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Жодна подія минулого століття

не залишила такого глибокого слі�

ду в народній пам’яті, в людських

душах, як Велика Вітчизняна війна.

Сьогодні у буденних звершеннях

перехідної епохи, коли швидко

знецінюються і забуваються доне�

давна ще непорушно�монумен�

тальні, епохальні події, з особли�

вою виразністю вимальовується

всесвітньо�історичне значення пе�

ремоги країн антигітлерівської ко�

аліції над блоком фашистських

держав, в якій вирішальна роль на�

лежала Радянському Союзу. Перед�

усім слід наголосити на вражаю�

чих людських втратах. Ніколи ще

за всю багатовікову історію боже�

вілля цілеспрямованого знищення

людства не досягало таких масш�

табів — 60 мільйонів! Лише безпо�

воротні втрати України у Великій

Вітчизняній складають близько

11 млн чоловік, із них цивільне на�

селення — 4,5 млн, військові втра�

ти — понад 6 млн. У горнило війни

були кинуті величезні ресурси, ви�

робництво зброї і бойової техніки

досягло небачених до цього масш�

табів. Прямі військові витрати кра�

їн, які брали участь у цій війні, до�

сягли астрономічної цифри —

1 трил 117 млрд доларів, а загальна

вартість знищених матеріальних

цінностей перевищила 316 млрд.

Ось таку дорогу ціну заплатило

людство за розв’язання фашистсь�

ким режимом Німеччини війни. 

Ця страшна статистика має пере�

конати людство в тому, що світові

війни раз і назавжди мають бути

вилучені з арсеналу міжнародної

політики. Інакше всі нині сущі не�

минуче прийдуть до планетарної

катастрофи, в якій вже не буде ні

переможців, ні переможених. Важ�

ливо наголосити, що значна доля

вини в розв’язанні Другої світової

війни лежить на правлячих колах

західних держав, які у передвоєнні

роки не лише надали Німеччині

допомогу і величезні позики (63

млрд дол., у т. ч. 32 млрд — США),

які були направлені на мілітариза�

цію німецької економіки, а й зро�

били все, щоб спрямувати агресив�

ні наміри гітлерівців проти Радян�

ського Союзу. Проте, всупереч їх�

нім планам, війну нацисти

розпочали на Заході, і вже незаба�

ром майже вся Європа була окупо�

вана. Слід зауважити, що ще й сьо�

годні з політичних мотивів певні

сили у світі, в тому числі й деякі за�

повзяті «новатори» від політики й

науки в Україні, роблять спроби за�

днім числом «перевоювати» війну

на свій лад. Знову піднімається пи�

тання про рівну відповідальність

між СРСР і Німеччиною, Гітлером і

Сталіним. Вони стверджують, що

гітлерівська Німеччина та її полі�

тичні вожді вели війну не проти

народів Радянського Союзу, а лише

проти «комунізму», а на світове па�

нування й зовсім не претендували.

Зміст цих тлумачень має конкре�

тну мету: реабілітувати справжніх

винуватців, зробити з нацистів за�

хисників народів світу від загрози

комунізму, а у контексті України —

визволителів українського народу,

посіяти ворожнечу, неприязнь до

Росії, до російського та інших на�

родів колишнього СРСР.

Варто звернути увагу на те, яку

страшну небезпеку для всього

людства ніс злочинний план вож�

дів третього рейху «Ост» — страте�

гія колонізації Східної Європи.

Адже передбачалось фізичне зни�

щення мільйонів людей, культур і

ССВВЯЯТТОО
ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ...

Людські втрати України у Великій
Вітчизняній війні складають понад 

11 млн осіб.
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цивілізацій, пограбування народ�

них багатств, перетворення тих,

хто залишиться в живих, на рабів,

невільників, «черв’яків» і «безсло�

весних тварин». Відносно Радянсь�

кої держави ставилося завдання

знищити її, а народ позбавити

будь�якої державної організації,

умертвити, виселити, онімечити…

Упродовж 30 років планувалося

вивезти до Західного Сибіру бли�

зько 31 млн чоловік з території

Польщі і західних районів СРСР і

поселити на цих землях 10 млн ні�

мецьких громадян. Ще до початку

виселення було задумано знищити

на окупованих територіях 30 млн

росіян, 5–6 мнл євреїв, мільйони

українців, білорусів, поляків. Решта

населення мала перетворитися на

слухняних рабів, які б обслуговува�

ли німецьких переселенців�коло�

ністів. Ці та інші дані беззаперечно

свідчать, що то була лише частина

гітлерівського плану світового па�

нування, у якому центральне місце

відводилося захопленню території

Радянського Союзу, ліквідації його

як держави.

Створення таких расистських

планів щодо народів світу, в тому

числі до народів СРСР, було вели�

чезним злочином проти людства.

Але ж гітлерівці не обмежились ли�

ше планами, а й приступили до

здійснення своїх задумів. Окупува�

вши майже всю Європу, додавши

до свого могутнього військового

та економічного потенціалу еко�

номічні і військові ресурси окупо�

ваних країн, вони на світанку 22

червня 1941 р. напали на Радянсь�

кий Союз. Розпочалася Велика Віт�

чизняна війна, якій судилося стати

найважливішою і вирішальною

складовою Другої світової. 

Перед радянським народом сто�

яло питання: залишитися йому в іс�

торії чи бути взагалі стертим з ли�

ця землі відповідно до людиноне�

нависницьких планів нацистів. І

народ зробив свій вибір. У цьому

виборі була одностайною і перева�

жна більшість українського наро�

ду, який знайшов сили, аби стати

на боротьбу проти поневолювачів.

Народ України оголосив війну фа�

шизму не на життя, а на смерть,

відрядив до лав Червоної Армії та

формувань радянських партизанів

більше семи мільйонів своїх синів і

дочок. На заході республіки десят�

ки тисяч їх влилися в українську

повстанську армію, місцеві загони

якої, всупереч політичним розра�

хункам керівництва ОУН, чинили

опір німецьким окупантам.

Протягом усієї війни радянсько�

німецький фронт був головним.

Важливою особливістю протисто�

яння на цьому фронті було те, що

виключався будь�який компроміс,

а це визначало небувалу гостроту

збройної боротьби — від153 до

201 німецьких дивізій з червня

1941 по червень 1944 р. вели без�

перервні кровопролитні бої. На�

віть після відкриття союзниками

другого фронту проти них діяла

третина, а проти Червоної Армії —

дві третини дивізій Німеччини. Са�

ме на радянсько�німецькому фро�

нті агресори втратили 10 млн сол�

датів та офіцерів. Була знищена і

більша частина військової техніки

противника ( до 75% танків і штур�

мових гармат, понад 75% літаків,

74% артилерійських гармат, понад

1,6 тис. транспортних одиниць

флоту).

Завдавши нищівної поразки фа�

шистським загарбникам, радянсь�

кий народ і його збройні сили зро�

били вирішальний крок на шляху

до звільнення народів Європи від

нацистського рабства. У цьому їх�

ня найбільша заслуга перед людст�

вом. За межами СРСР радянські

війська втратили лише вбитими

понад 1 млн солдатів і офіцерів. Їх�

ні братські могили на території 13

країн Європи і Азії постійно нага�

дують народам цих країн про бла�

городний подвиг радянського вої�

на, воїна�визволителя. Українсь�

кий народ у роки воєнного лихо�

ліття з честю пройшов своєю

хресною дорогою. Для нього роз�

гром фашизму був подвійною пе�

ремогою. Україна була врятована

від загарбання третім рейхом та

його союзниками, від поневолен�

ня та знищення. Наслідком пере�

моги стало також здобуття легіти�

мності нових західних кордонів із

завершенням процесу об’єднання

у складі Української республіки за�

хідноукраїнських земель та Закар�

паття. Неймовірно висока ціна гіт�

лерівської агресії та відсіч їй в істо�

ричній перспективі не була мар�

ною, бо стала фундаментом

прийдешньої української держав�

ної незалежності. Є всі підстави

стверджувати, що без Великої Пе�

ремоги у травні 1945 р. не було б

держави, ім’я якій — Україна. 

Сьогодні, в умовах відмови від

ядерної зброї, наша держава про�

кладає нові шляхи до поглиблення

довіри й співробітництва. Здобута

дорогою ціною перемога переко�

нує, що цивілізований розвиток

людства і кожної країни можливі

лише за умови миру і рівноправ�

них партнерських відносин у сві�

товому співтоваристві. А об’єднан�

ня народів світу для боротьби з на�

цизмом свідчить, що в ім’я миру

можуть і повинні співпрацювати

країни з різними соціальними сис�

темами, політичними устроями та

ідеологіями.

Зрозуміло, що кожне нове поко�

ління дивиться на минуле очима

свого часу. Але це має бути не бай�

дужий, відсторонений погляд і тим

більше не дистанціювання від тих,

хто боронив Вітчизну і творив Пе�

ремогу. Подвиг ветеранів мусить

пронизувати все наше життя, бути

постійним критерієм усіх наших

справ, рішень та дій. Саме про це

прекрасно сказав устами свого ге�

роя наш земляк, письменник�фро�

нтовик Олесь Гончар: «…Ви не по�

винні бути ніким забуті: ні мінли�

вими політиками, ні дипломатами.

Бо ви йшли в авангарді людства, і

без вашого подвигу, вашої жертви

не було б нічого. Вас людство під�

хопить, як пісню, і понесе вперед,

бо ви були його першою весняною

піснею. Про це нам треба пам’ята�

ти, бо то наші батьки, діди, брати і

сестри. І земля, полита їхньою кро�

в’ю, — свята для нас земля. Розумін�

ня того подвигу, який ви проявили

при відбитті фашистської навали і

завдяки якому зберегли свій гор�

дий дух, допоможе нам краще пі�

знати свої корені, свої джерела, на�

решті, зрозуміти самих себе...»

²âàí ÌÓÊÎÂÑÜÊÈÉ, 
³ñòîðèê

ª âñ³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, 
ùî áåç Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè 
ó òðàâí³ 1945 ð. íå áóëî 
á äåðæàâè, ³ì’ÿ ÿê³é — Óêðà¿íà. 
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Військово'пенсійний абсурд 
Сергій БАСАРАБ

ББББ ОООО ЙЙЙЙ ОООО ВВВВ ИИИИ ЙЙЙЙ     ДДДД ОООО СССС ВВВВ ІІІІ ДДДД .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3333 4444

Іракська кампанія очима американців 
та їхніх союзників

Анатолій ПАВЛЕНКО

ЛЛЛЛ ІІІІ ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР АААА ТТТТ УУУУ РРРР НННН ИИИИ ЙЙЙЙ     ДДДД ЕЕЕЕ СССС АААА НННН ТТТТ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 4444 6666

Спогади останнього солдата 
Великої Вітчизняної

Володимир ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ

ММММ ОООО ММММ ЕЕЕЕ НННН ТТТТ     ІІІІ СССС ТТТТ ИИИИ НННН ИИИИ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3333 0000

Полігон — не подіум
Тарас БОРОВОК

КККК РРРР ИИИИ ММММ ІІІІ НННН АААА ЛЛЛЛ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2222 6666

Турфірма «Миротворець», 
або У «гарячу точку» — за хабар

Євген СИДОРОВ

НННН АААА СССС ЛЛЛЛ ІІІІ ДДДД КККК ИИИИ     «««« ПППП ОООО КККК АААА ЗЗЗЗ УУУУ ХХХХ ИИИИ »»»» .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 5555 0000

Рукопашний бій: криза жанру? 
Юрій КУЗНЄЦОВ
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«ÄÈÑÁÀËÀÍÑ ÐÎÇÌ²Ð²Â
ÏÅÍÑ²É ÌÈ Ë²ÊÂ²ÄÓªÌÎ»
У спадок від попередників ми

отримали не лише значний різно�

бій розмірів пенсій колишніх вій�

ськовослужбовців. Нині військове

відомство зобов’язане виплатити

чималі компенсації пенсіонерам,

які, не погодившись отримувати

дискримінаційні пенсії, подали су�

дові позови і виграли справи. На

задоволення цих судових рішень

кошторисом міністерства оборо�

ни передбачено 240 млн грн., од�

нак необхідна сума виплат може

сягнути мільярда. Оскільки такі ко�

шти в бюджет не закладено, мініс�

терство юстиції та Верховний Суд

України мають дати правову оцін�

ку такій судовій практиці. Адже во�

на може призвести до нового вит�

ка соціальної напруги: кошти, що

надходитимуть на рахунки військ�

коматів, блокуватимуться, а це уне�

можливить виплату поточних пен�

сій. Хочу запевнити наших пенсіо�

нерів — згідно з законом існуючий

нині дисбаланс ми ліквідуємо про�

тягом двох років. У поточному ро�

ці — на 50 відсотків, а в наступному

це питання буде вирішено повніс�

тю. Ті військовослужбовці, які бу�

дуть звільнені у зв’язку з реформу�

ванням збройних сил, отримають

передбачені виплати в повному

обсязі.

«ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÎÒÐ²ÁÍ²
ÑÜÎÃÎÄÍ²»
Щороку міноборони будує 3–4 ти�

сячі квартир. Якщо й надалі вирі�

шувати цю проблему такими тем�

пами, черга на отримання житла

не зменшиться. Тому вже цього ро�

ку планується досягти кардиналь�

них зрушень у цьому питанні. Мін�

оборони має споруди, що нині не

використовуються, військові міс�

течка, а діючим законодавством

передбачено залучення інвесторів.

З ними ми ведемо мову про те, що

квартири потрібні не через п’ять і

більше років, а вже сьогодні. І пра�

цюємо з тими, які погоджуються на

поставлені умови. Вони беруть від�

повідну ділянку під забудову, ви�

значається частка, що належить

військовому відомству, і на ринко�

ву вартість житла, яке інвестор збу�

дує, він зобов’язується закупити

квартири там, де нам потрібно, в

найкоротші терміни. Так вдасться

прискорити просування черги і

люди це відчують вже найближчим

часом.

Існує також проблема, пов’язана

власне з самою чергою. Встанов�

лено, що в ній перебувають люди,

які не мають жодних законних

підстав для цього. При розподілі

житла порушується принцип соці�

альної справедливості — дехто

отримував квартири два, три, а

«рекордсмени» навіть п’ять(!) ра�

зів. Тому я видав Директиву про ін�

вентаризацію житлової черги.

Щоб зробити цей процес макси�

мально відкритим і прозорим,

списки гарнізонних черг переві�

рятимуть ті офіцери, кандидатури

яких будуть затверджені офіцерсь�

кими зборами частин, фахівці з гу�

манітарних питань, юристи, чле�

ни сімей безквартирних.  Це стане

потужним важелем громадського

впливу, за допомогою якого вда�

сться впорядкувати чергу. Узагаль�

нені результати цієї роботи ста�

нуть відомі до 25 червня поточно�

го року.

Передбачається, що остаточне

рішення про отримання житла,

принаймні на першому етапі, при�

йматиметься у Києві. Для цього

представник місцевого квартир�

ного органу має привезти до мініс�

терства пакет документів стосовно

конкретного будинку, де буде вка�

зано, скільки там є житла, хто його

замовляв, яка частка міністерства

оборони, кому належить решта,

хто отримує квартири і які має для

цього підстави. За попередньою

домовленістю, ця інформація пуб�

лікуватиметься в газеті «Народна

армія». Так ми позбудемося тих не�

гативних явищ, що призводили до

корупції серед посадовців житло�

вих комісій та сприяли розкрадан�

ню матеріальних ресурсів держави

і збройних сил.

«Ï²ËÜÃÎÂÈÊÈ, 
ÍÀÄ²ÍÜÒÅ ÎÐÄÅÍÈ»
Порушення принципів соціальної

справедливості стосуються не ли�

ше житлових питань. Упродовж

багатьох років статус учасника бо�

йових дій і відповідні пільги отри�

мували не лише ті, хто виконував

миротворчу місію в гарячих точ�

ках у складі наших контингентів, а

й значна кількість випадкових лю�

ПРЯМА МОВА

Міністр оборони України 
Анатолій ГРИЦЕНКО:

«НА БОЄГОТОВНІСТЬ АРМІЇ
ВАРТО ПОГЛЯНУТИ КРІЗЬ
ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНИХ
ПИТАНЬ»

Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ãðèöåíêî
âçÿâ ó÷àñòü ó ïðÿì³é òåëåôîíí³é ë³í³¿, ùî â³äáóëàñÿ 
â ïðåñ-öåíòð³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â.
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дей. Зокрема ті, що прибували з ін�

спекцією на день�два, персонал,

який забезпечував проведення ро�

тацій та інші. Нині ми переглядає�

мо в кадрових органах порядок на�

дання відповідних посвідчень.

Держава не зобов’язана надавати

пільги людям, які не мають на це

підстав. 

«ÍÀÂ²ÙÎ ÓÊÐÀ¯Í² 
ÎÔ²ÖÅÐÑÜÊ² ÏÎËÊÈ?»
Майже 7 млн військовозобов’яза�

них громадян України знаходяться

на обліку у військкоматах. Серед

них — мало не 700 тис. офіцерів

запасу. Це — не нормальне явище.

Навіть якщо нашій державі за�

грожуватиме широкомасштабний

збройний конфлікт, нам не пот�

рібні офіцерські полки на зразок

білої гвардії. Тому три чверті осо�

бових справ потрібно вивести в

архіви. Утримання такої чисельно�

сті резервістів уже давно втратило

будь�який сенс ще й тому, що на їх�

ню перепідготовку та проведення

відповідних зборів майже не виді�

лялося коштів. Адже це абсурд —

вважати офіцером людину, яка жо�

дного дня не служила в збройних

силах, а лише прослухала курс на

військовій кафедрі цивільного ви�

щого навчального закладу і після

того справно отримувала чергові

звання. Скільки таких «полковни�

ків» є в нашому резерві?

Раніше лави офіцерського запа�

су щороку поповнювалися на 20

тис. осіб за рахунок військових ка�

федр цивільних навчальних за�

кладів. Із них 6 тис. замовляло мі�

ністерство оборони. На мою дум�

ку, це було нецільове і безвідпові�

дальне використання коштів. Тому

з нинішнього року ми відмовляє�

мося від державного замовлення.

Проте певна частина студентів

може навчатися на військових ка�

федрах за власні кошти. Ні для ко�

го не таємниця, що в більшості ви�

падків таке бажання виникає не

тому, що людина прагне стати вій�

ськовим, а навпаки, «офіцерство в

запасі» є одним із способів уник�

нення строкової служби. Звичай�

но, що з переходом армії на конт�

рактну основу значна частина вій�

ськових кафедр буде ліквідована.

Остаточне рішення щодо їхнього

скорочення прийматиметься піс�

ля того, як буде визначено, скільки

офіцерів запасу доцільно тримати

в резерві. 

«ÔÀÐÁÓÂÀÒÈ ÏÀËÜÌÈ
ÓÌÎÂÀÌÈ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ 
ÍÅ ÏÅÐÅÄÁÀ×ÀËÎÑß...»
Що турбує військовослужбовця

найбільше? Звісно, як і будь�яку

людину, те, в яких умовах він живе і

працює, наскільки забезпечена йо�

го сім’я. Якщо офіцер, прапорщик

чи контрактник не бачить перспе�

ктив покращання свого соціально�

го становища, він навряд чи зможе

повною мірою віддаватися справі,

заради якої обрав професію захис�

ника Батьківщини. Тому питання

покращання рівня бойової підго�

товки військ слід розглядати крізь

призму соціального захисту війсь�

ковослужбовців. Нехай це будуть

невеличкі, поступові кроки, але ми

їх робитимемо. Люди мають по�

стійно відчувати реальні зміни на

краще. 

Військовослужбовці строкової

служби, курсанти вищих навчаль�

них закладів уже отримали підви�

щене грошове забезпечення. Не�

вдовзі буде збільшено оклади вій�

ськовослужбовцям за контрактом

та прапорщикам, посади яких без�

посередньо пов’язані з бойовою

діяльністю. Так, сержанти — ко�

мандири бойових машин отриму�

ватимуть понад 800 гривень. При

цьому важливо, щоб матеріальне

стимулювання до служби не ніве�

лювалося деякими «батьками�ко�

мандирами», які створюють нес�

терпні умови бездумної солдафон�

щини. Наприклад, і досі в багатьох

частинах робочий день розпочи�

нається після наради о сьомій ве�

чора, що є не лише порушенням

умов контракту, а й виходить за

межі здорового глузду. Навіть в

Іраку деякі військові начальники

займаються тим, до чого звикли на

Батьківщині. Саме завдяки їм ста�

ли надбанням культурної спадщи�

ни древньої Месопотамської циві�

лізації побілені вапном стовбури

пальм на території базових місте�

чок нашого миротворчого конти�

нгенту. 

