷èòüñÿ?

***
Äîçîðíà ìàøè-
íà âèñèëàºòüñÿ
âïåðåä íà

â³äñòàíü çîðîâî¿
ïàì'ÿò³.

***
ßêùî â÷àñíî íàä³òè
ïðîòèãàç, ìèòòºâà
ñìåðòü íàñòàíå íå
çðàçó.

***
Äîïîâ³ñòè ïðî íàÿâ-
í³ñòü ëþäåé. Õòî íå
âñ³ — ïîêàðàþ!

***
ßêùî âàì íå ïîäîáà-
þòüñÿ ö³ çáîðè, ÿ âàì
îðãàí³çóþ á³ëüø ³íø³.

***
Òîâàðèøó êóðñàíò, çà-
êðèéòå ÿçèêà!

***
ßê ïàðêàí äâà äí³ òîìó
âïàâ, òàê ³ ñòî¿òü äî
öüîãî ÷àñó.

***
ßêùî âàì í³÷îãî ðî-
áèòè, òî íå ðîá³òü öå
òóò.

***
Â³çüì³òü íåãàéíî ñòà-
òóòè, à òî ìåí³ äîâå-
äåòüñÿ ùå ðàç ðîç-
ïîâ³ñòè, ùî ÿ ç âàìè
çðîáëþ…

***
ßêùî âàñ êàðàþòü í³
çà ùî — ðàä³éòå, ùî âè
í³ â ÷îìó íå âèíí³.
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Ó íåâåëè÷ê³é ê³ìíàòö³ êîìóíàëüíî¿ êâàðòèðè
æèâ â³äñòàâíèé ãâàðä³¿ ñòàðøèé ïðàïîðùèê Êóï-
ë³âàöüêèé. Â³äñòàâêó â³í
îòðèìàâ ÷åðåç êîíòóç³þ
ãîëîâè ³ ÷èñëåíí³ ïåðåëîìè
ê³íö³âîê. À ¿õ â³í îòðèìàâ
÷åðåç ñâîþ äóðíó çâè÷êó.
Òî÷í³øå, ÷åðåç øàôó. À
ùå òî÷í³øå, ÷åðåç ñóñ³ä³â.

Ó øàôó ãâàðä³¿ ñòàðøèé
ïðàïîðùèê Êóïë³âàöüêèé
ïîòðàïèâ ó äåíü 275-ð³÷÷ÿ ð³ä-
íîãî ì³ñòà. Ñàìå òàì â³í ³ çä³éñ-
íèâ ñâ³é áåçòðàíçèòíèé ïîë³ò
êëàñó «÷åòâåðòèé ïîâåðõ — çåìëÿ».
Çä³éñíèâ áåç ïàðàøóòà. Íåñïîä³âàíî äëÿ ñàìîãî ñåáå. Ìîæëèâî, ðîçëþ÷åí³
ñóñ³äè ³ íå âèêèíóëè á øàôó ÷åðåç â³êíî, àëå æ ïðàïîðùèê çàéíÿâ äîñòîéíó
îáîðîíó ³ â³äâåðòî ³ãíîðóâàâ ¿õíº ïðîõàííÿ â³ä÷èíèòè, ãîëîñíî ïîðóøóþ÷è
ïðè öüîìó êóëüòóðó ñï³ëêóâàííÿ… Îòðèìàâøè êîíòóç³þ â³ä ïàä³ííÿ ³ â³äñòàâ-
êó â³ä â³éñüêîâîãî êîìàíäóâàííÿ, ãâàðä³¿ ñòàðøèé ïðàïîðùèê Êóïë³âàöüêèé
ï³øîâ íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê. Ó òó ñàìó ê³ìíàòó, ó ò³é ñàì³é êîìóíàëüí³é
êâàðòèð³. Ñïîê³é ìåøêàíö³â êîìóíàëêè òåïåð çàê³í÷èâñÿ íàçàâæäè. Àäæå Êó-
ïë³âàöüêèé, ÿê ³ ðàí³øå, ëþáèâ ðîçâàæàòèñÿ ñàìå âíî÷³. Ïîë³ò ó øàô³ íå ìàâ
íà íüîãî í³ÿêîãî ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó. Ìîæëèâî, öå áóâ íàñë³äîê êîíòóç³¿. À
ìîæëèâî, íîñòàëüã³ÿ çà äîáîâèìè íàðÿäàìè...