Це свідчить про те, що протя�

гом тривалого часу питанням

культури, духовності й моралі, со�

ціальних гарантій — як важливим

складовим забезпечення норма�

льного процесу бойової підготов�

ки — не приділялася належна ува�

га. На жаль, поки що ми маємо об�

межені ресурси для проведення

повноцінного навчання військ, та

й надходять вони не ритмічно.

Тому за перші місяці поточного

року, наприклад в авіації, план на�

льоту виконаний менше ніж на 10

відсотків. Але пальне льотчики

обов’язково отримають після за�

вершення судового процесу з

компанією «Укртатнафта», що за�

боргувала міністерству значну

кількість ПММ. Отже, найближ�

чим часом процес бойового на�

вчання у збройних силах пожва�

виться.

«...ÑÊÎÐÎ×ÓÂÀÒÈÌÓÒÜÑß 
Ó ÏÅÐØÓ ×ÅÐÃÓ»
Нині розробляється нова Державна

програма реформування збройних

сил на період 2006–2011 рр., для

чого створено робочу групу, яку

очолив перший заступник мініст�

ра оборони Леонід Поляков. До ро�

боти залучені фахівці Генерально�

го штабу, Головного управління

розвідки та інших структур, які ма�

ють принципово переглянути де�

які питання Стратегічного обо�

ронного бюлетеня. 

Не можна сказати, що там усе не

так. Цей документ є дуже доброю

базою для подальшої роботи, але

потребує коректив. Насамперед

слід переглянути положення, по�

в’язані з недосконалістю системи

управління: у структурах міністер�

ського апарату, Генерального шта�

бу, в оперативних командуваннях

ще й  досі існують підрозділи, які

дублюють один одного. Недоско�

налою є система тилового забезпе�

чення. Існує велика кількість війсь�

кових частин, які не мають завдань

мирного часу, оскільки вони роз�

раховані на ведення бойових дій у

складі великих угруповань військ.

Їх ми будемо скорочувати в першу

чергу.

Âàæëèâî, ùîá ìàòåð³àëüíå
ñòèìóëþâàííÿ äî ñëóæáè 

íå í³âåëþâàëîñÿ íåñòåðïíèìè
óìîâàìè áåçäóìíî¿ ñîëäàôîíùèíè. 
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800 ÌÅÒÐ²Â ÄÎ ÙÀÑÒß
Про те, що до серпня 2005 р. час�

тина має бути розформована, жи�

телі Березовки дізналися ще два

роки тому. Як це нерідко буває, го�

туючи необхідні документи, чино�

вники особливо не переймалися

долею жителів містечка, вважаючи

своїм першочерговим завданням у

встановлені строки вивезти техні�

ку, озброєння та виробничу базу.

При цьому від благ цивілізації лю�

дей відлучали поступово. Спочатку

закрили військторговський мага�

зин. Обладнати натомість приват�

ний командування не дозволило,

пояснюючи це тим, що, мовляв, ча�

стина не уповноважена здавати в

оренду свої приміщення. Довелося

місцевим жителям, а серед них і

112 військовим пенсіонерам, хо�

дити за буханцем хліба за п’ять кі�

лометрів у сусіднє село. Проте ці

«тимчасові незручності» ніщо у по�

рівнянні з хронічною «хворобою»

гарнізону — відсутністю житла.

Попри те, що в Березовці�1 збудо�

вано 27 будинків на 232 квартири,

у черзі на отримання житла стоять

ще 28 військовослужбовців і 19

працівників та службовців зброй�

них сил. Десять років (!) проісну�

вав під самісіньким «носом» у ко�

мандування і численних перевіря�

ючих — представників житомир�

ської КЕЧ місцевий «шанхай».

Чотирнадцять родин і досі мешка�

ють у нежилих приміщеннях коли�

шніх солдатської їдальні та казар�

ми, куди заселилися самовільно.

Умови, в яких проживають самосе�

ли, — жахливі. Судіть самі: в одній

із «квартир» у трьох крихітних кім�

натках тулиться родина службовця

з… вісьмома дітьми. При цьому

«житло» має лише одне віконце —

на кухні. 

Терпець людей увірвався, коли

з’ясувалося, що командування, не�

зважаючи на безліч невирішених

Öåé â³ääàëåíèé ãàð-
í³çîí áóâ ïîâí³ñòþ
àâòîíîìíèé — âëàñ-
íèé âîäîã³í, î÷èñí³
ñïîðóäè, åëåêòðîãîñ-
ïîäàðñòâî é ÀÒÑ. Íà
òåðèòîð³¿ â³éñüêîâîãî
ì³ñòå÷êà ðîçòàøîâàí³
ìåòàëî- òà äåðåâî-
îáðîáíèé öåõè. Çäà-
âàëîñÿ á, ÿê³ ïðîáëå-
ìè ìîæóòü âèíèêíóòè
ó çâ’ÿçêó ç êîíâåðñ³ºþ
òàêî¿ ñàìîäîñòàòíüî¿
«òî÷êè» ç ðîçâèíóòîþ
³íôðàñòðóêòóðîþ?

NOTA BENE

ЗЗААРРУУЧЧННИИККИИ

«ВЕДМЕЖОГО ЗАКУТКА»
У гонитві за «достроковим» розформуванням військової
частини армійські чиновники ледь не залишили жителів
гарнізону зі своїми проблемами самGнаGсам. 



7

соціальних проблем, прагне «дост�

роково» завершити розформуван�

ня частини. Саме тому одного дня

місцеві жителі вийшли на «май�

дан», заблокували в’їзд техніки і до�

моглися призупинення демонтажу

цехів, систем зв’язку та життєзабе�

зпечення.

— Про тих, хто залишиться меш�

кати у нашому «ведмежому закут�

ку», ніхто не подумав, — пояснює

дії мітингувальників голова ініціа�

тивної групи депутат Березовської

сільради Наталія Добжанська. —

У військовому містечку все належа�

ло міноборони — системи водопо�

стачання та каналізації, котельня,

АТС, склади, виробничі приміщен�

ня із устаткуванням, дитсадок, ма�

газин. Розформовуючи частину,

військові не тільки закрили мага�

зин, а й збиралися демонтувати

електрогосподарство та АТС. Як

жити без електрики і зв’язку? Навіть

«швидку» у разі потреби не викли�

чеш. Отже, вже в квітні про всі «бла�

га цивілізації» довелося б забути… 

До речі, про те, що невдовзі мо�

жуть залишитися зі своїми пробле�

мами наодинці, жителі Березовки

здогадувалися. Ще у 2003 р. вони

вимагали розпочати газифікацію

містечка. До кого тільки не зверта�

лися! Проте листи до Президента

України, глави уряду, міністрів обо�

рони, чиновників обласного та ра�

йонного масштабів незмінно по�

верталися з увічливими відписка�

ми — мовляв, вибачте, але на вирі�

шення цього питання немає

коштів. Щастя було зовсім по�

руч! — невесело жартують березо�

вчани. Усього 800 м труб проклас�

ти від газової магістралі — і ось во�

но, блакитне паливо.

З того часу, коли жителі Березов�

ки рішуче заявили про свій про�

тест, у селищі побувало багато ге�

нералів та різних посадовців. Ре�

зультатом їхніх візитів став прото�

кол, підписаний заступником

командувача Північного оператив�

ного командування генерал�майо�

ром А. Дмитренком, головою Жи�

томирської райдержадміністрації

Д. Ксендзуком, головою Березовсь�

кої сільради В. Зінкевичем та пред�

ставниками ініціативної групи.

Відповідно до цього документа,

військове керівництво зобов’яза�

лося найближчим часом вивезти з

бази лише стрілецьку зброю та ав�

тотранспорт, а роботи по демон�

тажу устаткування систем життєза�

безпечення і цехів, ліквідацію мед�

санчастини та дитсадка призупи�

нити до вирішення питання щодо

їхньої передачі у комунальну влас�

ність Березовської сільської ради.

Натомість цивільні, погодившись з

таким планом першочергових дій,

зняли блокаду об’єктів на техніч�

ній території частини. Настало

тимчасове перемир’я. 

Через кілька тижнів до частини

прибули перший заступник ко�

мандувача Північного ОК генерал�

лейтенант В’ячеслав Заболотний

та заступник командувача Північ�

ного ОК з гуманітарних питань

полковник Сергій Городник, щоб,

як кажуть, вивчити ситуацію на мі�

сці. У розмові з представниками

місцевої влади, членами ініціатив�

ної групи, жителями містечка, ге�

нерал Заболотний був відвертим.

За його словами, військове відом�

ство не в змозі самостійно виріши�

ти проблеми мешканців Березов�

ки. Так, однією з умов прийняття

військового містечка до комуналь�

ної власності сільської ради є по�

ставлена нею вимога: газифікація

містечка, реставрація його житло�

вого фонду, оновлення інженер�

них мереж, виготовлення актів на

землекористування та ін. За підра�

хунками фахівців, на це треба ви�

тратити не менше 3 млн 338 тис.

грн. Гроші великі, а тому відповідні

розрахунки із заявками на їх виді�

лення були подані міністру оборо�

ни, в РНБОУ та Кабінет Міністрів.

На одному із засідань Верховної Ра�

ди народний депутат Віктор Разва�

довський також озвучив проблеми

Березовського гарнізону і направив

до уряду депутатський запит. 

Коментуючи конфлікт інтересів

у Березовці, військовий посадо�

вець зауважив, що у пориві при�

страстей мітингуючі керувалися

іноді лише «революційною» доці�

льністю. Наприклад, вимагали за�

лишити громаді дві пожежні ма�

шини, туристичний автобус, деяке

інше майно, не беручи до уваги та�

кі важливі питання, як утримання

та обслуговування техніки, випла�

та зарплати водіям і пожежникам.

Адже на це потрібні чималі кошти.

Лише після детального обговорен�

ня цих проблем здоровий глузд

узяв гору.

Слід зазначити, що в Березовці

генерал не лише дискутував з гро�

мадою. Деякі болючі питання

представникам оперативного ко�

мандування вдалося вирішити на

місці. Зокрема, командиру частини

був наданий дозвіл на передачу ви�

вільнених споруд військового міс�

течка Березовській сільській раді.

Знову буде відкритий магазин, за�

працює укомплектований усією

необхідною апаратурою клуб на

420 місць, до липня поновиться

робота АТС на 200 абонентів, вирі�

шуватиметься питання про пере�

дачу її в комунальну власність ра�

йону. Місцевий лісгосп зацікавив�

ся метало� та деревообробними

цехами. За умови їх продажу та

Óìîâè, â ÿêèõ ïðîæèâàþòü
ñàìîñåëè, — æàõëèâ³. Ó òðüîõ
êðèõ³òíèõ ê³ìíàòêàõ ç îäíèì
â³êîíöåì íà êóõí³, òóëèòüñÿ ðîäèíà
ñëóæáîâöÿ ç… â³ñüìîìà ä³òüìè.

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò 
Â’ÿ÷åñëàâ ÇÀÁÎËÎÒÍÈÉ: 
«Ïðèêðî, àëå âèïàäêè ïîðóøåíü çà-
êîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ìàéíîâèõ â³ä-
íîñèí ³ çåìëåâ³äâåäåííÿ ä³éñíî íå-
ïîîäèíîê³. Ïðèì³ðîì, ó Âåëèê³é Ï³÷³
â³éñüêîâ³ äâà ðîêè ïåðåäàâàëè ãàð-
í³çîíí³ ñïîðóäè ì³ñöåâ³é âëàä³. ßê
íàñë³äîê, 6 ìëí ãðí., âèä³ëåíèõ íà
ðåêóëüòèâàö³þ çåìåëü, áóëè ðîç-
êðàäåí³, à ç³ çë³òíî¿ ñìóãè àåðîäðî-
ìó â íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó âèâåçå-
íî âñ³ ïëèòè...»
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вкладання у виробничу базу пев�

них інвестицій кілька десятків

працівників будуть забезпечені

роботою.

ÁÅÐÅÇÎÂÑÜÊÈÉ «ÑÈÍÄÐÎÌ»
— На жаль, ситуація, в якій нині

опинилася Березовка�1, типова

для багатьох військових містечок,

що потрапляють під скорочен�

ня, — зауважив полковник Сергій

Городник. — Зокрема, напружена

ситуація склалася у військовому мі�

стечку селища Матяшівка Велико�

багачанського району Полтавської

області. Гарнізон також повністю

автономний. На території частини

збудовано два п’ятиповерхових бу�

динки на 120 квартир, в яких меш�

кає 233 чоловіки. До найближчого

населеного пункту близько п’яти

кілометрів. Теплопостачання здій�

снюється із газової котельні, буди�

нки обладнані електричними пли�

тами. Водопостачання — із двох

артезіанських свердловин. Проте

всі комунальні об’єкти належать

військовій частині, і після її розфо�

рмування вони будуть відрізані від

тепла та електроенергії. Отож, як�

що завчасно не вдасться домови�

тися з місцевою владою, люди за�

лишаться в ізоляції. На сьогодні ми

бачимо два шляхи виходу із цієї

ситуації. Перший — відселення ме�

шканців. Для цього потрібно 10,5

млн грн. Інший, враховуючи уніка�

льність сховищ (заглиблені, при�

родні), базу можна використовува�

ти за профілем діяльності, а її май�

но передати до Держкомрезерву.

Але в цьому випадку треба буде ор�

ганізовувати комунальне госпо�

дарство, яке б забезпечувало об�

слуговування об’єктів, тобто дове�

деться купувати спеціальну техніку

та устаткування, виконувати капі�

тальний ремонт інженерних ме�

реж. На це також потрібні чималі

кошти. 

Â²ÉÑÜÊÎÂ² ÁÎßÒÜÑß ÊÎÐÓÏÖ²¯
За словами генерала Заболотного,

до ухвалення рішення Кабінетом

Міністрів про передачу майнового

комплексу містечка Березовка�1 в

комунальну власність району на�

віть мови немає. Нині у 30 військо�

вих частинах ця процедура призу�

пинена, а низка раніше переданих

об’єктів перевіряється щодо закон�

ності їх відчуження. 

— Прикро, але випадки пору�

шень законодавства у сфері май�

нових відносин і землевідведення

дійсно непоодинокі, — зазначив

генерал�лейтенант В’ячеслав Забо�

лотний. — Приміром, у Великій Пі�

чі військові два роки передавали

гарнізонні споруди місцевій владі.

Як наслідок, 6 млн грн., виділених

на рекультивацію земель, були роз�

крадені, а зі злітної смуги аеродро�

му в невідомому напрямку вивезе�

но всі плити. Кількох «прихватиза�

торів» вдалося схопити за руку.

Проте тільки покаранням винних

ситуацію не виправити…

На жаль, доводиться визнати, що

проблеми, які виникли під час кон�

версії військового містечка Бере�

зовка�1, мають системний харак�

тер. Подібні конфліктні ситуації

виникають і на інших об’єктах, які

армія демілітаризує цього року. То�

му без внесення суттєвих коректив

у існуючу нормативно�правову ба�

зу, принципового підходу до вирі�

шення застарілих соціальних про�

блем навряд чи вдасться уникнути

помилок та волюнтаристських рі�

шень, розплачуватись за які дове�

деться скаліченими людськими до�

лями. 

Редакція нашого часопису зали�

шає за собою право через деякий

час знову звернутися до цієї теми,

щоб інформувати читачів про змі�

ни в житті колишнього військово�

го містечка Березовка�1.

P. S. За словами Міністра оборо�

ни України Анатолія Гриценка, на

сьогодні у Міністерства оборони є

399 звільнених військових місте�

чок, безліч надлишкових споруд.

Наприклад, лише у Повітряних си�

лах Збройних Сил України пла�

нується до кінця 2005 р. продати чи

передати у комунальну власність

135 військових містечок. Із них 57

будуть реалізовані через аукціони

чи обміняні на житло для особово�

го складу, 64 — передані в кому�

нальну власність місцевих органів

самоврядування, 9 — списані і 5 —

перепрофільовані в житлові.

Нині ставиться питання про ство�

рення законних і цілком прозорих

схем реалізації цього майна. Доте�

пер ця можливість використовува�

лася обмежено, нерідко з порушен�

нями закону, без врахування інте�

ресів збройних сил. Як наслідок,

втрачено десятки мільйонів гри�

вень, яких зараз так не вистачає для

проведення бойової підготовки та

вирішення соціальних проблем.

Ï³äïîëêîâíèê Þð³é ÊÓÇÍªÖÎÂ

Â³éñüêîâ³ íå ò³ëüêè çàêðèëè
ìàãàçèí, à é çáèðàëèñÿ äåìîíòóâàòè
åëåêòðîãîñïîäàðñòâî òà ÀÒÑ. 
Íàâ³òü «øâèäêó» ó ðàç³ ïîòðåáè 
íå âèêëè÷åø...
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ТОЧКА ЗОРУ

У сучасних умовах проблема ком�

плектування армій особовим скла�

дом ускладнюється тим, що

кількість жертв війни зростає не

тільки абсолютно, а й відносно.

Так, під час війни в Іраку тільки

збройні сили США втратили вби�

тими понад 1500 чол. Тому удоско�

налення системи комплектування

особовим складом, яке забезпечує

підготовку та накопичення вій�

ськового резерву людських ре�

сурсів, є одним із найважливіших

завдань підтримання обороно�

здатності держави. Поповнення

регулярної армії особовим скла�

дом за рахунок завчасно підготов�

лених резервів завжди мало місце

під час війн.

На сьогодні у ЗС України існує

відповідна система комплектуван�

ня особовим складом збройних

сил у мирний та воєнний час, яка

дає можливість комплектувати

війська (сили) рядовим, сер�

жантським і старшинським скла�

ККООННТТРРААККТТННИИКК

РРЕЕЗЗЕЕРРВВІІССТТ
за призовом

за наймом, 

Перехід на добровільний (контрактний) спосіб комплектування 
нашого війська може призвести до різкого скорочення мобрезерву

Ïðèçîâ ãðîìàäÿí íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîí-
òðàêòîì äàº ìîæëèâ³ñòü ïîâí³øå çàäîâîëüíè-
òè ïîòðåáè ÇÑ ó ôàõ³âöÿõ âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿.
Ðàçîì ç òèì ïåðåõ³ä äî êîìïëåêòóâàííÿ
çáðîéíèõ ñèë ò³ëüêè íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³ íå-
ãàòèâíî âïëèíå íà ÿê³ñòü óêîìïëåêòîâàíîñò³ ¿õ
çà ìîá³ë³çàö³éíèì ïëàíîì. 
Àíàë³ç äàíèõ ñâ³ä÷èòü, ùî äî 2015 ð. ê³ëüê³ñòü
ñîëäàò³â ³ ñåðæàíò³â, ÿê³ ùîð³÷íî çâ³ëüíÿþòüñÿ
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíòðàêòó, çìåíøèòüñÿ â
3–4 ðàçè. Öå çíà÷íî çíèçèòü çàãàëüíó
ê³ëüê³ñòü â³éñüêîâîíàâ÷åíèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü ó çàïàñ³. Êð³ì òîãî, ô³íàíñîâ³
ïðîáëåìè â êðà¿í³ âåäóòü äî çãîðòàííÿ ï³äãî-
òîâêè ìîá³ë³çàö³éíîãî ðåçåðâó.
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дом у межах, що забезпечують

їхню бойову готовність та підго�

товку військовонавчених людсь�

ких ресурсів для відмобілізування

військ. Водночас існують пробле�

ми щодо якості як призовних ре�

сурсів, так і контингентів, з яких

відбираються кандидати для по�

дальшого зарахування на військо�

ву службу за контрактом. Якщо

раніше до лав Збройних Сил Ук�

раїни призивався кожний 10�й

юнак, то сьогодні — кожний 25�й,

а якісні показники із року в рік

погіршуються.

Під час комплектування зброй�

них сил військовослужбовцями,

що проходять військову службу за

контрактом, знижується кількість

військовонавчених ресурсів у

зв’язку зі скороченням чисель�

ності збройних сил і, відповідно,

рядових і сержантів, які прохо�

дять службу за призовом. Одно�

часно основним джерелом підго�

товки та накопичення військово�

навчених ресурсів є збройні сили

(строкова служба), оскільки через

них проходить більша частина

мобілізаційних людських ресур�

сів.

Отже, запланований перехід на

добровільний (контрактний) спо�

сіб комплектування збройних сил

може призвести до різкого скоро�

чення надходження в запас

військовослужбовців для форму�

вання мобілізаційного резерву. За

таких обставин великого значення

набуває система завчасної військо�

во�професійної підготовки, регу�

лярні заняття та військові збори,

що забезпечують підтримання не�

обхідної кількості резерву. 

Укомплектованість збройних

сил особовим складом визначає

здатність будь�якої держави своє�

часно здійснювати переведення їх

з мирного на військове положен�

ня. Відомо, що більшість країн

світу комплектують особовим

складом свої збройні сили, вико�

ристовуючи один із трьох спо�

собів: добровільний (на контракт�

ній основі), на основі загальної

військової повинності (обов’язку)

та змішаний, так званий контракт�

но�призовний.

Добровільний спосіб комплекту�

вання застосовують зазвичай еко�

номічно високорозвинені та від�

далені від сухопутних театрів

воєнних дій країни, для яких є ма�

ловірогідним раптове широкомас�

штабне вторгнення армій против�

ника, наприклад, США, Канада, Ве�

лика Британія. Нині майже 50 дер�

жав мають професійні армії. Понад

80 країн, серед яких Німеччина,

Данія, Ізраїль, мають високорозви�

нені навчені збройні сили, але по�

ки що відмовляються від переходу

до комплектування армії виключ�

но на добровільній основі, утриму�

ючи та комплектуючи свої війська

за змішаним типом.

У Російській Федерації законо�

давчо закріплено змішаний спосіб

комплектування зі збереженням

загального військового обов'язку

для резервного компонента. Феде�

ральна цільова програма «Переход

к комплектованию военнослужа�

щими, проходящими военную

службу по контракту, ряда соеди�

нений и воинских частей» на

2004–2007 рр., затверджена поста�

новою Уряду РФ від 25 серпня

2003 р., передбачає, що у цьому

році число солдатів і сержантів, які

проходять службу в російській

армії за контрактом (у рамках

Програми), має досягти 50 тис.

чол. На сьогодні у збройних силах

Росії «под ружьем» 1,2 млн чол., із

них проходять службу за контрак�

том майже 140 тис., а до закінчен�

ня реалізації заходів цієї Програми

загальна кількість їх має збільши�

тись до 300 тис. чол.

Збройні Сили України, починаю�

чи з 2010 р., мають комплектувати�

ся особовим складом тільки на

контрактній основі. Вже сьогодні

для вирішення низки проблем слід

негайно переглянути основні по�

ложення Державної програми пе�

реходу ЗС України до комплекту�

вання військовослужбовцями, що

проходять військову службу за

контрактом.

По�перше, існуюча нормативно�

правова база стосовно загального

військового обов’язку не дає мож�

ливості призивати на строкову

військову службу кращі призовні

ресурси, оскільки чинний Закон

України «Про загальний військо�

вий обов’язок і військову службу»

передбачає 32 випадки, за якими

громадянам України надається

право на відстрочку або звільнен�

ня від призову. Внаслідок цього до

ЗС України та інших військових

формувань може бути призвано

лише близько 9% від загальної

Ïåðåõ³ä äî
êîìïëåêòóâàííÿ
çáðîéíèõ ñèë

ò³ëüêè íà
êîíòðàêòí³é

îñíîâ³ íåãàòèâíî
âïëèíå íà ÿê³ñòü

óêîìïëåêòî-
âàíîñò³ ¿õ çà

ìîá³ë³çàö³éíèì
ïëàíîì.
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кількості громадян призовного

віку, з яких майже 65% мають чет�

вертий (найнижчий) ступінь при�

датності до військової служби за

станом здоров’я.

Внаслідок надання відстрочок

від призову для продовження на�

вчання великій кількості громадян,

які вже мають середню освіту, зни�

жується загальноосвітній рівень

молоді, що підлягає призову. Сьо�

годні він становить лише 58,7%.

По�друге, відповідно до вимог

чинного законодавства, на війсь�

кову службу за контрактом прий�

маються тільки ті військовозо�

бов’язані, які пройшли строкову

військову службу, або військово�

службовці після одного року стро�

кової служби, що значно звужує

можливості щодо пошуку канди�

датів для подальшого укладання з

ними контрактів. Крім того, сут�

тєво ускладнює ситуацію та приз�

водить до плинності кадрів, низь�

кий стан фінансового, матеріаль�

ного забезпечення цієї категорії

військовослужбовців, а також від�

сутність перспективи отримання

житла. Через це військова служба

за контрактом є привабливою ли�

ше для тих громадян, які не мають

фахової підготовки або мешкають

у місцевостях, де існує проблема із

працевлаштуванням.

На сьогодні в багатьох країнах

світу для ефективного вирішення

питань, пов’язаних з підготовкою

та накопиченням мобілізаційного

резерву в мирний час, створено

резерви (резервні компоненти)

збройних сил, які мають достатньо

високий ступінь бойової та мобілі�

заційної готовності.

Якщо Україна і надалі утримува�

тиме бойовий потенціал та чи�

сельність збройних сил на рівні

розвинених європейських країн,

але й надалі буде їх недофінан�

совувати, то наша армія перетво�

риться з гаранта забезпечення

національних інтересів на елемент

небезпеки для власної держави. На

жаль, у порівнянні зі збройними

силами 150 іноземних держав,

Збройні Сили України посідають

за чисельністю 13�е місце, за част�

кою збройних сил до загальної чи�

сельності населення — 28�е, а за

витратами воєнного бюджету на

одну особу — 125�е місце.

Безумовно, ідеальної системи

комплектування збройних сил,

прийнятної для всіх країн і на всі

часи, немає і бути не може. Адже

багато залежить від спрямованості

військової політики держави, її

економічних можливостей, гео�

політичного положення, військо�

вих традицій тощо. Тут важливо

обійтися без крайнощів, екст�

ремізму, тверезо оцінювати реалії.

Утримуючи кадрову армію мирно�

го часу, треба, як радять вчені, по�

турбуватися і про підготовку

мобілізаційних ресурсів на випа�

док війни. 

Можливо, є сенс поєднати, з од�

ного боку, набір добровольців, а з

іншого — призов певного військо�

вого контингенту для підготовки

мобілізаційних ресурсів? Треба ж,

врешті�решт, комусь охороняти

військові містечка, коли «про�

фесіонали» підуть на війну. 

Ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
Ïåòðî ØÓËßÊ

ßêùî ðàí³øå äî â³éñüêà ïðèçèâàâñÿ
êîæíèé 10-é, òî ñüîãîäí³ — êîæíèé

25-é ïðèçîâíèê, àëå ÿê³ñí³
ïîêàçíèêè ³ç ðîêó â ð³ê ïîã³ðøóþòüñÿ.
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ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!

Ще перед зустріччю з Михайлом

Миколайовичем я знав, що він на�

родився у багатодітній сім’ї сільсь�

ких трударів на Закарпатті. Із чо�

тирнадцяти братів і сестер – він

наймолодший. Цю велику та друж�

ну родину Миколи Юрійовича та

Василини Василівни Куциних доб�

ре знають у селі Свобода Берегівсь�

кого району й сьогодні.

— Ні в сім’ї, ні серед інших моїх

родичів військових ніколи не бу�

ло, — посміхається Михайло Ми�

колайович. — Що вплинуло на мій

вибір?.. Насамперед та атмосфера,

в якій виховували нас у Виногра�

дівській школі�інтернаті. І сьогодні

я з особливою теплотою згадую

своїх учителів Михайла Івановича

Россоху та Ніну Антонівну Кулако�

ву. Саме вони виховували в нас лю�

бов до Батьківщини, рідного краю,

розповідаючи про героїчне мину�

ле старших поколінь. Погляди на

життя та на своє місце у ньому, бе�

зумовно, формували й книги. Як і

всі мої ровесники, я бачив себе у

майбутньому або пілотом літака,

або десантником. Але став танкіс�

том. І не шкодую...

Ніхто з рідних Михайла так і не

зрозумів, чому він вирішив стати

військовим, коли у серпні 1974 р.,

успішно склавши іспити, хлопець з

гордістю одягнув курсантський од�

нострій. Швидко промайнули ро�

ки навчання у Благовіщенському

вищому танковому командному

училищі, і лейтенант Куцин, як

один із кращих випускників, отри�

мав призначення в Групу радянсь�

ких військ у Німеччині. Це велике

угруповання колишніх збройних

сил СРСР складалося з військових

частин, які інтенсивно займались

бойовим навчанням. 

— У моєму житті поганих вчите�

лів не було, — говорить генерал Ку�

цин. — Пам’ятаю усіх, починаючи

від першого командира взводу...

А ще на моє становлення, безумов�

но, вплинув Далекий Схід — край

суворий і загадковий. Там військо�

ва служба мала свої особливості,

по�справжньому цінувалися друж�

ба та взаємовиручка... Пригадую і

свого першого командира полку

підполковника Миколу Павловича

Абаніна. Свою роботу з людьми він

будував на довірі. Вже через три мі�

сяці мені, молодому лейтенантові,

доручили командування зведеною

ротою навчальних машин. Працю�

вав, не покладаючи рук, щоб не

тільки виправдати довіру свого ко�

мандира, а й самому собі довести,

що я здатний на більше. У результаті

мій підрозділ став кращим у полку. 

За словами Михайла Миколайо�

вича, успіх цей був закономір�

ний — змінювався командир пол�

ку, а його колектив й надалі утри�

мував передові позиції. Саме тоді

відбувалося відродження колиш�

ньої славнозвісної Залізної дивізії. 

Командир танкового взводу, на�

вчально�ремонтної роти і роти кур�

сантів Вищого танкового команд�

ного училища у Харкові, слухач Вій�

ськової академії у Москві, заступник

командира танкового батальйону, а

згодом — начальника штабу полку

та комбат у Білоруському військово�

му окрузі — ось ті сходинки, якими

Командувач військ Західного оперативного командування
генералGлейтенант Михайло КУЦИН:

«У МОЄМУ ЖИТТІ ПОГАНИХ
ВЧИТЕЛІВ НЕ БУЛО...»
7.30 ðàíêó... Ñàìå ó
öåé ÷àñ ïî÷èíàºòüñÿ
ñëóæáîâèé äåíü ãåíå-
ðàë-ëåéòåíàíòà Ìè-
õàéëà Êóöèíà. Äåíü
íàñè÷åíèé ñï³ëêóâàí-
íÿì ç ï³äëåãëèìè, òå-
ëåôîííèìè äçâ³íêà-
ìè, ðîáîòîþ ç äîêó-
ìåíòàìè òà áåçïîñå-
ðåäí³ì ïåðåáóâàííÿì
â àðì³éñüêèõ êîëåê-
òèâàõ... Ãðàô³ê êîìàí-
äóâà÷à ðîçïèñàíèé ïî
ãîäèíàõ...
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піднімався у своїй службовій кар’єрі

Михайло Миколайович.

Начальник штабу — заступник

командира танкового полку… З цієї

посади й розпочалася служба Ми�

хайла Миколайовича Куцина у

Збройних Силах України. На на�

вчання до Національної академії

оборони України у 1999 р. він їхав

вже комдивом. Згодом були не

менш відповідальні посади — на�

чальник штабу — перший заступ�

ник командувача армійського кор�

пусу, а далі — його командувач.

...Важко окреслити все коло за�

вдань, які визначають діяльність як

командувача, так і військ Західного

ОК на перспективу. Безумовно, без

минулого та сьогодення у майбут�

нє не зазирнути.

— Я переконаний, що колектив в

оперативному командуванні ство�

рено хороший, міцний, — підкрес�

лив Михайло Миколайович. — Про

це свідчить висока оцінка міністра

оборони нашої роботи по ство�

ренню взірцевих містечок у 80�му

окремому аеромобільному полку

та у 24�й механізованій бригаді. До

речі, усе в цих військових части�

нах було зроблено лише за раху�

нок власних надходжень та своїми

руками. Але роботи попереду чи�

мало. Головне, не втратити потен�

ціалу в бойовій та мобілізаційній

готовності військ, завершити ство�

рення в армійських структурах са�

ме тієї моделі, яку заплановано ре�

формуванням українського війсь�

ка. Час вимагає нарешті подбати як

слід і про людей, які служать сього�

дні у війську на совість. 

Добре відомо, що однією із най�

гостріших проблем є забезпечен�

ня військовослужбовців та членів

їхніх родин житлом. Що вдієш,

функцій замовника, які у нас були

раніше, сьогодні немає, а в черзі на

отримання квартир та покращан�

ня житлових умов маємо 10 862 сі�

м’ї. Але треба виходити з цієї скла�

дної ситуації. Яким чином? Вже по�

дано пропозиції до Міноборони, і

на сьогодні для придбання та буді�

вництва житла для Західного ОК

передбачені надходження в сумі

100 млн гривень. Шляхом спільної

з інвестором забудови лише у цьо�

му році ми плануємо отримати

1000–1100 квартир, наступного —

не менше 2600. Зрозуміло, що це

дозволить вже через 2–3 роки ско�

ротити чергу безквартирних май�

же втричі. 

Не обійшли ми увагою у своїй

розмові й минулорічні події, коли і

на Майдані Незалежності у столи�

ці, і в регіонах вирувала помаран�

чова революція. Тоді ЗМІ сповіща�

ли про намагання політиків втяг�

нути силові відомства у боротьбу: в

одному гарнізоні — пікетування

поблизу КПП військової частини, в

іншому — блокування цілого вій�

ськового містечка.

— У той час, дійсно, було дуже

складно. Дев’ять областей Західної

України були майже паралізовані.

Багато проблем було й у нас, —

пригадує Михайло Миколайо�

вич. — Так, з деяких військових ча�

стин через пікетування ми просто

не могли вивезти хворих, у деякі —

завезти продукти харчування. Вод�

ночас ми розуміли людей, які стоя�

ли по обидва боки передвиборчо�

го процесу. Водночас треба було

мати неабияку витримку. Від цього

залежало багато, адже в руках вій�

ськовослужбовців були і техніка, і

зброя. 

Я не планував поставити співроз�

мовникові кілька, так би мовити,

позаслужбових запитань, — вони

виникли вже під час розмови. 

— День, який приніс радість осо�

бисто мені, як командувачу? — пе�

репитав Михайло Миколайович. —

Скажу просто: завжди відчуваєш

радість, коли твої підлеглі стають

професіоналами, коли люди йдуть

за тобою і вірять у твої сили, по�

справжньому дбають про життя та

здоров’я своїх солдатів. Погодь�

тесь, найгірше — це втратити лю�

дину в мирний час. Якщо це, боро�

ни Боже, сталося, то як пояснити

батькам, що ми не вберегли їхньо�

го сина у війську, яке не воює?..

Пригадую, як два роки тому я по�

ставив завдання: не допустити

втрат серед особового складу пе�

ред усіма керівниками корпусу. Ре�

зультат: з листопада 2002 по гру�

день 2003 року — жодного випадку

загибелі чи каліцтва... А щодо від�

починку, уподобань... Хотілося б

якомога частіше бувати з родиною.

Люблю рибалку. Інколи читаю, пе�

реважно історичну літературу. Лю�

блю активний відпочинок. Три ро�

ки тому я опанував гірські лижі. До

речі, сьогодні — це вже наше ро�

динне захоплення.

Ще на початку розмови Михайло

Миколайович підкреслив, що, за сі�

мейними переказами, в його роду

були козаки, які емігрували на За�

хід та оселилися на мальовничій

закарпатській землі. Можливо, ця

земля й вигартувала характер бе�

регівського юнака, а нині — ко�

мандувача військ Західного опера�

тивного командування, людини

високопрофесійної, рішучої, ціле�

спрямованої, щирої та відвертої.

Ïîëêîâíèê ²ãîð ÌÎÑÅÉ×ÅÍÎÊ

ßê ³ âñ³ ìî¿ ðîâåñíèêè, ÿ áà÷èâ ñåáå
ó ìàéáóòíüîìó àáî ï³ëîòîì ë³òàêà,

àáî äåñàíòíèêîì. Àëå ñòàâ
òàíê³ñòîì. ² íå øêîäóþ...
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ
ÁËÓÊÀÍÍß Ó ÒÐÜÎÕ ÂÅÐÁÀÕ
«Шановна редакціє журналу «Вій�
сько України»! Звертається до вас
ветеран Збройних Сил України, ве�
теран праці, інвалід першої групи
Марк Олександрович Соскін. Я —
пенсіонер Міністерства оборони
України. Вислуга — 32 роки. Під час
виконання службових обов’язків
став інвалідом. У серпні 2004 р.
звертався до Київського міського
військового комісаріату з прохан�
ням перерахувати пенсію відпові�
дно до діючого законодавства. Вій�
ськовий комісар мені в цьому від�
мовив, посилаючись на підзаконні
акти та постанови Кабміну, і я
був змушений звернутися з позо�
вом до військового суду Київського
гарнізону. 15 вересня 2004 р. суд
зобов’язав військкомат зробити
перерахунок пенсії та призначив
виплату компенсації за 12 місяців.

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Ïîäîëàííÿ ïðèíèçëèâî¿ íåñïðàâåäëèâîñò³, êî-
ëè ïåíñ³îíåð-ïðàïîðùèê íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè
îòðèìóº ïåíñ³þ â 2–3 ðàçè âèùó, í³æ ïîëêîâ-
íèê, ùî çâ³ëüíèâñÿ çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþ-
çó, îáåðíóëîñÿ ïðîòè ñàìèõ æå ïåíñ³îíåð³â. 
Öÿ ïðîáëåìà âèíèêëà âíàñë³äîê ï³äïèñàííÿ
êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè óêàç³â ïðî
ââåäåííÿ íàäáàâîê äî ãðîøîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. 

ВІЙСЬКОВОGПЕНСІЙНИЙ

ААББССУУРРДД
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Отже, оновлену пенсію я отри�
мую з листопада минулого року, а
компенсація «заблукала» в коридо�
рах чиновників…»

На жаль, подібна ситуація для

383 тис. військових пенсіонерів

України не є винятком. Після під�

писання 15 червня 2004 р. Закону

України «Про внесення змін до

статті 43 Закону України «Про пен�

сійне забезпечення військовослу�

жбовців, осіб начальницького і ря�

дового складу органів внутрішніх

справ та деяких інших осіб» у бага�

тьох обласних центрах України

розпочався пенсійний бум. Нага�

даємо, що цим документом було

визначено єдиний принцип нара�

хування пенсій для всіх військово�

службовців, незалежно від часу їх�

нього звільнення з армії.

Отже, нашому дописувачу поща�

стило. Адже не всі військові пенсіо�

нери зважилися звернутися до су�

дових інстанцій, а багатьом із тих,

хто й подавав заяви, суди відмови�

ли у розгляді справи або винесли

рішення не на користь позивачів. 

У Департаменті фінансів міні�

стерства оборони пояснили, що

«винен» у цьому головний розпо�

рядник коштів на виплату пенсій

військовим пенсіонерам — міні�

стерство фінансів. Саме ця устано�

ва разом з міністерством праці та

соціальної політики протягом усіх

минулих років давали пояснення,

що зазначені види грошового за�

безпечення мають персональний

характер і нараховуються для об�

числення пенсій тільки тим пенсі�

онерам, які отримували їх під час

служби, а премія, нібито, взагалі не

включається до цього розрахунку.

Тому, виходячи з таких міркувань,

виділялися гроші з Державного

бюджету на виплати пенсій війсь�

ковим пенсіонерам. Уже тоді коли�

шні військовики обурювалися з

цього приводу: мовляв, влада на�

вмисне створює таку ситуацію, аби

зекономити кошти. Адже у зазна�

чених нормативних актах жодні

права військових пенсіонерів не

обмежуються. До того ж певним

категоріям державних службовців

пенсії і раніше, і нині нарахову�

ються повністю…

Наприклад, пенсійне забезпе�

чення прокурорам, суддям та дер�

жавним службовцям виплачуєть�

ся відповідно до Законів України

«Про прокуратуру», «Про статус суд�

дів», «Про розвідувальні органи»,

«Про державну прикордонну служ�

бу» і, зокрема, «Про державну служ�

бу». Механізм перерахунку анало�

гічний тому, що встановлює стаття

63 Закону України «Про пенсійне

забезпечення військовослужбов�

ців…». При цьому протягом усіх ми�

нулих років згаданим державним

службовцям пенсії перераховува�

лися вчасно, з кожним введенням

нових видів грошового забезпе�

чення, в тому числі — додаткових.

Нонсенс у тому, що, відповідно до

Закону України «Про загальний

військовий обов’язок та військову

службу», саме вона, військова служ�

ба, і є державною службою особли�

вого характеру! Чому ж тоді од�

ним — усе, а іншим — нічого?

Додала «масла у вогонь» прийня�

та 8 січня 2000 р. Постанова Кабі�

нету Міністрів України за № 12

«Про внесення змін до постанови

№ 393 від 17. 07. 1992 р.». Відповід�

но до цього документа та роз’яс�

нень Міністерства фінансів Украї�

ни, викладених у листах № 023�

302/11�6125 від 22.07.2000 р. та

№ 023�302/8�4323 від 17. 10. 2000 р.,

«при чергових перерахунках пен�

сії у зв’язку з підвищенням грошо�

вого забезпечення військовослуж�

бовців середньомісячна сума дода�

ткових видів грошового забезпе�

чення, включена в розрахунок

пенсії, перегляду не підлягає неза�

лежно від дати звільнення з війсь�

кової служби»…

Варто зазначити, що проект зга�

даної постанови готувало мініс�

терство фінансів. І жодного узго�

дження з іншими зацікавленими

міністерствами, зокрема з мініс�

терством оборони, не проводи�

лось. Гра в одні ворота призвела до

того, що військові пенсіонери за�

лишилися «з носом». В умовах ін�

фляції та подальших підвищень

грошового забезпечення військо�

вослужбовців це стало передумо�

вою збільшення диспропорції в

розмірах пенсій, призначених у

залежності від часу звільнення з

військової служби. Інакше як пря�

мим порушенням ст. 63 Закону

України «Про пенсійне забезпе�

чення військовослужбовців…» на�

звати це не можна. 