Ðàí³øå ãâàðä³¿ ñòàðøèé ïðàïîðùèê âèêîíóâàâ îäèí ³ òîé ñàìèé æàðò ëèøå
ó ñâÿòà òà âèõ³äí³, òåïåð — ùîíî÷³. Áëèçüêî äðóãî¿ ÷è òðåòüî¿ ãîäèíè â³í âèõî-
äèâ íà êîðèäîð ³ ãîëîñíî, ïî-êîìàíäèðñüêè, ÿê âåë³â ñòàòóò, ïî÷èíàâ êðè÷àòè:

— Öå õòî æ òàêèé ó íàñ Ðîêôåëëåð îá’ÿâèâñÿ, ùî ïîñåðåä êîðèäîðó çàãó-
áèâ ï’ÿòäåñÿò ãðèâåíü?!

Ó öåé ñàìèé ìîìåíò âñ³ ìåøêàíö³ êîìóíàëüíî¿ êâàðòèðè äðóæíî â³ä÷èíÿ-
ëè äâåð³ ñâî¿õ ê³ìíàò, âèñêàêóâàëè ³ ãîëîñíî êðè÷àëè ñïðîñîííÿ â óí³ñîí:

— ß-ÿ-ÿ-ÿ!!!
À ãâàðä³¿ ñòàðøèé ïðàïîðùèê Êóïë³âàöüêèé íàòõíåííî ³ ç çàäîâîëåííÿì

êàçàâ:
— Âå÷³ðíÿ ïåðåâ³ðêà çàê³í÷åíà! Â³äá³é!
Ïîò³ì ïðîíèçëèâî ñì³ÿâñÿ, éøîâ äî ñåáå ó ê³ìíàòó ³ äî ðàíêó ñï³âàâ ï³ñí³. Â

îñíîâíîìó ñòðîéîâ³. À ñóñ³äè ìîâ÷êè òåðï³ëè. Àäæå ð³øåííÿì ñóäó ¿ì óñ³ì áó-
ëî çàáîðîíåíî íàâ³òü íàáëèæàòèñÿ äî ãâàðä³¿ ñòàðøîãî ïðàïîðùèêà Êóïë³-
âàöüêîãî.

***
— ß ï³äâîäíèêîì ñëóæèâ
Â ñïåö³àëüí³ì âçâîä³.
— Òàê âñþ ñëóæáó ³ ïðîæèâ
Ñèäÿ÷è â ï³äâîä³.

***
— ß â äåñàíòíèêè á ï³øîâ,
Ùîá ìåíå íàâ÷èëè.
— Òè ñïî÷àòêó ïîì³íÿé
Íà ìóñêóëè æèëè.

***
— ß â ¿äàëüíþ íå ï³äó,
Áî íàáðèäëà êàøà.
— Àëå æ öå ºäèíà íàçâà
Ó ìåíþ ó íàø³ì.

***
— Äàëè ÿáëóêà â ¿äàëüí³
Âî¿íàì íà Ñïàñà.
— Æäåìî, ùîá íà äåíü Ãâ³íå¿
Äàëè àíàíàñà.

***
— Àâòîìàò â ðóêàõ òðèìàâ
ß âñüîãî äâà ðàçè.
— ² ä³çíàâñÿ, ùî òî çáðîÿ,
Äàëåêî íå çðàçó.

***
— ß çà ñëóæáó äóæå çâèê
Ëèøå äî ñòàòóò³â.
— À òåïåð â³ä ïðåñè é êíèã
Ìåíå çðàçó ìóòèòü.

***
— Îé, í³êîëè ó ñïåöíàç
Íå ï³äó ñëóæèòè.
— Áî íå ìîæó ó ì³øåíü
Ç ï³âìåòðà âëó÷èòè.

***
— Ìè äèâèëèñü ñåð³àë
Ïðî íåùàñíó Íàñòþ.
— Îò ìåí³ õî÷à á òðåòèíó
¯õíüîãî «íåùàñòÿ».

***
— ª ìîá³ëüíèé òåëåôîí
Â êîæíîãî ñîëäàòà.
— Ìîæå ñë³ä ïîäàðóâàòü
Éîãî ³ êîìáàòó?



ØÒÐÀÔÁÀÒ
(11 ñåð³é)
Ðåæèñåð: Ìèêîëà Äî-
ñòàëü.
Ó ðîëÿõ: Îëåêñ³é Ñåðåá-
ðÿêîâ, Þð³é Ñòåïàíîâ, Ðî-
ìàí Ìàäÿíîâ, Îëåêñ³é Æàð-
êîâ, ²ëëÿ Êîâðèæíèõ, Äìèò-
ðî Íàçàðîâ, Â³êòîð Ñóïðóí,
Ïîë³íà Êóòåïîâà, Âàñèëü
Ì³ùåíêî, Àíäð³é Ìåðçëè-
ê³í, Ëåâ Áîðèñîâ, Àíäð³é
Ñìîëÿêîâ.