Непролазні юридичні хащі чис�

ленних постанов, листи з роз’яс�

неннями стали стимулом для від�

стоювання своїх законних прав

військовими пенсіонерами.

— Я не став чекати манни небес�

ної, — говорить полковник у від�

ставці Микола Павлунько. — Ще з

2000 року кожну нововведену над�

бавку відсуджую через суд. 

Останню з них — 10% за викла�

дацьку діяльність — офіцер почав

отримувати через чотири роки пі�

сля звільнення з армії. 

Ç ÄÎËÀÐÀÌÈ ÄÎ ÀÄÂÎÊÀÒÀ
×È Ç ØÎÊÎËÀÄÊÎÞ 
Â ÊÎÌ²ÑÀÐ²ÀÒ?
Влітку минулого року запасники

та відставники почали «атакува�

ти» військові комісаріати та судо�

ві інстанції. Для підготовки та по�

дання документів до суду колишні

військовики, що мешкають у Білій

Церкві, наприклад, створили ко�

мітет сприяння. Ця громадська

організація допомогла майже

трьомстам колишнім військовос�

лужбовцям. 

Коли ж звернення по допомогу

стали надходити масово, предста�

вникам комітету почали чинити

всілякі перешкоди: військкомат ви�

давав документи з помилками або

взагалі відмовлявся їх видавати, мі�

сцевий суд затягував розгляд справ

тощо. Через те, що Білоцерківсь�

кий військовий комісаріат видав

неправильні довідки про вислугу

років багато військових пенсіо�

нерів недоотримує майже 200 гри�

вень пенсії щомісяця.

Неважко зрозуміти, що зовсім

по�іншому вирішувалися справи

тих, хто приходив до клерків та по�

садовців не з порожніми руками.

Кілька пенсіонерів охоче розпові�

ли, як заносили до кабінетів шам�

панське, шоколад, коньяки. А кому

саме призначалися подарунки, по�

відомити відмовилися. 

— Прикро, але поняття офіцер�

ської честі у багатьох нинішніх ба�

Ð³çíå òëóìà÷åííÿ
çàêîí³â òà ³íøèõ

äîêóìåíò³â 
º íå ùî ³íøå, 
ÿê íàìàãàííÿ
â³äõðåñòèòèñÿ 
â³ä ïðîáëåì
â³éñüêîâèõ

ïåíñ³îíåð³â. 
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тьків�командирів відсутнє, — під�

сумовує підполковник запасу Еду�

ард Сидоров.

На цьому «благодатному» ґрунті

побільшало роботи в приватних

адвокатських фірм. Звісно, що

дрібними «подарунками» тут не

відбудешся, але результат гаранто�

ваний. Пожертвувавши двома —

трьома тисячами гривень, військо�

вий пенсіонер може бути спокій�

ний, — приватні юристи зроблять

все. І чекати доведеться не кілька

місяців, а всього один—два тижні.

Складніше відсудити різницю у

пенсії, не доплачену за минулі ро�

ки, сума якої сягає від 10 до 30 тис.

грн. Тому й «такса» за послуги ви�

ща. Прапорщик з Ірпеня, який по�

бажав залишитися «інкогніто»,

уклав угоду з приватною юридич�

ною фірмою і після того, як суд ви�

ніс позитивне рішення про випла�

ту йому компенсації, «відстебнув»

адвокатам 6,5 тис. грн.

Однак деякі довірливі військові

пенсіонери, віддавши свої гроші

адвокатам, не отримали нічого.

Так, майор запасу Геннадій Горохов

та ще декілька його знайомих

доручили ведення своїх справ

приватному адвокатові Сергію За�

порожцю. Зібравши під «чесне»

слово по 250 дол. та ще по 50 грн. з

кожного на оформлення позовних

заяв, спритний юрист зник разом з

грішми. Окрім сумнівних копій

свідоцтва на право займатися ад�

вокатською діяльністю, жодних

документів для пошуку афериста

не залишилося. Отже, оббивати

пороги кабінетів та вистоювати по

4–5 годин у чергах — надійніше та

безпечніше. 

— Інколи до приміщення Київсь�

кого військового комісаріату немо�

жливо потрапити, — скаржиться

підполковник запасу Едуард Сидо�

ров. — У чергах за довідками стоять

по 100–200 чоловік. Траплялося,

що пенсіонерів забирала «швидка»,

були навіть випадки смерті...» Ко�

ментарі, як�то кажуть, зайві. 

— Складається враження, ніби

влада навмисне заплющувала очі

на існуючу несправедливість та ді�

лила офіцерів на радянських і

українських, — вважає полковник у

відставці Іван Косинський. — І хто

тепер відповість за те, що замість

належних 1700 грн. пенсії мені ви�

плачували лише близько п’ятисот? 

Нарікання полковника справед�

ливі. Адже маючи у розгляді дві по�

зовні заяви з ідентичними довідка�

ми та іншими документами, суди

чомусь приймають різні рішення.

Одному призначають виплатити

компенсацію за три роки, іншо�

му — тільки за один.

Станом на 1 березня 2005 р. у

Київському обласному військово�

му комісаріаті накопичилося май�

же 8 тис. рішень судів, які задоволь�

нили вимоги позивачів. Однак з

грудня минулого року різницю за

перераховані пенсії військовим не

виплачують, оскільки кошти на ці

потреби не були передбачені. На�

томість до військових комісаріатів

надійшла телеграма від 30 грудня

2004 р. за № НР 146/3/19/6527,

підписана колишнім першим за�

ступником міністра оборони Дми�

тром Рудковським. Зокрема, у п. 4

цього документа йдеться: «Забез�

Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, 
í³áè êîëèøíÿ âëàäà íàâìèñíå
çàïëþùóâàëà î÷³ íà ³ñíóþ÷ó
íåñïðàâåäëèâ³ñòü òà ä³ëèëà îô³öåð³â 
íà ðàäÿíñüêèõ ³ óêðà¿íñüêèõ. 
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печити в максимально короткі

строки... вжиття заходів щодо упе�

редження прийняття та своєчас�

ного оскарження рішень відповід�

них судів стосовно перерахунків

раніше призначених пенсій». При�

вертає увагу «упередження прий�

няття рішень». Що це означає, ні�

хто з військкоматівських посадов�

ців не прокоментував. Але судячи з

того, які виникають проблеми з ви�

дачею довідок, зрозуміти не важко.

ÍÀØÊÎÄÈËÈ — ² Â ÊÓÙ²...
Різне тлумачення законів та інших

документів є не що інше, як нама�

гання відхреститися від проблем

військових пенсіонерів. Ось ще од�

не свідчення цього. Виконуючи

вимоги Закону України «Про вне�

сення змін до ст. 43 Закону України

«Про пенсійне забезпечення війсь�

ковослужбовців...» та доручення

Кабінету Міністрів за № 30182/1/

1�04 від 9 липня 2004 р., військові

комісаріати здійснили перераху�

нок пенсій військовим пенсіоне�

рам, які вони мали отримати з 1 сі�

чня 2005 р.

При цьому були враховані відпо�

відні оклади за останньою поса�

дою та військовим званням, про�

центна надбавка за вислугу років,

щомісячні додаткові види грошо�

вого забезпечення та премії. Відпо�

відні розрахунки установи ВАТ

«Державний Ощадний банк Украї�

ни» отримали у середині грудня.

А 23 грудня виконуючий обов’язки

міністра фінансів Анатолій Мяр�

ковський надіслав до Кабміну до�

повідну записку за № 31�03133�

310/ 11444, в якій розтлумачив, що

«щомісячна надбавка за безперер�

вну військову службу, введена Ука�

зом Президента України № 389 від

5 травня 2003 р., не носить обов’я�

зкового характеру та встановлю�

ється військовослужбовцям персо�

нально за фактичними результата�

ми у службовій діяльності».

Результатом такого «пояснення»

стало включення до Закону Украї�

ни «Про державний бюджет Украї�

ни на 2005 рік» ст. 39, якою визна�

чено нараховувати лише 50% від

максимального розміру цієї надба�

вки. Звідки з’явилася ця цифра, не

зрозуміло. 

Отже, військових пенсіонерів,

які не подавали позовів до судо�

вих інстанцій або програли суди,

ошукали двічі. І є підозра, що від�

луння цих проблем буде чутним

ще довго. На це є дві причини. Пе�

рша та, що ...відразу на всіх війсь�

кових пенсіонерів грошей не ви�

стачить: у бюджеті на 2005 р. зага�

льнодержавні видатки на виплату

пенсій складають 2 млрд 667 млн

грн. замість необхідних 4 млрд

225 млн грн. 

Друга причина вимагає пояс�

нень. Ст. 8 та 52 Закону України

«Про пенсійне забезпечення війсь�

ковослужбовців...» встановлено, що

кошти з Державного бюджету

України на виплату пенсій надхо�

дять на особові рахунки військо�

вих пенсіонерів від Державного

казначейства через установи ВАТ

«Державний ощадний банк Украї�

ни». Визначення цим документом

трьох суб’єктів правовідносин з чі�

тким розмежуванням функцій

створило стабільну систему надхо�

дження та виплати коштів. Проте

Законом України «Про державний

бюджет України на 2005 рік» функ�

ції розпорядника коштів було пе�

рекладено на кожне із силових мі�

ністерств.

Отже, схема надходження при�

значених коштів має такий вигляд:

Державний бюджет — міністер�

ство фінансів — Державне казна�

чейство — Департамент фінансів

МО України — обласні військові

комісаріати — районні відділення

ВАТ «Державний ощадний банк

України». Тож навряд чи виплата

пенсій буде такою ж вчасною, як і

раніше.

З листа нашого дописувача відо�

мо, що через плутанину з надхо�

дженням коштів військові пенсіо�

нери вже страждають. Марк Олек�

сандрович пише, що «відвойовану»

компенсацію — 17 тис. грн. — Ки�

ївський міський військовий комі�

саріат нібито надіслав на рахунок

Ощадбанку ще наприкінці мину�

лого року. Проте в Подільському

відділенні ВАТ «Державний ощад�

ний банк України» Києва надхо�

дження коштів заперечують. Вин�

них знайти неможливо.

Згадана схема, до речі, запропо�

нована Мінфіном. І справа не лише

у своєчасності надходження кош�

тів. Щоб вона запрацювала, тільки

в міністерстві оборони необхідно

додатково ввести майже 100 посад

військовослужбовців та працівни�

ків ЗС України. Погодьтеся, що з

програмою реформування армії

це аж ніяк не узгоджується, не ка�

жучи вже про зловживання, що мо�

жуть виникнути на цьому ґрунті.

Однак це вже тема іншої публікації.

Ìàéîð Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ 

Ó ÷åðãàõ çà äîâ³äêàìè ñòîÿòü 
ïî 100–200 ÷îëîâ³ê. 

Òðàïëÿëîñÿ, ùî ïåíñ³îíåð³â
çàáèðàëà «øâèäêà»...
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ГРИМАСИ НАШОГО ЧАСУ

ЗЗННЕЕККРРООВВЛЛЕЕННЕЕ

ММИИЛЛООССЕЕРРДДЯЯ

Згідно з постановою
Кабміну, військовим

донорам «...продукти 
на руки не видаються 

і грошова компенсація 
не виплачується».



Пригадую, як під час навчання у

військовому училищі, нам, курсан�

там, довелося здавати кров для не�

знайомої людини. Це була молода

жінка, яка перенесла важкі пологи.

Її чоловік після довгих пошуків не�

обхідної групи крові звернувся до

нас — майбутніх офіцерів. Ми,

юнаки, вважали справою честі до�

помогти в такій благородній спра�

ві. Відтоді минуло багато часу. Мо�

жливо, та жінка згадує минуле як

жахливий сон, забувши, що її бра�

тами по крові є хлопці в погонах.

Та чи варто говорити про це, адже

щастя, яке ти даруєш іншим, ро�

бить тебе набагато щасливішим. 

Саме до нас, військових, часто

звертаються і цивільні медики, і

просто люди, родичі яких перебу�

вають у важкому стані, з надією

отримати донорську кров. Нічого

дивного в цьому немає. Де ж, як не

в армії, можна знайти здорових та

благородних чоловіків… 

У Збройних Силах України ство�

рено три військові центри крові —

у Києві, Львові та Одесі,  завданням

яких є постійна заготівля донорсь�

кої крові, її переробка, лаборатор�

на апробація з метою подальшого

використання у військово�лікува�

льних закладах. Крім того, в кож�

ному шпиталі є відділення перели�

вання крові. 

Ó ÐÅÉÄ ÏÎ ÊÐÎÂ
Реформування збройних сил, ви�

ведення військових училищ зі сто�

лиці, зменшення кількості частин

Київського гарнізону додало тур�

бот і військовим медикам. 

— Сьогодні майже 95% донорсь�

кої крові заготовлюється у виїзних

умовах, — розповідає начальник

Центру крові — головний транс�

фузіолог МО України полковник

медичної служби Євген Мороз. —

Для цього 1–2 рази на тиждень ме�

дична бригада нашого Центру ви�

їжджає в ті регіони, куди ми може�

мо добратися своїм транспортом.

Здебільшого це військові частини

Чернігівського, Гончарівського,

Деснянського, Уманського, Біло�

Церківського, Бориспільського

гарнізонів.

Незважаючи на те, що кров дово�

диться заготовляти не в стаціонар�

них умовах, київський Центр крові

спроможний забезпечити донор�

ською кров’ю військові лікувальні

заклади, а в разі надзвичайних си�

туацій збільшити її запаси в 10 ра�

зів. Отже, заготовляють стільки,

скільки необхідно на даний мо�

мент. Адже кров, як органічна спо�

лука, має визначений термін збері�

гання. Так, еритроцити зберіга�

ються 35 діб, плазма у замороже�

ному стані — рік, а у висушеному —

до п’яти років. 

— Так, сьогодні ми не відчуваємо

нестачі донорської крові в нашому

Центрі. Однак це не означає, що

популяризація донорства в зброй�

них силах здійснюється успіш�

но, — вважає Євген Денисович. Си�

туація залишається стабільною ли�

ше завдяки зменшенню загальної

чисельності військовослужбовців,

яким ми надаємо медичну допомо�

гу. Тим часом за останні п’ять років

кількість військових донорів змен�

шилася вдвічі.

ßÊ ÏÐÈÌÓÑÈÒÈ 
ÄÎ ÄÎÁÐÎÂ²ËÜÍÎÑÒ²? 
Згідно із Законом України «Про до�

норство крові та її компонентів»,

донором може бути кожна здорова

людина, яка досягла 18 років і доб�

ровільно виявила бажання ним ста�

ти. Зверніть увагу — добровільно! З

іншого боку, в Збройних Силах

України існує план, згідно з яким

виїзні медичні бригади по заготівлі

крові здійснюють свої поїздки у га�

рнізони. При цьому командир час�

тини має забезпечити явку канди�

датів у донори на пункт забору кро�

ві. Ось така ситуація: закон гаран�

тує, що донорство — добровільна

справа, однак командири повинні,

керуючись лише важелями мораль�

ного впливу, поповнювати лави до�

норів. Часто вони власним прикла�

дом надихають солдатів і молод�

ших офіцерів. Однак переважна бі�

льшість військових начальників, на

жаль, посилаються на тезу закону

щодо добровільності. 

— Частіше погоджуються здавати

кров контрактники та військовос�

лужбовці строкової служби. Є,

звичайно, частини, де й офіцери

беруть активну участь у донорстві.

Але це, скоріше, виняток, — продо�

вжує полковник Мороз. — А от у 90�ті

роки, коли в армії по декілька міся�

ців затримували зарплату, офіцери

стояли в черзі, щоб здати кров. 

Ö²ÍÀ ÊÐÎÂ²
За здану кров донор отримує гро�

ші, які не є справжньою її ціною.

Це лише незначна компенсація,

аби людина могла відновити те, що

віддала добровільно. Ціна крові на�

багато вища — життя. 

Дійсно, майже 90% військових до�

норів після здавання крові отриму�

ють компенсацію. І медики став�

ляться до цього з розумінням, адже

грошове забезпечення нашого сол�

дата злиденне. Проте в Одеський та

Львівський центри крові навіть ці

гроші надходять із запізненням.

Крім матеріальної винагороди, кож�

ний військовослужбовець у день

здачі крові звільняється від нарядів,

вахт та виконання будь�яких робіт і

має право на додатковий вихідний

день, який може приєднати до своєї

відпустки. Щоправда, згідно з дирек�

тивою міністра оборони, цими піль�

гами не можуть скористатися війсь�

ковослужбовці, які прослужили в

збройних силах менше двох міся�

ців, — у них брати кров заборонено. 

Äîáðîòà, ìèëîñåðäÿ, ñï³â÷óòòÿ ö³íóâàëèñÿ
cïîêîíâ³êó. Àäæå â³ä÷óòè ñåðöåì ÷óæó á³äó —
îçíà÷àº çðîáèòè ¿¿ ñâîºþ é îáîâ’ÿçêîâî äîïî-
ìîãòè. Äîíîðè êðîâ³ îäíèìè ç ïåðøèõ ñòàþòü
ðÿò³âíèêàìè, êîëè éäåòüñÿ ïðî æèòòÿ ëþäèíè.

Ó â³ò÷èçíÿí³é äîíîðñüê³é
ñïðàâ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ îäíî-
ðàçîâ³ ïîë³ìåðí³ êîíòåéíåðè â
ãåðìåòè÷í³é ñòåðèëüí³é óïàêîâö³
òèïó «Ãåìàêîí-500» ³ «Ãåìàêîí
500 õ 300». ¯õí³ êîíñòðóêö³éí³
îñîáëèâîñò³ óíåìîæëèâëþþòü
çàðàæåííÿ íå ò³ëüêè íà Â²Ë, à é
íà ³íø³ çàõâîðþâàííÿ. Êð³ì òî-
ãî, ó êîæíîãî äîíîðà áåðåòüñÿ
10–40 ìë êðîâ³ äëÿ äîñë³äæåí-
íÿ íà ãðóïîâó ³ ðåçóñíó ïðèíà-
ëåæí³ñòü, ðåàêö³þ íà ñèô³ë³ñ,
³íôåêö³éí³ ãåïàòèòè, ôóíêö³îíà-
ëüí³ ïðîáè ïå÷³íêè òà òåñò íà
Â²Ë. ßêùî ðåàêö³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ
ïîçèòèâíîþ, êðîâ öüîãî äîíîðà
çíèùóºòüñÿ, à ñàì â³í íàïðàâ-
ëÿºòüñÿ íà îáñòåæåííÿ òà ë³êó-
âàííÿ. Ç 1987 ð. âñÿ äîíîðñüêà
êðîâ, ÿêà çàãîòîâëþºòüñÿ â
Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, ïåðå-
â³ðÿºòüñÿ íà çàðàæåííÿ Â²Ë.
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— Сума компенсації за здану

кров у цивільних і військових

центрах однакова. За разову здачу

крові, яка не може перевищувати

450 мл, донор отримує 18 гри�

вень, — розповідає Євген Денисо�

вич. — Погодьтеся, це — мізер. 

ÄÎÍÎÐ Ó ÇÀÊÎÍ² 
Згідно із законом, донори в день

здавання крові забезпечуються

безплатним обідом за рахунок за�

кладу охорони здоров’я, що здій�

снює забір крові. У разі неможли�

вості забезпечити донорів обідом

або за їхнім бажанням, їм виплачу�

ється матеріальна компенсація —

13 грн. (у Києві). Це, як не дивно, не

поширюється на військові устано�

ви, що здійснюють забір крові. Чо�

му, запитаєте ви? А тому, що в про�

цесі підготовки проекту відповід�

ного документа самі військові ви�

рішили, що так буде краще. І тепер

у постанові Кабінету Міністрів за

№ 426 від 29. 03. 2002 р. у примітці

щодо військових донорських пун�

ктів зазначено: «Продукти за раці�

онами даної норми донорам на ру�

ки не видаються і грошова компен�

сація не виплачується». 

— Саме ця непродумана поправ�

ка, — пояснює полковник Мороз, —

спричинила значний відтік доно�

рів від наших пунктів. Причому не

тільки цивільних, а й військових.

Адже чимало людей хотіли б за�

мість обіду отримати гроші. Це ста�

вить нас, медиків, у незручну ситуа�

цію. Адже під час складних опера�

цій у вихідні або святкові дні, буває,

ми не маємо можливості ні нагоду�

вати донора, ні оплатити йому вар�

тість обіду. От і подумайте, чи захо�

че він ще мати справу з нами, чи пі�

де до цивільного центру крові?

Крім того, деякі положення зако�

ну також створюють проблеми під

час роботи виїзних медичних бри�

гад. Так, згідно із законодавством,

медики повинні попередити доно�

ра про те, що його кров буде переві�

рена на ВІЛ. Саме це багатьох май�

бутніх донорів і бентежить. У них

виникають сумніви щодо доцільно�

сті свого вчинку. А що, коли вияв�

лять ВІЛ?… До речі, перевірка призо�

вників — майбутніх військовослуж�

бовців на ВІЛ не проводиться.

ÐÎÌÀÍÑÈ ÁÅÇ Ô²ÍÀÍÑ²Â
Через залишковий принцип фі�

нансування донорство в Збройних

Силах України, скоріше, виживає,

ніж живе. Так, за словами началь�

ника київського Центру крові, сту�

пінь амортизації основних фондів

сягає 90%, більшість апаратури по�

требує термінового оновлення.

Крім того, впровадження прогре�

сивних технологій також знахо�

диться на неналежному рівні. Одна

з них — плазмоферез, який вже да�

вно широко застосовується за кор�

доном. Перевага цього методу по�

лягає в тому, що повторне здаван�

ня крові може проводитися вже че�

рез два тижні, тоді як за умов

стандартної процедури забору

крові — тільки через два місяці і не

більше п’яти разів на рік. 

Є й інша, не менш важлива про�

блема. За роки незалежності не бу�

ло виділено жодної копійки на ре�

кламну діяльність. Тому й не дивно,

що військовослужбовці тільки під

час рейду бригади у частину дізна�

ються про свої донорські права,

обов’язки, гарантії власної безпеки

і багато іншого. Адже не є таємни�

цею, що більшість вчорашніх шко�

лярів до служби в армії нічого не

знають про донорство і все, що з

ним пов’язано. Саме недостатня

обізнаність часто стає тим бар’є�

ром, що перешкоджає здійснити

вчинок, ціна якого — врятоване

людське життя. 

До речі, донор, який 40 разів без�

платно здав максимально допусти�

му дозу крові або плазму крові в

кількості 60 разових максимально

допустимих доз, набуває статусу

Почесного донора України. Є такі і

в збройних силах. Поки що...

Ï³äïîëêîâíèê Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ

Êîæíèé â³éñüêîâîñëóæáîâåöü 
ó äåíü çäà÷³ êðîâ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ 
â³ä íàðÿä³â, âàõò òà âèêîíàííÿ 
áóäü-ÿêèõ ðîá³ò ³ ìàº ïðàâî 
íà äîäàòêîâèé âèõ³äíèé äåíü.

Ó Ôðàíö³¿ çàêîí çîáîâ’ÿçóº
êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà â³êîì â³ä
18 äî 60 ðîê³â, ÿêèé íå ìàº
ïðîòèïîêàçàíü, áóòè äîíîðîì ³
îäèí ðàç íà ð³ê çäàâàòè êðîâ
àáî îïëàòèòè ¿¿ âàðò³ñòü. Â Åñòî-
í³¿ äîíîðñòâî ïîñòàâëåíî íà òà-
êèé ð³âåíü, ùî ëþäè çäàþòü
êðîâ ³ç ïî÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó, à íå
«ç-ï³ä ïàëèö³». Þíàêè òà ä³â÷à-
òà ç ãîðä³ñòþ íîñÿòü çíà÷îê äî-
íîðà. Öå ÿê ðåêëàìà âëàñíîãî
çäîðîâ’ÿ, ÿêà ñâ³ä÷èòü, ùî ëþ-
äèíà íå õâîðà íà Â²Ë ÷è ³íø³
õâîðîáè, ùî ïåðåäàþòüñÿ ÷åðåç
êðîâ. À â äåÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ çà çäàâàííÿ êðîâ³ «ïëà-
òÿòü» ëèøå îäí³ºþ ñêëÿíêîþ
òåïëîãî ÷àþ. ² âèõ³äíèõ äí³â íå
äàþòü. Ââàæàþòü, ùî ïëàòíå
äîíîðñòâî — öå âåëèêà ïîìèëêà
äåðæàâè.



АКТУАЛЬНО



ÎÁÅÐÅÆÍÎ, Á²ÇÍÅÑÌÅÍÈ!
Спроби комерційних структур

налагодити свій бізнес у війську

завжди викликали недовіру з боку

вищих армійських чинів. Спра�

цьовував стереотип: випробувана

десятиріччями система автоном�

ного життєзабезпечення армії не

повинна залежати від допомоги

ззовні. Проте у процесі реформу�

вання збройних сил впровадити

своєрідне ноу�хау все ж наважи�

лися. Зокрема, на «цивільні рейки»

було переведене харчування вій�

ськовослужбовців строкової слу�

жби. Експеримент тривав протя�

гом шести місяців у п’яти військо�

вих частинах, розташованих в рі�

зних регіонах України. Здавалося

б, нарешті розмови про професій�

ну армію, в якій солдат не готува�

тиме їжу, не білитиме паркан та не

виконуватиме інші господарські

роботи, перейшли у практичну

площину. Насправді ж армія ви�

явилася не готовою до таких но�

вовведень. 

Базовим документом, що перед�

бачав виконання замовлення, ста�

ла угода, укладена між підприєм�

ством громадського харчування і

військовою частиною. За результа�

тами проведених тендерів, вар�

тість загальновійськової норми

харчування у середньому по Украї�

ні становила близько 14,5 грн., зо�

крема, для військової частини 

А�1743 Військово�Морських Сил

Збройних Сил України (м. Сімфе�

рополь) — 16,5 грн., військових

частин А�1815 Північного опера�

тивного командування (смт Гонча�

рівське) та А�1302 Південного

оперативного командування (смт

Черкаське) — відповідно 15,22 та

12,83 грн. Найнижчу ціну встано�

вило Державне підприємство

МО України «Управління торгівлі

Західного оперативного команду�

вання». Відповідно до укладеної
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ЩОБ «ТАК», ТАК НІ

ССООЛЛДДААТТССЬЬККАА  
ККААШШАА

З ПРИСМАКОМ «ЛЮМІНІЮ»
або Чому прагнення комерсантів покращити умови та якість
харчування військовиків не знайшло підтримки серед
чиновників у погонах?

Çàéøîâøè íà ñí³äà-
íîê äî ¿äàëüí³, â³éñü-
êîâîñëóæáîâö³ ïðîñòî
íå âï³çíàëè ¿¿. Çà îäíó
í³÷ òóò ç’ÿâèëèñÿ øòî-
ðè íà â³êíàõ, ñåðâåòêè
íà ñòîëàõ, à á³ëÿ óìè-
âàëüíèê³â — ìèëî òà
÷èñò³ ðóøíèêè. À ùå
á³ëüø åñòåòè÷íîãî
âèãëÿäó êîëèøíüîìó
«ì³ñöþ äëÿ ïðèé-
ìàííÿ ¿æ³» íàäàâàëè
êóõàð³ ó á³ëîñí³æíèõ
ôàðòóõàõ òà êîâïà-
êàõ... 
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угоди, сніданок, обід та вечеря вій�

ськовослужбовця військової час�

тини А�2331 (м. Володимир�Во�

линський) коштували 12,1 грн.

Вартість виконуваних замовни�

ком послуг дала підстави для кри�

тики противникам нововведення.

Адже загальновійськова норма

харчування № 1, затверджена по�

становою Уряду України від 1 квіт�

ня 2004 р., обходиться значно де�

шевше — 6 грн. 73 коп. Зрозуміло,

що до вартості харчування солда�

тів під час експерименту включа�

лися також сплата податку на дода�

ну вартість (20%), податку від

прибутку (30%), нарахування на

заробітну плату працівників, різ�

номанітні відрахування до держав�

них соціальних фондів, а також

амортизаційні витрати та витрати

на оплату комунально�побутових

послуг і забезпечення виробничо�

го процесу. Треба віддати належне

підприємствам громадського хар�

чування: навіть при такій кількості

відрахувань та після значного під�

вищення у минулому році цін на

енергоносії і деякі види продово�

льчих товарів вартість послуг про�

тягом експерименту не змінюва�

лася. 

Цілком зрозуміло, що експери�

мент передбачав збільшення вида�

тків на організацію харчування у

військових частинах. Проте, вра�

ховуючи, що жодної зайвої копій�

ки на його проведення виділено не

було (хоча експеримент здійсню�

вався на виконання доручення

Президента України), розрахунки

за виконання замовлень здійсню�

валися з коштів, призначених на

планове забезпечення продоволь�

чими товарами Збройних Сил

України. Минулого року ця цифра

становила 8 млн 190 тис. грн. На

чому вдавалося економити, не зро�

зуміло, адже фахівці продовольчих

структур скаржаться, що послуги

комерсантів обходяться в 3–4 рази

дорожче, ніж вартість існуючої за�

гальновійськової норми харчуван�

ня військовослужбовців. У будь�

якому разі через несвоєчасну

оплату послуг у перші місяці робо�

ти всі підприємства понесли збит�

ки. Деяким з них чесно зароблені

гроші міністерство оборони пере�

рахувало лише наприкінці мину�

лого року.

Через дебіторську заборгова�

ність військових частин, яка інко�

ли сягала від декількох сотень ти�

сяч до півмільйона гривень, вико�

навці замовлення часто змушені

були проводити заміну продуктів

харчування. Звичайно ж, це роби�

лося за погодженням з команди�

ром військової частини і у винят�

кових випадках. 

Однією з проблем стало занадто

часте втручання у хід експеримен�

ту фахівців продовольчих служб і

управлінь. Претензії, що пред’явля�

ли представники вищезгаданих

органів, в уяві звичайних цивіль�

них людей виглядали безглуздими.

Чому, наприклад, забороняється

приготування багатьох традицій�

них українських страв і викорис�

тання калорійних майонезів та со�

усів?..

— Специфіка харчування війсь�

ковослужбовців дещо відмінна від

звичайного громадського харчу�

вання, — пояснив начальник про�

довольчої служби управління (ти�

лового забезпечення) Централь�

ного управління (логістики) Ко�

мандування Сухопутних військ

Збройних Сил України полковник

Василь Горбань. — Керівними до�

кументами, які існують на сьогодні,

визначено, що м’ясні страви обо�

в’язково мають бути з натурально�

го м’яса, а такі, як макарони по�

флотськи, гуляш та інші, — у війсь�

ках взагалі намагаються не готува�

ти. Зрозуміло, що натуральна та

якісно приготовлена м’ясна порція

є кориснішою для солдата, ніж

страви з м’ясного фаршу.

Отже, фахівцям продовольчих

структур довелося перебудовувати

свідомість кухарів та їхні класичні

уявлення про приготування їжі та

все, що з цим пов’язано. Натомість

від комерсантів надходили пропо�

зиції подавати на солдатський стіл

замість м’яса сосиски, а за рахунок

перерозподілу овочево�круп’яної

групи збільшити видачу кондитер�

ських виробів. На жаль, жодна з

них не знайшла підтримки, адже,

згідно з існуючими у Збройних Си�

лах України нормами, це не перед�

бачено. Що стосується кондитер�

ських виробів, то, приміром, на вій�

ськових базах і складах є достатньо

борошна, дріжджів… З цих продук�

тів, мовляв, і треба випікати булоч�

ки і таке інше. Словом, від багатьох

нововведень через армійський

«люміній» довелося відмовитися.

Хоча найголовніші дегустатори —

військовослужбовці строкової слу�

жби — лише вітали пропоноване їм

різноманіття страв.

Але, як кажуть, «маємо те, що має�

мо». Тому при складанні меню та

під час приготування їжі персона�

лу їдалень довелося керуватися

«Руководством по приготовлению

пищи в воинских частях и учреж�

дениях Советской Армии и Воен�

но�Морского Флота Министерства

обороны СССР», затвердженим ще

1978 р. До речі, більшість докумен�

тів, що регламентують норми, по�

рядок харчування та технологію

приготування їжі в польових та

стаціонарних умовах, функціону�

ють ще з часів Радянського Союзу.

Де там уже говорити про врахуван�

ня сучасних вимог організації гро�

мадського харчування та особли�

востей української національної

кухні!.. Загалом же правове забез�

печення експерименту ґрунтува�

лося на декількох десятках норма�

тивних документів, які, на думку

цивільних фахівців, занадто ускла�

днювали доволі просту справу.

Та незважаючи на часткові забо�

рони, несвоєчасні розрахунки та

штрафні санкції, виконавці замов�

лення все ж догодили солдатам. До

раціону харчування воїнів включа�

лися зелень, свіжі овочі, і подавали�

ся вони на солдатський стіл тричі

на день. Особливість же полягає у

тому, що військовослужбовці, які

харчувалися в експериментально�

му порядку, ці продукти отримува�

ли на 2–3 тижні раніше, ніж всі

збройні сили. На жаль, через бю�

рократичну тяганину процес

централізованих закупівель у вій�

ськах відбувається не так швидко.

Á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â, 
ùî ðåãëàìåíòóþòü íîðìè, 

ïîðÿäîê õàð÷óâàííÿ òà òåõíîëîã³þ
ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, ôóíêö³îíóþòü 
ùå ç ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.
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Окрім того, за власні кошти під�

приємства «Базис», «Інтереко�

лайф» та «Управління торгівлі За�

хідного оперативного команду�

вання» спромоглися організувати

додаткове харчування для строко�

виків. Щоденно на солдатському

столі були булочно�кондитерські

вироби, цукерки, лимонади, міне�

ральна вода тощо. На жаль, у тра�

диційній схемі харчування вій�

ськовослужбовців вони відсутні.

І хоча вартість додаткових найме�

нувань продуктів коштувала під�

приємствам громадського харчу�

вання копійки, принаймні той

факт, що вони пішли на покращан�

ня харчування військовиків, уже

викликає зацікавленість.

Не економили бізнесмени і на

якості продуктів. Я не відкрию та�

ємниці, якщо скажу, що на продо�

вольче забезпечення військ надхо�

дять продукти, закуплені за залиш�

ковим принципом фінансування,

тобто — аби дешевше. Хто служив

у армії, напевно, пам’ятає сірі, не�

мов земля, макарони, комбіжир,

що прилипає до піднебіння, крупи

взагалі не існуючого у природі ґа�

тунку тощо. 

Які ж продукти побачили переві�

ряючі від продовольчих управлінь

на складах військових частин, тим�

часово зданих в оренду комерсан�

там? Це були очищена олія «Олей�

на», макарони, крупи та борошно

винятково вищого ґатунку, а також

різноманітні соуси, кетчупи відо�

мих вітчизняних виробників. Про�

довжувати перелік немає сенсу, ва�

рто лише зазначити, що наявність

саме таких продуктів свідчить про

те, що в ході експерименту підхід

до організації харчування докорін�

но змінився. 

Окремо варто відзначити сані�

тарний стан солдатських їдалень

під час експерименту. Виконавця�

ми замовлення укладалися догово�

ри із санепідемстанціями та уста�

новами ветеринарної медицини

на проведення дезактивації та де�

ратизації приміщень. Ці заходи, а

також генеральні прибирання із

застосуванням сучасних миючих

та дезинфікуючих засобів карди�

нально змінили уяву про те, що со�

лдатська їдальня — це, як правило,

жирний посуд, липка підлога і сто�

ли та «пахощі» на задньому дворі.

Та найголовнішим, на моє пере�

конання, все ж є людський фактор.

Чи варто говорити, з яким «бажан�

ням» солдат виконує обов’язки у

наряді по їдальні? Особливо коли

йому дісталася «брудна» робота.

І зовсім інша справа, коли людина

знає, що за якісну працю отримає

гідну винагороду. В «експеримен�

тальних» їдальнях цивільний пер�

сонал отримував приблизно втри�

чі більшу заробітну плату, ніж шта�

тні кухарі військових частин. Куха�

рі та інші посадові особи ретельно

підбиралися, адже «за так» сьогодні

грошей не платять. Виконання ж

цивільним персоналом своїх обо�

в’язків не йшло в жодне порівнян�

ня з виконанням обов’язків тими,

хто свого часу закінчив школу вій�

ськових кухарів. 

Можливо, тут спрацьовує той

фактор, що за відсутності будь�якої

конкуренції приготування солдат�

ської каші військовим продоволь�

чим структурам вже просто «приї�

лося»? У той же час намагання

представників малого та середньо�

го бізнесу заслужити довіру вима�

гало від них певних зусиль і ста�

ранності. 

— До облаштування та санітар�

ного стану їдальні, в якій харчува�

лися воїни Володимир�Волинсь�

кого гарнізону, ми ставили високі

вимоги, — говорить начальник від�

ділу громадського харчування Го�

ловного управління торгівлі Тилу

МО України Людмила Слобода. —

А до солдатів наші жінки ставили�

ся, як до своїх дітей. 

Та, забігаючи трохи наперед, за�

значу, що після експерименту май�

же всі їдальні, де він проводився,

стали такими ж, як і раніше. Жод�

ного натяку на покращання есте�

тичного вигляду та санітарного

стану!.. Старання цивільного пер�

соналу так і залишилися лише

«пробою сил».

ÑÅÐÉÎÇÍ² ÍÅÄÎË²ÊÈ 
×È ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä?
Деякі підприємці підійшли до ор�

ганізації експерименту більш ніж

фанатично. Приміром, підприєм�

ство «Інтереколайф» в їдальні одні�

єї з частин Військово�Повітряних

Сил за свій рахунок встановило лі�

чильну апаратуру на воду та елект�

роенергію. Старання комерсантів

(так їх люблять називати військові

начальники) цілком зрозумілі:

перш ніж щось розпочати, вони

прискіпливо все розрахують, зва�

жать усі «за» і «проти». Але повніс�

тю передбачити всі особливості

експерименту не в змозі були ні

військові, ні цивільні. Тому з окре�

мих питань довелося укладати до�

даткові угоди.

Так, не повною мірою було пе�

редбачено порядок розрахунків за

енергоносії. Особливо це стосува�

лося боргів, що їх мало сплатити

МО України, перш ніж передати

об’єкти в тимчасову експлуатацію

комерційним структурам. Як нас�

лідок, у Гончарівському гарнізоні

комерсанти потерпали від регу�

лярних відключень електроенергії.

Навіть при досить невеликій три�

Ï³ñëÿ åêñïåðèìåíòó ìàéæå âñ³
¿äàëüí³ ñòàëè òàêèìè æ, 
ÿê ³ ðàí³øå. Æîäíîãî íàòÿêó 
íà ïîêðàùàííÿ åñòåòè÷íîãî âèãëÿäó
òà ñàí³òàðíîãî ñòàíó!..
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валості експерименту це було не�

допустимим, адже порушувалися

умови укладеної угоди.

Харчування військовослужбов�

ців у польових умовах також ви�

явилося одним із проблемних пи�

тань, адже під час оформлення

угод між замовником і виконавцем

про це взагалі не йшлося. Тому го�

тувати їжу на армійських польових

кухнях цивільний персонал, що за�

безпечував Гончарівський гарні�

зон, відмовився, мотивуючи тим,

що в стаціонарних умовах можна

приготувати смачніше, до того ж із

дотриманням санітарних норм.

Отже, на полігони їжу доводилося

вивозити у термосах.

Що ж, можливо, за відсутності

реальних бойових дій така «такти�

ка» має право на існування. Адже

відомо, що під час польових вихо�

дів кількість інфекційних захво�

рювань органів шлунково�кишко�

вого тракту зростає. І грішити ли�

ше на те, що солдат погано вимив

руки, було б неправильно. Забезпе�

чити дотримання технології при�

готування страв у польових умовах

значно складніше. Як з’ясувалося,

цивільні кухарі взагалі сумнівалися

у тому, що на технічних засобах

тилу можна готувати їжу. 

Скоріше за все, рішення робити

це в стаціонарних умовах комер�

санти приймали, виходячи з мірку�

вань доцільності. Незважаючи на

те, що транспортні витрати війсь�

кова частина підприємству не по�

кривала, вивозити готові страви на

полігони було вигідніше, ніж мо�

рочитися з польовими кухнями.

Через це я не виключаю критики з

боку тиловиків на адресу комерса�

нтів. Але ж, погодьтеся, готувати

їжу на вогнищі було доцільно у ті

часи, коли плани ведення наступа�

льних і оборонних операцій пе�

редбачали наявність глибоких

стратегічних тилів і маневри

військ на великі відстані. Сьогодні

ж фронтами і арміями ніхто у світі

не воює.

Додаткові угоди стосувалися та�

кож військово�медичного контро�

лю за якістю харчування. Мається

на увазі і періодичність, і, власне,

самі його рамки. Адже доходило до

абсурду, коли безкінечні перевірки

та заповнення різної документації

просто не давали можливості ку�

харському персоналу якісно вико�

нувати свої обов’язки.