Â³éñüêîâ³ ³ñòîðèêè íå ëþá-
ëÿòü ïèñàòè ïðî øòðàôíè-
ê³â, ³ ìîãèëè ¿õí³ çàëèøàþòü-

ñÿ áåç³ìåííèìè. Øòðàôí³ áàòàëüéîíè êèäàëè â àòàêó íà
íàéíåïðèñòóïí³ø³ ä³ëÿíêè îáîðîíè í³ìö³â. ¯õ ìîæíà áóëî íå
çàáåçïå÷óâàòè áîºïðèïàñàìè ³ ïðîâ³àíòîì. Ö³ ëþäè áóëè
«ãàðìàòíèì ì’ÿñîì», ¿õ ãíàëè íà â³ðíó ñìåðòü, ó ñàìå ïåêëî. 

Ñåðåä øòðàôíèê³â — çëî÷èíö³, êîëèøí³ óâ’ÿçíåí³, à
òàêîæ ò³, õòî íå âèêîíàâ íàêàç, âò³ê ç ïîëîíó ÷è âèñòóïèâ
ïðîòè íàñèëüñòâà... Âñ³ âîíè ñòàëè áåç³ìåííèìè ãåðîÿìè,
ùî â³ääàëè ñâîº æèòòÿ çà ³íøèõ, çàãèíóëè, çàõèùàþ÷è
ð³äíó çåìëþ â³ä ôàøèçìó...

Íà åêðàí³ ìè áà÷èìî ëþäåé àáñîëþòíî íåñóì³ñíèõ, ÿêèõ
îá’ºäíóº îäíå — áàæàííÿ âèæèòè. Ñìåðòü ôàêòè÷íî º ãî-
ëîâíèì ïåðñîíàæåì öüîãî ô³ëüìó. Âîíà êðóæëÿº íàä
ëþäüìè ³ äèêòóº ¿ì ñâîþ âîëþ, òàê ÷è ³íàêøå êåðóþ÷è ¿õí³-
ìè â÷èíêàìè.

ÑÂÎ¯
Ðåæèñåð: Äìèòðî Ìåñõ³ºâ 
Ó ðîëÿõ: Áîãäàí Ñòóïêà,
Ñåðã³é Ãàðìàø, Êîñòÿíòèí
Õàáåíñüêèé, Ìèõàéëî ªâ-
ëàíîâ, Ãàííà Ìèõàëêîâà,
Íàòàëÿ Ñóðêîâà, Ôåä³ð
Áîíäàð÷óê

Ñåðïåíü 1941-ãî, äåñü ï³ä
Ïñêîâîì. Ë³í³ÿ ôðîíòó ïî-
ñóíóëàñÿ íà ñõ³ä... Òðîº ðà-
äÿíñüêèõ âî¿í³â (÷åê³ñò, ïî-
ë³òðóê ³ ñíàéïåð) âòåêëè ç
í³ìåöüêîãî ïîëîíó. ¯ì í³êó-
äè ä³òèñÿ. Ñêð³çü âîðîãè.
Áåçêðàéí³ ë³ñè òà áîëîòà…

Ñíàéïåð ðîäîì ³ç ñåëà, ðîçòàøîâàíîãî íåïîäàë³ê, òîìó
âò³êà÷³ ïåðåõîâóþòüñÿ â éîãî õàò³. Òà º îäíà ñóòòºâà äå-
òàëü. Áàòüêî ñíàéïåðà — ñòàðîñòà â îêóïîâàíîìó í³ìöÿìè
ñåë³. Çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè éîãî ðîçêóðêóëèëè ³ çàñëàëè äî
Ñèá³ðó, çâ³äêè â³í óò³ê, ï³äðîáèâøè äîêóìåíòè. Òîìó íå äè-
âíî, ùî çàòà¿â áàòüêî îáðàçó íà ñâîþ (?) âëàäó ³ ïîãîäèâ-
ñÿ ñëóæèòè «í³ìöÿì, êóëüòóðí³é íàö³¿». Õòî â³í? ×óæèé?
Ñâ³é? Õòî âîíè äëÿ íüîãî? Âîíè — â éîãî ðóêàõ. Â³í ìîæå
¿õ óáèòè, çäàòè â êîìåíäàòóðó. Àëå îäèí ³ç íèõ — éîãî
ñèí, — íàéìîëîäøèé, íàéäîðîæ÷èé…

Âåñü ÷àñ ãëÿäà÷à íå ïîëèøàº â³ä÷óòòÿ íåâèçíà÷åíîñò³,
òðèâîãè: ùå ñåêóíäà — ³ âîðîã ñòàº äðóãîì, à òâ³é ñîþç-
íèê — òâî¿ì æå âáèâöåþ.

ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ
(4 ñåð³¿)
Ðåæèñåð: Àíäð³é Ìàëþ-
êîâ.
Ó ðîëÿõ: Âëàäèñëàâ Ãàëê³í,
Àíäð³é Êðàñêî, Ìèõàéëî
ªôðåìîâ, Ðåíàòà Ëèòâèíî-
âà, Îëåêñàíäð Ëèêîâ, Â³ëë³
Õààïñàëî, Ìèêîëà ×èíäÿé-
ê³í, Âîëîäèìèð Ìåíøîâ,
Â³êòîð Âåðæáèöüêèé.

1942 ð³ê. Ìîëîä³ õëîïö³ —
âèïóñêíèêè ðîçâ³äøêîëè
ðîçðîáëÿþòü ³ âèêîíóþòü
íàäñêëàäí³ îïåðàö³¿ â òèëó
âîðîãà. Òåìà, ïîðóøåíà ó

ô³ëüì³, îòðèìàëà íåñïîä³âàíî íîâå ³ îðèã³íàëüíå âèð³-
øåííÿ ³ âèõîäèòü íà ïðèíöèïîâî ³íøèé õóäîæí³é ð³âåíü
çàâäÿêè íàïðóæåíîìó ñþæåòó ³ áåçäîãàíí³é ðåàë³çàö³¿
ñòèë³ñòè÷íîãî çàâäàííÿ. Òà é òàëàíîâèòà ãðà â³äîìèõ àê-
òîð³â ìàëî êîãî çàëèøèòü áàéäóæèì. 

Â ÒÈËÓ ÂÎÐÎÃÀ
Ðåæèñåð: Äæîí Ìóð
Ó ðîëÿõ: Îóåí Ó¿ëñîí,
Äæèí Õåêìåí, Ãàáð³åëü
Ìàõò, ×àðëüç Ìàë³ê, Âîëî-
äèìèð Ìàøêîâ

Ó îäí³é ³ç áàëêàíñüêèõ êðà-
¿í ñòàâñÿ çáðîéíèé êîíô-
ë³êò. Õòî âèíåí ³ ÷îìó âñå öå
â³äáóâàºòüñÿ — íåçðîçóì³-
ëî, àëå ÑØÀ, ùîá òðèìàòè
ñèòóàö³þ ï³ä êîíòðîëåì, ïî-
ñèëàþòü òóäè ñâî¿ àâ³àíîñö³.
Ï³ëîòè, ùî âòîìèëèñÿ â³ä
íåðîáñòâà ³ íàâ÷àëüíèõ
òðèâîã, ãðàþòü ó ôóòáîë ³

ìð³þòü ïðî ïîäâèãè. Îäèí ³ç íèõ, ðîç÷àðóâàâøèñü ó â³éñü-
êîâ³é ñëóæá³ ³ íà÷àëüñòâ³, ïîäàº ó â³äñòàâêó. Ùîá ïîêàðà-
òè çà ëåãêîäóõ³ñòü òà ñóìí³âè, õëîïöÿ â ð³çäâÿíó í³÷ â³ä-
ïðàâëÿþòü çðîáèòè ùå îäèí áåçãëóçäèé ïîë³ò. Ë³òàê çáè-
âàþòü, íàïàðíèêà ðîçñòð³ëþþòü, à êîìàíäóâàííÿ ÍÀÒÎ
âèçíàº âèë³ò íåä³éñíèì… ² òåïåð, ùîá ïîâåðíóòèñÿ äîäî-
ìó, ï³ëîòîâ³ äîâåäåòüñÿ ïðîéòè ïî âîðîæèõ òèëàõ, ó òîé
÷àñ ÿê çà íèì ïîëþº áåçæàë³ñíèé ñíàéïåð. Îñü êîëè çíè-
êàþòü âñ³ ñóìí³âè! Õëîïåöü ëèøå âïåðòî ïîâòîðþº: «ß — ³ç
ÂÌÔ ÑØÀ, ³ ÿ òóäè ïîâåðíóñÿ!» Ô³ëüì ìîæíà äèâèòèñÿ ÿê
ôóòáîëüíèé ìàò÷ — ê³ëüê³ñòü àäðåíàë³íó â êðîâ³ áóäå òà-
êîþ ñàìîþ. 

Âåäó÷èé ðóáðèêè Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ

ВІЙСЬКОВИЙ
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