Застарілі підходи до здавалося б

простих речей заважали всім, хто

мав відношення до експерименту.

Адже сьогодні система громадсь�

кого харчування принципово від�

різняється від тієї, що була за ра�

дянських часів. Сучасний ресто�

ранний бізнес та й самі підходи до

харчування людей сягнули далеко

вперед. Це спостерігається і на

прикладі розширення наймену�

вань страв, і на змінах у кількості

продуктів, що споживаються, і на

їх калорійності тощо. При всьому

цьому експеримент суттєво обме�

жив можливості комерсантів: з са�

мого його початку виконавці замо�

влення були поставлені у сумнівні

рамки щодо асортименту, норм,

вагових показників, переліку

страв, які допускаються при харчу�

ванні військовослужбовців.

Як запевнили мене в Управлінні

продовольчого забезпечення Де�

партаменту ресурсного забезпе�

чення Міністерства оборони Укра�

їни: якщо експеримент продов�

житься, то багато обмежень щодо

найменувань продуктів та асорти�

менту страв буде знято. Принаймні

це буде чесно по відношенню до

виконавців, адже дасть їм можли�

вість повністю використати свої

вміння.

Такої ж думки дотримується і

полковник Василь Горбань: «До�

сить важко сьогодні знайти держа�

ву, в якій би за один долар на добу

можна було прохарчувати військо�

вослужбовця. Тому я глибоко пере�

конаний, що лише після принци�

пової зміни підходів до харчуван�

ня особового складу можна буде

говорити і про розширення асор�

тименту, і про можливість деяких

інших нововведень у межах вста�

новлених норм».

Оптимізм тиловиків цілком зро�

зумілий. Проте на засіданні Каб�

міну, проведеному наприкінці ми�

нулого року, було прийнято рішен�

ня: кошти на продовження експе�

рименту можуть бути передбачені

лише в бюджеті�2006, і то тільки на

друге півріччя. Тобто цього року

експериментові — зась, а далі, як

кажуть, «будем посмотреть». Зако�

номірно постає питання: якщо на

минулорічні спроби харчувати

солдат по�новому цільового виді�

лення коштів також не було, то, ви�

ходить, експеримент проводився

заради експерименту?..

Отож напрошується висновок:

комерсанти у війську все�таки не

дуже бажані гості. Принаймні

складається таке враження. Адже

при належному фінансуванні по�

дібна система продовольчого за�

безпечення повністю себе виправ�

довує. З’являється реальна перспе�

ктива скоротити чисельність вій�

ськових структур забезпечення,

зберегти моторесурс військової

техніки, задіяної на тилові потре�

би, і найголовніше — дати нарешті

солдату можливість займатися бо�

йовою підготовкою. Схоже, такі

перспективи влаштовують далеко

не всіх.

Ìàéîð Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ

Ãîòóâàòè ¿æó íà ïîëüîâèõ êóõíÿõ
ïåðñîíàë â³äìîâèâñÿ, ìîòèâóþ÷è 

öå òèì, ùî â ñòàö³îíàðíèõ óìîâàõ 
¿¿ ìîæíà ïðèãîòóâàòè ç äîòðèìàííÿì

óñ³õ ñàí³òàðíèõ íîðì. 
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Початок цієї кримінальної справи

був зовсім не кримінальним. Вико�

нуючий обов’язки командира од�

ного із з’єднань Київського гарні�

зону підполковник В. Андрійчук

(прізвища обвинувачених зміне�

но, триває слідство) надіслав до Ге�

нерального штабу Збройних Сил

України рапорт за командою, у

якому клопотав про відрядження

до Іраку кількох своїх підлеглих

для проходження служби у складі

миротворчого контингенту. Зго�

дом прохання підполковника за�

довольнили. 

За наказом Андрійчука команди�

ри підрозділів запропонували для

відрядження кандидатури трьох

офіцерів та стількох же військово�

службовців за контрактом. Поки

що все відбувається в рамках зако�

ну. Але через деякий час потенцій�

ні миротворці дізнаються, що ко�

мандир з’єднання додав ще один

критерій відбору, особисто ним

визначений — «подолання план�

ки» в… доларовому еквіваленті: для

затвердження виїзної справи офі�

цери мали сплатити 300 доларів,

контрактники — 150.

Зібрати гроші Андрійчук дору�

чив своїй «довіреній особі» — стар�

шому помічнику начальника шта�

бу — начальнику стройової части�

ни капітану А. Шинкаренку. До цієї

«справи» був причетний і началь�

ник штабу з’єднання підполковник

К. Лещинський. Саме в його кабіне�

ті проходили «наради» корумпова�

ної трійці. Отже, поки йшла підго�

товка документів, начстрой збирав

«зелень», не гребуючи, щоправда, і

національною валютою. Здавало�

ся, все йшло як по маслу. Але не

сталося, як бажалося… 

Через певні обставини до Іраку

виїхали лише двоє із затверджено�

го списку. На той час колишній

начштабу обійняв посаду військо�

вого комісара одного із районів

Києва, начстроя перевели для по�

дальшого проходження служби до

Генерального штабу, а більша час�

тина зібраних грошей, за словами

позаштатного «касира» Шинкаре�

нка, просто… зникла. Проте війсь�

ковослужбовців, які так і не поки�

нули межі гарнізону, таке пояснен�

ня аж ніяк не влаштовувало. Не

погодилися вони і з іншим аргуме�

нтом свого колишнього команди�

ра — мовляв, «добровільні» пожер�

тви мали піти на благоустрій стрі�

лецького тиру, і зажадали повер�

нення грошей.

Коли ж цими незаконними обо�

рудками зацікавилися співробітни�

ки прокуратури Центрального регі�

ону України, хабарники відразу по�

чали плутатися у свідченнях. Коли�

шній начальник штабу переклав

усю вину на виконуючого обов’язки

командира. Мовляв, саме з його по�

дачі потенційні миротворці пови�

нні були подбати про «ремонт» стрі�

лецького тиру. Капітан Шинкарен�

ко виявився більш «відвертим». У

його показаннях про неіснучі «єв�

роремонти» навіть не згадувалося.

За словами «касира», у службовому

кабінеті підполковника Лещинсько�

го в присутності підполковника Ан�

дрійчука йому «наказали зібрати у

від’їжджаючих до Іраку гроші і роз’�

яснити їм, що це є неодмінною умо�

вою успішного вирішення справи,

інакше ніхто нікуди не поїде…» 

«ÏÓÒ²ÂÊÀ» ÇÀ ÃÐÀÒÈ 
На відміну від київських «сором’яз�

ливих» хабарників, майор О. Гри�

шко з Миколаєва стрілецькими ти�

КРИМІНАЛ

Ìîæíà ò³ëüêè çäîãà-
äóâàòèñÿ, ÿê ïî÷óâà-
ëèñÿ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³, êîëè äàâàëè
ñâîºìó êîìàíäèðîâ³
õàáàðà. Ó ìàòåð³àëàõ
êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè
ïðî ¿õí³ åìîö³¿ íå éäå-
òüñÿ. Çàäîêóìåíòîâà-
íî ò³ëüêè òå, ùî êîæ-
íèé ³ç «ïðîõà÷³â» êëàâ
äîëàðè äî øàôè íà-
÷àëüíèêà áåç ñâ³äê³â.
Ó öåé «³íòèìíèé» ìî-
ìåíò ÷èíîâíèê çàâ-
÷àñíî çíèêàâ ³ç êàá³-
íåòó…

або У «гарячу точку» — за хабар

ТУРФІРМА
««ММИИРРООТТВВООРРЕЕЦЦЬЬ»»
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рами та євроремонтами не при�

кривався. Він відкривав «шлагбаум

за кордон» лише після сплати «за�

твердженої» суми.

При цьому оригінальністю війсь�

ковий чиновник не відзначався. Пи�

тання ставив руба. Приміром, жада�

на «путівка» до Сьєрра�Леоне нада�

валася за чітко визначеними тари�

фами — 200–500 доларів. Як

встановлено слідством, підприємли�

вий позаштатний «турагент» встиг

покласти до свого гаманця 3500 у. о. 

Проте корупційний «апетит» ми�

колаївського хабарника, як вияви�

лося, був не таким вже й великим у

порівнянні з прагненням до легкої

наживи його столичних «колег».

Так, співробітниками військової

прокуратури Центрального регіону

України встановлено, що полков�

ник С. Леоненко, перебуваючи на

службі в одному з управлінь Голо�

вного командування Сухопутних

військ, налагодив чітку систему

отримання «виїзних квитків» до зга�

даної вище африканської країни —

від 300 до 1000 доларів. Щоправда,

розвернутися корупціонер не встиг.

Слідством встановлено, що він при�

власнив лише 1800 (!) доларів.

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò ªâãåí ÑÈÄÎÐÎÂ,
ñòàðøèé ñë³ä÷èé â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè

Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè

— Êîðóïö³îíåðàì ó ïîãîíàõ âèñó-
íóòî îáâèíóâà÷åííÿ çà ñò. 368, ÷. 2
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Ó í³é, çîêðåìà, âèçíà÷åíî, ùî
«Îäåðæàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ
õàáàðà çà âèêîíàííÿ ÷è íåâèêîíàí-
íÿ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî äàº õàáàðà,
÷è â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-
ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿
âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà òà
çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ
îñ³á: êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³
íà ñòðîê â³ä 5 äî 10 ðîê³â ç ïîçáàâ-
ëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñà-
äè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ
íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñ-
êàö³ºþ ìàéíà». 

Ïîòåíö³éí³ õàáàðíèêè ïîâèíí³ óñâ³-
äîìèòè, ùî çàêîí — îäèí äëÿ âñ³õ.
² æàäîáà íàæèâè, íåçàêîííîãî çáàãà-
÷åííÿ îáîâ’ÿçêîâî ïðèâåäå íà ëàâó
ï³äñóäíèõ. À ó âæå âèÿâëåíèõ ïîçà-
øòàòíèõ «òóðàãåíò³â» áóäå äîñèòü ÷à-
ñó, ùîá ïåðåîñìèñëèòè ñâî¿ â÷èíêè.

ÇÂÎÐÎÒÍ²É ÇÂ’ßÇÎÊ

ßê Âè ñòàâèòåñÿ äî òîãî, ùî óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³ áåðóòü ó÷àñòü ó ìèðîòâîð÷èõ ì³ñ³ÿõ?

Êîìåíòàð çàñòóïíèêà â³éñüêî-
âîãî ïðîêóðîðà Öåíòðàëüíîãî
ðåã³îíó Óêðà¿íè ïîëêîâíèêà
Àíàòîë³ÿ ÌÀÐÊÅÂÈ×À:

Àíäð³é ÑÈÄÎÐÎÂÈ×, 
îõîðîíåöü:

— Íàø³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ïðàãíóòü ïîòðàïèòè ó ìèðî-
òâîð÷³ êîíòèíãåíòè ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá çàðîáèòè ãðîøåé.
Àäæå íà Áàòüê³âùèí³ âîíè ìàþòü ïîð³âíÿíî íåâåëèêó
ïëàòíþ. Ñêàñîâàíî âñ³ ï³ëüãè, ïðîáëåìè ç æèòëîì… Òîìó ÿ
ââàæàþ, ùî ïîòð³áíî ï³äíÿòè íà íàëåæíèé ð³âåíü ãðîøî-

âå çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâèê³â òóò, â Óêðà¿í³. Àäæå íå º òàºìíèöåþ, ùî â³ä
ó÷àñò³ â ìèðîòâîð÷èõ ì³ñ³ÿõ âåëèê³ ãðîø³ çàðîáëÿº ò³ëüêè äåðæàâà, à â³éñüêî-
âîñëóæáîâöÿì ä³ñòàþòüñÿ êðèõòè. Ïðèì³ðîì, îô³öåðñüê³ 800–1000 äîëàð³â
ó ïîð³âíÿíí³ ç òèìè ãðîøèìà, ùî îòðèìóþòü ¿õí³ êîëåãè ç ³íøèõ êîíòèíãåí-
ò³â, — ì³çåð. 

ª òóò ³ ìîðàëüíèé àñïåêò, ïîâ’ÿçàíèé ç êîðóïö³ºþ â³éñüêîâèõ ÷èíîâíèê³â.
Ùîá ïîòðàïèòè ñëóæèòè çà êîðäîí, òðåáà äàòè õàáàðà, à ãðîø³ íå ó âñ³õ çíàé-
äóòüñÿ. 

Îëåã ÊÀÏ²ØÎÍ, 
äèðåêòîð ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà:

— ß ââàæàþ, ùî ïðî ïàòð³îòèçì òóò íå éäåòüñÿ. Ñüîãî-
äí³ ëþäè â ïîãîíàõ ïðèðå÷åí³ íà âèæèâàííÿ, à òîìó é çãî-
ëîøóþòüñÿ ¿õàòè íà çàðîá³òêè. Ïðè öüîìó â³éñüêîâ³ ÷èíî-
âíèêè, ñèäÿ÷è â ñâî¿õ òåïëèõ êàá³íåòàõ, îòðèìóþòü íàä-
ïðèáóòêè, âèäàþ÷è «ïåðåïóñòêè ó â³äðÿäæåííÿ». À ïðîñ-

òèì «ñìåðòíèì» ³ç çàðïëàòíåþ ï³äïîëêîâíèêà ÷è ìàéîðà, ùîá æèòè
ïðèñòîéíî, äîâîäèòüñÿ ïåðåñòóïàòè çàêîí ³ ïëàòèòè. 

Çàðîá³òíó ïëàòó â³éñüêîâèì òðåáà ï³äíÿòè, îñê³ëüêè ãðîø³, ÿê³ âîíè îòðèìó-
þòü íèí³, éäóòü ïåðåâàæíî íå íà ðîäèíó, à íà ï³äíàéîì æèòëà. À ÿêùî â³éñü-
êîâîñëóæáîâåöü îäèí óòðèìóº ñ³ì’þ? 

Íàñ çàïåâíÿþòü, ùî ó ïåðñïåêòèâ³ Óêðà¿íà ìàòèìå ïðîôåñ³éíó àðì³þ. Àëå
ç òàêèìè îêëàäàìè õòî â í³é ñëóæèòèìå?.. 

Ìàéîð Þð³é ÊÓË²Ø, 
êîëèøí³é ìèðîòâîðåöü 6-¿ îìáð (²ðàê):

— Äåõòî ç êàíäèäàò³â ó ìèðîòâîðö³ íàñïðàâä³ ñïðèéìàº
çàêîðäîííå â³äðÿäæåííÿ ó «ãàðÿ÷ó òî÷êó» ÿê òàêó ñîá³
ïðîãóëÿíêó, ìîæëèâ³ñòü ëåãêîãî çàðîá³òêó. Ìîâëÿâ, í³÷î-
ãî ïîãàíîãî â òàêîìó «ïðàãìàòèçì³» íåìàº — öèâ³ëüí³
ñï³ââ³ò÷èçíèêè çà øìàòêîì õë³áà äî ²òàë³¿ ÷è Ïîðòóãàë³¿

âèðóøàþòü ³ í³õòî ¿õ çà öå íå äîð³êàº. ×èì æå ìè ã³ðø³?  Ïðîòå íà â³éí³ ïî-
ãëÿäè øâèäêî çì³íþþòüñÿ, â³äáóâàºòüñÿ, òàê áè ìîâèòè, ïåðåîö³íêà ö³ííîñ-
òåé. Óñ³ ãðîø³ ñâ³òó íå âàðò³ îäíîãî ëþäñüêîãî æèòòÿ. Â ²ðàêó íå áóëî çâè÷íî¿
äëÿ íàñ ðîáîòè. Öå áóëà ùîäåííà âèñíàæëèâà ïðàöÿ â óìîâàõ íåçâè÷íîãî
êë³ìàòó, äàëåêî â³ä ð³äíèõ òà áëèçüêèõ. Õî÷à é ïèøóòü ó áåñòñåëåðàõ-áîéî-
âèêàõ ïðî «ñîëäàò³â ôîðòóíè», äëÿ ÿêèõ â³éíà — öå ðîáîòà, àëå ìè, óêðà¿í-
ö³, — ìèðíà íàö³ÿ. 

Äëÿ íàñ â³éíà áóëà ñàìå â³éíîþ — ç áðóäîì, ïèëîì ³ êðîâ'þ. Òîìó ò³ íàø³ êî-
ëåãè, ÿê³ ââàæàþòü íàñ, ìèðîòâîðö³â, â³éñüêîâèìè çàðîá³ò÷àíàìè, ïðîñòî íå
ïîâàæàþòü ïàì'ÿòü òèõ ëþäåé, ÿê³ çàãèíóëè ³ âæå í³êîëè íå ïîáà÷àòü ð³äíî¿
çåìë³.

Äìèòðî ÑÒÎÐÎÆÅÍÊÎ, 
ðîá³òíèê, ì. Á³ëà Öåðêâà:

— Äóìàþ, ùî íàø³ õëîïö³ ¿äóòü äî ²ðàêó ò³ëüêè çàäëÿ
çàðîá³òêó. Î÷åâèäíî, ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêî-
âîñëóæáîâöÿì íå âèñòà÷àº. À ïðî òå, ùî äëÿ öüîãî ùå é
õàáàðà äàâàòè äîâîäèòüñÿ, òàêîãî ÿ íå ÷óâ. Öå ïðîñòî
ãàíüáà. 





ôîòî Ñ. ÏÎÏÑÓªÂÈ×À
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МОМЕНТ ІСТИНИ

Ó âåñíÿíî-ë³òíüîìó ñåçîí³ ìîäè
2005 ðîêó ñåðåä óêðà¿íñüêèõ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â çàëèøèòüñÿ ïî-
ïóëÿðíèì ñòàðèé äîáðèé êàìóô-
ëÿæ. Ïðîòå, âðàõîâóþ÷è îñòàíí³
ñâ³òîâ³ â³ÿííÿ ìîäè, êóòþð’º ç Ì³í³-
ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè çì³íèëè
êîë³ð, òêàíèíó òà äèçàéí ö³º¿ ìîäåë³
â³éñüêîâî¿ ôîðìè. Íåâèðàçí³ áðóä-
íî-çåëåí³ òà êîðè÷íåâ³ ïëÿìè ïî-
ñòóïëÿòüñÿ ì³ñöåì ÿñêðàâî-æîâ-
òèì òà æîâòîãàðÿ÷èì. Ãóäçèêè —
÷åðâîí³. Äëÿ âèãîòîâëåííÿ íîâèõ
ìîäåëåé âèêîðèñòàþòü ëåãêèé
øîâê. Ó ÷îëîâ³÷îìó âàð³àíò³ êîì³-
ðåöü òà ìàíæåòè — ò³ëüêè á³ë³ òà
îçäîáëåí³ óêðà¿íñüêèì îðíàìåí-
òîì. Ó æ³íî÷îìó — çíà÷íî «ïîãëè-
áèòüñÿ» äåêîëüòå. À áðþêè áóäóòü
ñêðîºí³ ÿê êëàñè÷í³ êîçàöüê³ «øà-
ðîâàðè»…

Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ìîæå ñïàíòåëè÷è-
òè ëåãêîâ³ðíèõ â³éñüêîâèõ. Òà íå
ëÿêàéòåñÿ ÷åðâîíèõ ãóäçèê³â ³ âè-
øèâàíîê. Òî ëèøå æóðíàë³ñòñüêà
óÿâà, ðîçïàëåíà ó÷àñíèêàìè äèñ-
êóñ³¿, ùî òî÷èëàñÿ â ðåäàêö³¿ «ÂÓ»
ùîäî äîñêîíàëîñò³ â³ò÷èçíÿíîãî
â³éñüêîâîãî îäíîñòðîþ.

ППООЛЛІІГГООНН
Але військовий однострій
все одно має бути не тільки
зручним, а й стильним

——
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Полковник Юрій ТИМЧЕНКО,
заступник начальника Голов�
ного речового управління
тилу МОУ:
— Це питання постало ще у перші

дні становлення наших збройних

сил. Але докорінно міняти радян�

ську форму, звичайно, не було мо�

жливості. Тому спочатку поміняли

гудзики, нашивки, емблеми… Що ж

до форми, то створили цілу комі�

сію, яка мала використати світову

військову моду і розробити україн�

ський варіант. Цей одяг мав бути і

практичним, і елегантним. Звичай�

но, треба було враховувати суто

українські чинники: температуру,

вологість, тип рослинності та ґру�

нту (для форми захисного кольо�

ру), зрештою, доступність матері�

алу…

У Міністерстві оборони України

була створена науково�технічна

лабораторія з розробки форми

одягу. А декілька столичних будин�

ків моделей взяли участь у конкур�

сі на право розробляти та виготов�

ляти військовий одяг. 

Так склалося, що за радянських

часів військову форму шили на

українських підприємствах. Тка�

нину, щоправда, завозили з Росії та

Білорусії. Тому за її виготовлення

взялися чернігівський та черкась�

кий текстильні комбінати. Коор�

динувалися всі дії Управлінням ти�

лового забезпечення МОУ. Як ка�

жуть, зі світу по нитці — військово�

му сорочка… Після копіткої роботи

перші зразки форми були предста�

влені Президентові України і тоді

ж ним затверджені.

У 1995 р. наказом міністра обо�

рони були введені в дію «Правила

носіння військової форми одягу» і,

звичайно, сама форма. Отже, у

цьому році український «мокрий

полин» «святкуватиме» круглу дату.

ÎÁÊÀÒÊÀ ÁÎªÌ
Перша нетрадиційна для радянсь�

кої армії утеплена військова куртка

викликала хвилю обговорень. Ко�

мусь вона сподобалась, комусь —

ні, але всі називали її «зеківкою».

Науково�технічну лабораторію з

розробки форми одягу скоротили

начебто через непотрібність. Але ж

мода, навіть якщо вона військова,

не стоїть на місці. Вона спонукає

до постійного вдосконалення, яко�

го вимагають нові види військових

завдань, нові зразки озброєння і

техніки, місцевість, де дислокують�

ся наші війська… 

Протягом п’яти наступних років

проводилося вивчення одягу вій�

ськовослужбовців іноземних ар�

мій, збиралися відгуки і побажання

українських вояків стосовно своєї

форми, яка до того часу встигла

пройти добру «обкатку».

У 2000 р. стала очевидною необ�

хідність заміни «зеківки�куфайки» і

їй подібних непрезентабельних

зразків. А в управлінні тилу МОУ

був створений новий відділ по роз�

робці та впровадженню форми

одягу. Отже, згодом куртку та паль�

то з плащової тканини замінили

однією вдосконаленою модел�

лю — плащем з підкладкою зі шту�

чного хутра. До речі, такий плащ є і

в російській армії, і в білоруській, і

в багатьох інших. Для нас набагато

вигідніше виготовляти одну річ за�

мість двох, а військовослужбовцям

зручніше мати одну універсальну,

яка, крім інших переваг, ще й наба�

гато елегантніша.

ÒÐÀÄÈÖ²¯, Ô²ÍÀÍÑÈ ²... 
ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ²ÑÒÜ
Перші зразки форми українських

льотчиків і моряків були виготов�

лені без урахування традицій

представників цих родів військ, що

викликало обурення. Військові

«меншини», які вважають себе елі�

тою, сприйняли як зневагу і образу

те, що їх «урівняли» з іншими вій�

ськами. І це, погодьтеся, дуже важ�

ливий моральний фактор, який не

варто ігнорувати. Нині військові

моряки знову мають у своєму гар�

деробі брюки з лацбантом, білу та

чорну бавовняні «форменки», без�

козирку, бушлат… Льотчики з

1997 р. знову стали «синіми», а та�

кож єдиними власниками пілотки.

ННЕЕ    ППООДДІІУУММ——
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Але цим проблеми не вичерпали�

ся. Найбільшою серед них нині є

якість тканин. З одного боку, мініс�

терство оборони не здатне замо�

вити якісні матеріали у виробника

у зв’язку з обмеженим фінансуван�

ням, з іншого — вітчизняний виро�

бник не здатний виготовити тка�

нину потрібної якості через недос�

конале обладнання та застарілі

технології.

До речі, про це стало відомо за

лічені дні до того, як ми мали оста�

точно затвердити зразок експери�

ментальної тканини. А датські ко�

леги (з усіма їхніми високими тех�

нологіями, досвідом і фінансуван�

ням) розробляли форму своєму

контингентові в Іраку цілий рік…

Наприклад, у 2003 р. керівники

Черкаського шовкового комбіна�

ту запевняли, що їхнє підприєм�

ство може задовольнити вимоги

МОУ щодо якості матеріалу для

виготовлення форми нашим ми�

ротворцям. Проте аналіз експери�

ментальних зразків засвідчив

протилежне. І повітропроник�

ність, і вологовбирання, і забарв�

лення бавовняної тканини були

незадовільними.

Один із вітчизняних комбінатів

виготовляв для збройних сил тка�

нину «азимут», з якої шили форму

сержантському та молодшому офі�

церському складу. Нині від неї вже

відмовилися, оскільки тканина бу�

ла просто жахливою. Але тоді це

було єдине, що могла собі дозволи�

ти армія. Адже купувати тканину за

кордоном, навіть якщо вона деше�

вша і якісніша, забороняє відповід�

на постанова Кабінету Міністрів

України: одягати наше військо по�

винен тільки вітчизняний вироб�

ник!

ÄÅ Æ ßÊ²ÑÒÜ?
Важко визначити, які країни одяга�

ють своїх військових краще. З якіс�

тю тканини та дизайном військо�

вої форми одягу ми практично

йдемо «у ногу» з Росією та Білорус�

сю. Так само, як і вони, намагає�

мось економити. До речі, з метою

економії коштів майже в усіх краї�

нах світу військових одягають у

змішані тканини. Натуральну си�

ровину «розбавляють» високоякіс�

ною штучною. Але чи стає від того

тканина якіснішою? Наприклад,

форма американських військових,

які воюють у Іраку, лише наполови�

ну натуральна. Вона настільки міц�

на, що їхніми брюками можна танк

буксирувати. Але ж і жорстка як

брезент. Наша ж форма, хоч і шви�

дше розходиться на швах та про�

тирається, набагато зручніша, м’я�

кша, краще вбирає вологу і, що не

менш важливо, «дихає». Проте ме�

ханічні властивості тканини ми та�

кож не залишаємо поза увагою і

найближчим часом перейдемо на

змішаний тип волокон.

До речі, чиста вовна дорога, важ�

ка, погано прасується і… не тримає

«стрілку». А якщо додати багато «хі�

мії» — мнеться, не вбирає вологу,

не пропускає повітря… Тому наше

завдання полягає у тому, аби знай�

ти золоту середину. 

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÀ
ÌÎÄÀ: ËÈÒ² ÒÀÏÎ×ÊÈ 
² ÊÀÐÀÊÓËÅÂ² ÊÎÌ²ÐÈ
Виробництво — це один бік меда�

лі. Але не слід забувати і про есте�

тичні ознаки форми. Військова

мода не така циклічна, як мода вза�

галі та й полігон — не подіум. Це у

цивільних є весняний сезон, осін�

ній сезон… Якщо ж двічі на рік пе�

реодягати армію, то військові бу�

дуть ходити хто в чому захоче, а

державна казна спорожніє. Хоча час

від часу потрібно щось міняти, вдос�

коналювати. Але не частіше,

скажімо, одного разу на десять років. 

Нещодавно, наприклад, ми хоті�

ли змінити модель військових ту�

фель (так звані «колодки») на су�

часнішу й зручнішу, яку запропо�

нувала одеська взуттєва фабрика.

Але одесити програли тендер. Чо�

му? Тому що основними критерія�

ми укладання договору з підпри�

ємством є на 70 відсотків ціна і на

30 — умови постачання. Про якість

і моду тут взагалі не йдеться.

Яка ж може бути альтернатива

пошиття одягу за принципом

«пусть безобразно, зато однооб�

разно»? У головному управлінні

ресурсного забезпечення вже роз�

глядалося питання про виплату

військовослужбовцям грошової

компенсації за речове забезпечен�

ня. Тоді офіцери могли пошити со�

бі форму на замовлення. Але

зрештою від цієї ідеї відмовилися.

Слід визнати, що військовослуж�

бовці завжди намагалися «вдоско�

налити» свій зовнішній вигляд са�

мотужки. Так, серед старшого офі�

церського складу був поширений

нестатутний каракулевий комір.

Військові модники купували його

самі й прикрашали пальта. Однак

«генеральський» варіант зимового

одягу протримався недовго: екс�

міністр оборони Олександр Кузь�

мук особисто звернув на це увагу і

наказав… коміри відпороти.

Крім того, згідно з недавньою

постановою Кабінету Міністрів

України, скасовано також папаху

для полковників. Хотіли скасувати

і каракулеву шапку, мовляв, полко�

вників надто багато, так і розори�

тися можна. Але все�таки прислу�

халися до голосів, що волали:

«Залиште хоч якусь зовнішню від�

мінність між полковником і лейте�

нантом!» 

Інший елемент моди — кашкет.

Саме цей показовий і надзвичайно

незручний атрибут форми одягу

офіцери невтомно вдосконалю�

ють. Хто купує лакований козирок

і вшиває його до мікроскопічного

розміру, хто околиш робить вдвічі

вищою, інші тулію задирають, ніби

російський кокошник. Якою ж бу�

де доля цього чуда�винаходу крав�

ців? Така ж, як російського й туре�

цького кашкетів: околиш буде об�

тягуватися тканиною такого ж

кольору, як тулія. В управлінні ре�

сурсного забезпечення вже є виго�

товлені зразки. Не забули й про но�

вовведення для солдатів: у цьому

році наша армія перейде на «литі»

тапочки.

Отже, військова форма зазнає

змін, проте процес відбувається

надзвичайно повільно. А голо�

вною, звичною для армії причи�

ною його гальмування є гроші.

А точніше, їх нестача.

ßêùî îô³öåð ó îäíîñòðî¿
âèãëÿäàòèìå åôåêòí³øå, 
í³æ ó öèâ³ëüíîìó îäÿç³, 
òî ìîæíà ââàæàòè, 
ùî ìîäåëüºðè äîñÿãëè óñï³õó.
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АННА БАБЕНКО, 
відомий український 
модельєр:
— Якісна тканина завжди дорога.

І якщо різниця між вартістю одягу,

пошитого з дорогої чи дешевої

тканини в окремих випадках може

бути незначною, то в масштабах

збройних сил вона виражається

сумою, що шокує командування.

Тому й проводяться тендери, тому

й вибирається все недороге і про�

стеньке, аби «влізти» в запланова�

ний бюджет. Отже, збройні сили

не можуть дозволити собі таку роз�

кіш, як елементарна якість.

Коли причиною вибору тканини

низької якості є недостатнє фінан�

сування, це ще зрозуміти можна.

Проте ви подивіться, як пошитий

виріб. Кишені обстрочені надто

світлою ниткою, а петлі для гудзи�

ків обметані чорною. Ширина

строчки скрізь різна. Вибачте, але

такі «дрібнички» свідчать про не�

професіоналізм виробників. От і

доводиться військовим «виходити

на люди» у бракованій формі з де�

шевої тканини.

…ÀËÅ ÃÎËÎÂÍÅ 
Ó ÔÎÐÌ² — ÔÎÐÌÀ
— З огляду на зразки одягу україн�

ських військовослужбовців, мені

здається, що він пошитий якось

по�радянському. Я теж колись

служила у збройних силах, але з

суто естетичних міркувань нічого

крім спідниці та сорочки не одя�

гала. Погодьтеся, військова форма

має бути гарною. Якщо офіцер у

однострої виглядатиме ефектні�

ше, ніж у цивільному одязі, то мо�

жна вважати, що модельєри дося�

гли успіху.

До речі, військові, які приділя�

ють достатньо уваги своїй зовніш�

ності, мають більш�менш достой�

ний уваги і поваги вигляд. Адже є в

гардеробі військового стильні, мо�

дні й «демократичні» речі. Це і дже�

мпер, і курточка на «блискавці».

Непогано виглядає й модель кітеля

з накладними кишенями. Щоправ�

да, на зимовому пальто варто замі�

нити гудзики.

Тепер кілька слів про жіночий

однострій… Частині людства, яка є

еталоном краси, яка хоче подоба�

тися чоловікам, видали зі складу

якісь, вибачте, мішки! Звичайно, не

йдеться про короткий піджачок на

одному гудзику. Але потрібно хоча

б у існуючих моделях довести до

ладу силует, конструктивні лінії,

пропорції… Одразу впадає в око

однакова ширина рукава у чолові�

чих і жіночих моделях, неприпус�

тимою є для жіночого одягу форма

лацкана, надзвичайно довгий під�

жак без ознак талії.

Корисним у цій ситуації, можли�

во, могло б стати дослідження існу�

ючих у світі військових жіночих

одностроїв. А ще краще взагалі ви�

вчити все про особливості пошит�

тя армійських моделей для жінок.

Очевидно, що люди, які розробля�

ли гардероб для українських «ама�

зонок», особливо не напружува�

лись. Справжній професіонал має

творчо підходити до справи, а не

брати за основу готові зразки сто�

річної давнини.

Чому в українському військо�

вому одязі зовсім не враховані

традиції національного костю�

ма? Одного тризуба на кокарді

замало, етнічна приналежність

має бути помітнішою. На мою ду�

мку, поєднання привабливості та

зручності з елементами історії —

ось вимоги, яким має відповідати

військова форма одягу сучасного

українського військовослуж�

бовця.

До речі, у світовій моді кілька ро�

ків тому був популярним стиль «мі�

літарі». У мене теж є така колекція.

Тут за основу був узятий яскраво�

рожевий з червоним камуфляж у

поєднанні з ніжними трояндами

на легкій тканині. Таке собі «ро�

мантичне мілітарі»...

Можливо, у справжньому війсь�

ковому вбранні романтизм і не

потрібний, але ж, з іншого боку,

захисник Вітчизни має носити

форму з гордістю, а не соромити�

ся свого зовнішнього вигляду. А в

нашій армії більшість офіцерів

носять форму лише на території

частин, а виходячи в місто, пере�

одягаються в цивільне. Мабуть, ви�

щий ступінь поваги до своєї про�

фесії офіцери проявлять тоді, ко�

ли у військовому одязі будуть хо�

дити в театри, їздити у відпустки…

Але для цього потрібно, як міні�

мум, щоб форму не соромно було

одягти.

Ìàéîð Òàðàñ ÁÎÐÎÂÎÊ

Â³ò÷èçíÿíèé âèðîáíèê íå çäàòíèé
âèãîòîâèòè òêàíèíó ïîòð³áíî¿ ÿêîñò³ 

÷åðåç íåäîñêîíàëå îáëàäíàííÿ 
òà çàñòàð³ë³ òåõíîëîã³¿.
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Хоча бойові дії в Іраку були розпо�

чаті у березні 2003 р., підготовка

військової й інформаційно�психо�

логічної кампанії велася вже з ве�

ресня 2002 р. Зокрема, за допомо�

гою авіації над Іраком було скину�

то 40 млн примірників друкованих

матеріалів і ще стільки ж у період з

березня по квітень 2003 р. З грудня

2002 р. розпочалося пропаган�

дистське теле� і радіомовлення на

Ірак з борту літаків ЄС�130Е. Напе�

редодні бойових дій війська спеці�

ального призначення армії США

проникли на територію Іраку і

здійснили операцію з підкупу ко�

мандного складу його збройних

сил. 

На думку НАТО, перемоги в

збройних конфліктах ХХI ст. дося�

гатимуться не лише за рахунок вій�

ськово�технічної переваги, а й за�

вдяки психологічному впливу на

населення та проведенню інших

спеціальних операцій. У період з

березня по квітень 2003 р. воєнно�

політичне керівництво США та Ве�

ликобританії провело проти Іраку

повітряно�наземну операцію «Во�

ля Іраку», яка була спланована як

сукупність групових та одиночних

точкових авіаційно�ракетних (ра�

кетно�бомбових) ударів і бойових

дій мобільних оперативних фор�

мувань за відсутності чіткої лінії

фронту. Згідно з планом, трива�

лість її не повинна була перевищу�

вати 30–40 діб, однак цей розраху�

нок не виправдався. Військове ке�

рівництво коаліції було змушене

вести систематичні бойові дії з ме�

тою поетапного захоплення тери�

торії та вибіркового ураження об’�

єктів систем державного та війсь�

кового керування, військово�про�

мислових, паливно�енергетичних

і комунікаційних об’єктів, телеба�

чення та зв’язку. 

Не домігшись успіху на першому

етапі операції (дезорганізації сис�

тем керування і ППО), команду�

вання коаліційних сил перейшло

до другого її етапу — «підриву во�

єнно�економічного потенціалу»,

основною метою якого було виве�

дення з ладу найбільш важливих

об’єктів військової й економічної

інфраструктур, знищення потуж�

ностей з виробництва ядерної та

хімічної зброї, а також оточення

й ізоляція угруповань іракських

військ на основних напрямках уда�

рів військ коаліції. Третій етап був

спрямований на знищення забло�

кованих у великих містах військо�

вих угруповань Іраку. 

Ця військова кампанія виявила

як сильні, так і слабкі сторони ар�

мії США. Однією із головних пере�

ваг американських збройних сил є

максимальне забезпечення їх най�

сучаснішими засобами зв’язку,

розвідки й цілевказування, широка

інтеграція на полі бою засобів ура�

ження з розвідувальними система�

ми. Сильною стороною є також ви�

сокий рівень взаємодії різних ро�

дів військ, у тому числі авіації. Цьо�

БОЙОВИЙ ДОСВІД

ККААММППААННІІЯЯ
очима американців та їхніх союзників 

Â³éñüêîâà êàìïàí³ÿ
ÑØÀ òà ¿¿ ñîþçíèê³â
ïðîòè ²ðàêó º õàðàê-
òåðíèì ïðèêëàäîì
ðåàë³çàö³¿ ïîë³òèêè,
ÿêà ïåðåäáà÷àº âèêî-
ðèñòàííÿ çáðîéíèõ
ñèë â ìàñøòàáíèõ
îïåðàö³ÿõ ïðîòè êðà¿í
³ ðåæèì³â, ùî ï³äòðè-
ìóþòü òåðîðèñò³â àáî
çä³éñíþþòü ðîçðîáêó
çáðî¿ ìàñîâîãî óðà-
æåííÿ. 

ІІРРААККССЬЬККАА
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го вдалося досягти завдяки впрова�

дженню сучасних бортових при�

цільно�навігаційних комплексів

ударних літаків та наземних ком�

плексів керування вогнем. Однак в

умовах міста технологічна пере�

вага американців звелася до міні�

муму. 

У ході бойових дій американські

військовослужбовці швидко адап�

тувалися до умов спекотного клі�

мату. А ось бронетанкова техніка,

вертольоти і зброя з системою ін�

фрачервоного наведення через

високі температури та піщані бурі

показали низьку надійність. Од�

ним із виявлених недоліків авіа�

ційних засобів ураження є слабка

пристосованість до застосування

при сильній задимленості й запи�

леності об’єктів. За таких умов бли�

зько 25% літаків поверталися на

бази з невитраченим боєзапасом.

Індивідуальне екіпірування аме�

риканського солдата відповідає су�

часним стандартам і дозволяє впе�

внено діяти в будь�який час доби.

Майже кожний солдат ударних

підрозділів забезпечений прила�

дом нічного бачення, нічним при�

цілом та портативним переговор�

ним пристроєм. Нині в США актив�

но ведуться роботи по створенню

принципово нової екіпіровки з ура�

хуванням досвіду бойових дій в Іра�

ку. Загальна вартість програми «Пі�

хотинець» оцінюється в 2 млрд дол.

Слід зауважити, що концепція

«швидкої війни» ефективно вияви�

ла себе в ході активної фази бойо�

вих дій, тоді як затяжна партизан�

ська війна продемонструвала істо�

тні її недоліки і висвітлила безліч

серйозних проблем. Зокрема, рі�

вень амортизації бойової техніки

вже перевищив всі прогнозовані

параметри, — до 70% її потребує

капітального ремонту. Великою

проблемою є віддаленість гарнізо�

нів, комунікації надзвичайно роз�

тягнуті й уразливі. Війна в Іраку по�

ступово трансформувалася у два

основних види бойових дій —

«війну за місто» і «війну за комуні�

кації», які є найбільш кровопроли�

тними і витратними. За оцінками

російських військових експертів,

бойові дії в містах мають ті самі па�

раметри, що й бої у гірській та лі�

систій місцевостях. Особливістю

війни в Іраку є також неможливість

застосування військ у складі час�

тин і з’єднань і, як наслідок, — так�

тика дій невеликими ударними

групами; обмежені можливості за�

стосування важкої бойової техніки

тощо. До того ж усі без винятку

зразки американської техніки ви�

явилися уразливими для звичай�

них протитанкових засобів. 

Майже три чверті військових

джипів, що використовуються аме�

риканцями в Іраку, мають посиле�

ний броньовий захист. Однак він

практично не передбачений для

важких магістральних вантажівок і

трейлерів, які часто стають об’єк�

тами нападів повстанців. З понад

9100 військових вантажівок лише

1100 оснащені необхідним броне�

захистом. 

Проаналізувавши досвід бойо�

вих дій сил коаліції в Іраку, Бундес�

вер відмовився від запланованої

закупівлі 12 700 одиниць різних

типів автотранспорту і замовив за�

мість них 3800 захищених транс�

портних засобів. Усі вони мають

характеристики, які дозволяють

транспортувати їх літаком А�400

(аналог Ан�70). До речі, значними

виявилися втрати вертолітної авіа�

ції коаліційних військ. Американ�

ське військове керівництво в Іраку

заявило про недоцільність вико�

ристання вертольотів в якості за�

собів вогневої підтримки. Машини

є надзвичайно дорогими і слабо

захищеними від вогню звичайної

стрілецької зброї. Ставка на вияв�

лення та ураження цілі на макси�

мальній дистанції із середніх ви�

сот в Іраку показала свою неефек�

тивність. Американські військові

дійшли висновку, що їм потрібний

вертоліт недорогий, але добре за�

хищений. Авіаційні двигуни вияви�

лися надзвичайно чутливими до

піщаного пилу. Погано показали

себе й тепловізійні пристрої, вста�

новлені на вертольотах. Крім того,

дрібний кристалічний пил став

причиною відмови бортового ра�

діоелектронного устаткування. На�

томість високу ефективність про�

демонстрували безпілотні літальні

апарати, які здійснювали оптичну

та радіолокаційну розвідку. У ході

бойових дій США і Великобрита�

нія використали понад 100 таких

апаратів. 

Якщо в активній фазі бойових

дій серйозних проблем у мораль�

но�психологічному стані військ не

було, то багатомісячна контрпар�

тизанська війна виявила цілу низку

Ïñèõîëîãè â³äçíà÷àþòü ìîðàëüíó
ïðèãí³÷åí³ñòü âîÿê³â, â³äâåðòèé ñòðàõ
ïåðåä â³äïðàâêîþ äî ²ðàêó ³ ðîç÷à-

ðóâàííÿ ó â³éí³, ÿêà òàì âåäåòüñÿ.
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проблем. Психологи більшості ча�

стин відзначають загальну мораль�

ну пригніченість вояків, відвертий

страх перед відправкою до Іраку і

розчарування у війні, яка там веде�

ться. Як свідчить опитування, про�

ведене військовими психологами

в корпусі морської піхоти, тільки

15 із 100 опитаних висловили го�

товність відправитися в Ірак, 55

заявили, що якби мали можливість

ухилитися, то зробили б це. Рік то�

му число солдатів, «безумовно го�

тових» відправитися до Іраку, сяга�

ло 65%. Сьогодні лише 5 із 100 вій�

ськовослужбовців, що поверта�

ються з Іраку, хотіли б знову туди

потрапити. Щоб не допустити по�

ширення небажаної інформації

про морально�психологічний

стан військ, командування коаліції

було змушене ввести обмеження

на користування Інтернетом та те�

лефонами. Кожний військовослу�

жбовець отримав спеціальну ін�

струкцію, в якій перераховані зве�

дення, що не підлягають розголо�

шенню. 

Американське політичне керів�

ництво та військове командування

ЗС США добре усвідомлюють сер�

йозність проблем, з якими зіштов�

хнулися в Іраку. Зокрема, для зни�

ження активності бойових дій по�

встанців спецслужбами США була

проведена низка акцій, які мали на

меті викликати протистояння ши�

їтської та сунітської громад Іраку.

За задумом американських аналі�

тиків, конфлікт мав вилитися в ак�

тивне збройне протистояння, в

якому США та Великобританія ви�

ступили б як посередники і миро�

творці. Вони вважали, що шиїти

більш схильні до співробітництва,

тому що всі ці роки всіляко приду�

шувалися режимом Хусейна. Крім

того, основні нафтові родовища

півдня Іраку розташовані в райо�

нах з переважно шиїтським насе�

ленням, «толерантність» якого до�

зволила б прискорити відновлен�

ня нафтокомплексу. 

Втручання іранських духовних

лідерів і своєчасна передача іран�

ською розвідкою матеріалів про

роль американців в окремих про�

вокаціях проти шиїтів дозволили

тримати ситуацію під контролем.

Всю відповідальність за вибухи

іракські шиїти поклали на амери�

канців, яким так і не вдалося спро�

вокувати цей конфлікт. Проте во�

ни не відмовилися від своїх планів

і шукають можливості «домовити�

ся» з лідерами повстанців. США

стурбовані вкрай низьким автори�

тетом «тимчасової адміністрації»

Іраку. 

Американські аналітики попере�

джають адміністрацію президента

про те, що «надмірне» використан�

ня лояльності членів НАТО «нової

хвилі» може несприятливо позна�

читися на внутрішньополітичній

обстановці в цих країнах. За оцін�

ками Збігнєва Бжезинського, «кре�

дит» помсти за події 11 вересня

2001 р. має забезпечувати США як

мінімум протягом 10 років безза�

перечне право «вирішення» світо�

вих проблем на свій розсуд. 

Àíàòîë³é ÏÀÂËÅÍÊÎ
Ñïåö³àëüíî äëÿ «Â³éñüêà Óêðà¿íè» 

Ëèøå 5 ³ç 100 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,
ùî ïîâåðòàþòüñÿ ç ²ðàêó, 

õîò³ëè á çíîâó òóäè ïîòðàïèòè. 
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Бойову міць новоствореного «тер�

мінатора» забезпечує надсучасна

гвинтівка�гранатомет XM29, до

кінчика ствола начинена електро�

нікою. Вона може стріляти звичай�

ними кулями, як традиційний ав�

томат. Але секрет цієї системи по�

лягає в іншому виді боєприпасів,

які вона використовує — у «розум�

них кулях» XM1018.

Боєприпас XM1018 (міні�сна�

ряд діаметром близько 20 мм) мо�

же застосовуватися в декількох

режимах. Основний режим —

осколковий вибух у повітрі. Саме

в повітрі, а не від влучення в ціль

або будь�яку іншу перешкоду. Для

цього снаряд оснащений подвій�

ною, ззаду і спереду, боєголовкою,

що забезпечує рівномірне розсію�

вання осколків у всіх напрямках.

У його центрі розміщений елект�

ронний мозок — чіп, який приво�

дить в рух механізми, змушуючи

заряд детонувати при заданих

умовах. 

А визначає ці умови гвинтівка

XM29, оснащена лазерним, теле�

візійним та інфрачервоним при�

цілами, компасом і дальноміром.

Але головний її компонент —

бортовий комп’ютер, який керує

електронним комплексом «гвин�

тівка–куля». Якщо солдату треба

знищити супротивника, що схо�

вався в окопі або за рогом, досить

націлити XM29 на цей самий

окоп чи ріг. Бортовий комп’ютер

визначить відстань до цілі і за�

програмує «розумну кулю» так,

щоб вона вибухнула саме у зада�

ному місці. 

СТАЄ
РЕАЛЬНІСТЮ
МАЙБУТНЄ — ЗА «РОЗУМНИМИ» КУЛЯМИ

Ó 80-õ ðîêàõ ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ â÷åí³
ïðèñòóïèëè äî ðîç-
ðîáêè íîâèõ áîéîâèõ
ñèñòåì, ïîêëèêàíèõ
ï³äâèùèòè åôåê-
òèâí³ñòü çâ’ÿçêè
«áîºöü — çáðîÿ».
Â îñíîâó áóëà ïîêëà-
äåíà êîíöåïö³ÿ ïîâíî¿
³íòåãðàö³¿ êîìïîíåíò³â
³ ï³äñèñòåì ³íäèâ³äó-
àëüíî¿ çáðî¿ òà
îá’ºäíàííÿ ¿õ ó áîéî-
âîìó êîìïëåêñ³ ñîë-
äàòà (ÁÊÑ). Éîãî îñ-
íîâí³ êîìïîíåíòè: çà-
ñîáè óðàæåííÿ ö³ë³,
çâ’ÿçêó ³ êåðóâàííÿ,
çàáåçïå÷åííÿ çàõèñ-
òó, âèæèâàííÿ òà
ìîá³ëüíîñò³ á³éöÿ.

ТТЕЕРРММІІННААТТООРР
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Військові експерти розглядають

XM29 як перспективну зброю для

ведення вуличних боїв. «Розумна

куля» може вибухати не лише у по�

вітрі над заданою ціллю: передба�

чено ще три режими її «роботи».

Перший — це класичний вибух

при зіткненні з перешкодою. Цей,

здавалося б, тривіальний спосіб,

використовуваний сьогодні у зви�

чайних гранатах, у сполученні із

системою надточного наведення і

дальністю польоту кулі набагато

перевищує за вбивчою силою тра�

диційні. Відстань, на якій комплекс

XM29 може уразити ціль, складає

1000 м, а польові іспити довели ви�

соку точність ураження на відстані

500 м.

Другий режим — «віконний»: ку�

ля вибухає не одразу, а через долю

секунди після зіткнення. Вона про�

биває вікно або тонкий лист мета�

лу і розривається усередині примі�

щення, обсипаючи людей, що схо�

валися в ньому, смертоносним

градом шрапнелі. Третій режим пе�

редбачає вибух кулі через вісім се�

кунд після пострілу. Теоретично

він призначений для очищення

поля бою від боєприпасів, що не

спрацювали, але на практиці в та�

кому режимі кулю можна викорис�

товувати як бомбу сповільненої дії.

Процес прицілювання XM29 має

два етапи: на екрані телеприцілу ві�

дображається червона точка —

первинний приціл. Спочатку стрі�

лець повинен навести гвинтівку

таким чином, щоб сполучити його

з передбачуваною ціллю. Після

цього бортовий комп’ютер обчис�

лює відстань, робить поправку на

щільність повітря і програмує ку�

лю відповідно до отриманих да�

них. Далі на телеприцілі з’являєть�

ся ще одна червона точка — вто�

ринний приціл. Для точного влу�

чення у ціль солдату залишається

сполучити з нею первинний при�

ціл і натиснути на спусковий га�

чок. Звичайно, це вимагає часу і

навчання вояків. Але результат —

висока точність ураження.

«Розумні кулі» XM1018 належать

до боєприпасів осколково�розрив�

ної дії. Але можуть використовува�

тися і термобаричні гранати. При

розриві таких боєприпасів утво�

рюється аерозольна хмара, яка че�

рез долю секунди спалахує. Спо�

чатку виникає ударна хвиля, що

уражає тих, хто залишився поза

межами палаючої хмари, а потім

вогненний туман повільно опуска�

ється на землю або переміщується

за вітром, минаючи можливі пере�

шкоди і проникаючи в укриття.

Гвинтівка XM29 оснащена мага�

зином із шістьма «розумними» ку�

лями, кожна з яких здатна одноча�

сно знищити взвод солдатів. Да�

ремно зариватися в землю — вибух

все одно станеться над головою.

Даремно ховатися за рогом — ви�

бух станеться саме тоді, коли куля

залетить за ріг. XM29 складається з

двох незалежних модулів, керова�

них загальним спусковим гачком.

Кожний з них має окремий ствол.

Нижній модуль створений на ос�

нові німецької штурмової гвинтів�

ки Heckler & Koch G36. Для стріль�

би застосовуються стандартні пат�

рони НАТО 5,56 мм. За допомогою

перемикача вогню можливий ви�

бір одного з чотирьох режимів

стрільби: одиночний вогонь, во�

гонь чергами по два патрони, авто�

матичний вогонь та вогонь із гра�

натомета. Від M16A3 запозичена пі�

столетна рукоятка і багнет�ніж, що

кріпиться в бойовому положенні

під стволом штурмової гвинтівки.

Верхній модуль являє собою «ін�

телектуальний» 20�мм гранатомет,

ствол якого виготовлений з тита�

ну — для запобігання магнітним

перешкодам при програмуванні

заряду. Програмування «розумної»

кулі виконується в стволі безкон�

тактним способом з використан�

ням котушки індуктивності. При

пострілі граната розкручується у

стволі, а вмонтований мікропро�

цесор рахує оберти, зроблені боє�

припасом, і підриває його відпові�

дно до заданої програми.

Окрім осколково�фугасних боє�

припасів, розроблені також куму�

лятивна і навчальна гранати. Тип

боєприпасів визначається за їхнім

кольором. Як варіант, розглядаєть�

ся можливість використання XM29

для точної доставки так званих

«несмертельних боєприпасів». Ад�

же «розумні» кулі можна начиняти

не осколками, а, наприклад, речо�

винами з нестерпним запахом чи

газом і використовувати для розго�

ну демонстрацій та несанкціоно�

ваних мітингів.

Агентство передових оборонних

досліджень (DARPA) у рамках ініці�

ативи «Стійкість у бою» фінансує

проекти по розробці технологій,

що забезпечують практично мит�

тєво надання медичної допомоги

бійцю, який отримав легке пора�

нення.

Îëüãà ØÏÈÒÀËÜ
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За даними Стокгольмського між�

народного інституту досліджень

країн світу, які володіють атомною

зброєю, на території 30 з них діє

438 атомних реакторів. На озбро�

єнні Росії, США, Великобританії,

Китаю, Франції, Індії, Ізраїлю та

Пакистану знаходиться 32 тис.

одиниць ядерної зброї. 

Військові запаси високозбагаче�

ного урану складають близько

1750 т, не враховуючи ядерного

палива та його відходів на підвод�

них човнах, плутонію — 260. Якщо

для створення однієї атомної бом�

би необхідно всього 8 кг плутонію

чи 25 кг високозбагаченого урану,

то можна уявити, що загрожує

нашій планеті. Вибух одного атом�

ного заряду, який містить 40 кг ура�

ну, еквівалентний вибуху 15 тис. т

тротилу і здатний викликати мит�

тєву смерть 20 тис. чоловік та ще

120 тис. протягом найближчих

днів. Вартість рятувальних робіт та

дезактивації при цьому становити�

ме 50 млрд доларів! А між тим бага�

то колишніх радянських республік

та країн соціалістичного табору

зберігають на своїй території ра�

діоактивні матеріали. 

У країнах СНД ядерні реактори

використовують також для дослід�

ницьких цілей. Ці об’єкти постійно

привертають увагу терористичних

організацій. Лідер «Аль�Каїди» Бен

Ладен свого часу заявив, що при�

дбання зброї масового знищення є

«релігійним обов’язком», і не раз

погрожував її застосувати. Він

стверджував, що його фахівці мо�

жуть виготовити бомбу, що приво�

диться в дію звичайним тротило�

вим вибухом, — так звану «брудну»

бомбу. Виявляли «зацікавленість»

до придбання та застосування ра�

діоактивних матеріалів й інші те�

рористичні організації. Ще в

1995 р. чеченські бойовики погро�

жували ядерним вибухом у Москві.

У пресі неодноразово з’являлися

повідомлення про «ядерні валізи»

(малогабаритні ядерні боєзаряди),

що знаходяться в руках колишніх

агентів КДБ і ГРУ, які осіли в Захід�

ній Європі. Кілька таких «валіз» ні�

бито були доставлені в Афганістан

і Пакистан. Бен Ладен не виключає

застосування такої зброї проти

США й Ізраїлю. У травні 2002 р.

спецслужби США повідомляли, що

терористи мають намір підірвати в

Нью�Йорку атомну бомбу потужні�

стю 10 кілотонн. Саме таку потуж�

ність мала так звана радянська

«ядерна валіза», вибух якої здатний

був знищити до 100 тис. чоловік.

Через місяць офіційні представни�

ки США заявили, що вибуху «бруд�

ної» бомби, підготовленого «Аль�

Каїдою», вдалося запобігти. 

Учені Стенфордського універси�

тету стверджують, що вони мають

повну базу даних нелегально пере�

везених, зниклих та викрадених

джерел радіації на території ко�

лишнього Радянського Союзу. Зі�

брано документальні свідчення про

850 інцидентів, що сталися за

останні 10 років. Проте зводити всі

проблеми тільки до радіоактивних

матеріалів пострадянського похо�

дження несправедливо. Відомо, що

американська Комісія з ядерного

нагляду щорічно нараховує близь�

ко 200 загублених, викрадених чи

кинутих на території США джерел

радіації.

Фахівці визначають такі різнови�

ди ядерного тероризму, як викра�

дення чи незаконне придбання

ядерних боєприпасів (матеріалів) і

загроза їх застосування, диверсійні

акти на ядерних об’єктах, радіоак�

тивне зараження місцевості. Існу�

ють й інші загрози. До групи ризи�

ку належать фізики�ядерники та

співробітники атомних електро�

станцій, які працюють у закритих

містечках колишніх країн соціалі�

стичного табору. Ці люди мають у

своєму розпорядженні ядерні ма�

теріали і багатий досвід. Саме вони

і є об’єктом уваги для різних де�

структивних сил.

Але не обов’язково створювати

ядерну бомбу. Оснащений звичай�

ною вибухівкою пристрій, що міс�

тить радіоактивні речовини, при

детонації може розпорошити ра�

діоактивну хмару над значною те�

риторією. Використання 1 г ізото�

пу урану, за свідченнями західних

фахівців, може викликати радіоак�

тивне забруднення 1 кв. милі тери�

торії. При цьому зростає ризик он�

кологічних захворювань для 100

тис. чоловік.

Протидією тероризму має бути

єдина система забезпечення на�

ціональної безпеки. Діяльність

держави, суспільства та окремих

громадян повинна створити фак�

тично превентивну оборону щодо

будь�яких терористичних проявів.

Проте багато країн або взагалі не

мають системи централізованого

обліку радіоактивних матеріалів,

або роками їх не поповнюють. То�

му певні зусилля світової спільно�

ти спрямовані у цьому напрямі. У

США виділяються значні кошти на

обладнання митниць сенсорами,

які здатні ідентифікувати портати�

вний ядерний пристрій. Плануєть�

ся оснастити переносними сенсо�

рами також поліцію, спецпідрозді�

ли ЦРУ і збройних сил. Проте фахі�

вці вважають, що небезпека полягає

не тільки в можливості наземного

чи повітряного нападу. Існує і така

загроза, як терористичні акти все�

редині атомних об’єктів. 

Для боротьби з цією новою не�

безпекою вже розроблені і частко�

во впроваджені технічні засоби і

віртуальні системи, що забезпечу�

ють абсолютний контроль. У пер�

шу чергу це моніторинг глобаль�

ного простежування рівня радіації

в цілому по країні та в окремих її

регіонах. Але не менш важливо

контролювати безпосереднє дже�

рело цієї загрози — ядерні об’єкти.

З цією метою регулярно здійсню�

ються перевірки персоналу. Однак

очистити ядерні об’єкти від потен�

ційних терористів та їхніх спіль�

ників досить важко. 

Одним із головних завдань, що

стоять перед світовою спільнотою,

є вилучення відпрацьованих радіо�

активних матеріалів. Так, у грудні

2003 р. група російських та аме�

риканських фахівців з ядерних

озброєнь під прикриттям спецна�

зу провела операцію на одному з

ядерних реакторів у Болгарії. Ос�

новні запаси радіоактивних мате�

ріалів знаходилися на території Ін�

ституту ядерних досліджень та яде�

рної енергетики в Софії, причому

партія збагаченого урану, загальна

Óñàìà Áåí Ëàäåí
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маса якої становила понад 17 кг,

була ретельно захована в одному з

підземних його сховищ. Про існу�

вання сховища знали кілька спів�

робітників інституту, а також пред�

ставники болгарських спецслужб.

Вся операція по вилученню урану

зайняла 48 годин. Проходила вона

в рамках співробітництва країн у

боротьбі з тероризмом і обійшлася

США в 400 тис. доларів. 

Операції по вилученню радіоак�

тивних матеріалів були проведені

також в Югославії та Румунії. На

думку американських фахівців, ру�

мунський уран з реактора Інститу�

ту ядерних досліджень у місті Піте�

шти, що на захід від Бухареста, та�

кож був серйозною загрозою між�

народній безпеці. Викрасти його з

цивільного об’єкта було не так вже

й складно. Як заявив представник

міністерства енергетики США з

питань ядерного нерозповсю�

дження, уран з Пітешти можна бу�

ло… просто покласти в кузов ванта�

жівки і вивезти. Крім того, у серпні

2002 р. спільною оперативною

групою було вилучено близько 45

кг збагаченого урану на закритому

реакторі в Югославії. 

Світові тенденції щодо незакон�

ного зберігання та обігу радіоакти�

вних матеріалів мають відношення

і до нашої країни. Ряд вітчизняних

періодичних видань поширив ін�

формацію про затримку на пропу�

скному пункті «Тиса» у Закарпатті

громадянина України при спробі

перетнути кордон з контейнером,

у якому знаходилося близько 400 г

радіоактивних речовин. Мали міс�

це також випадки звинувачення

громадян нашої країни в контак�

тах з представниками різних теро�

ристичних угруповань. Лондонсь�

ка газета «Аль�Хайят», наприклад,

повідомляла, з посиланням на «на�

ближених до Усами бен Ладена»,

що «Аль�Каїда» має ядерну зброю, і

безпідставно звинувачувала в цьо�

му українських вчених, які нібито

ще в 1998 р. в афганському Канда�

гарі продали їй малогабаритний

ядерний пристрій чи відповідні

технології на цей виріб.

Отже, загроза ядерного терориз�

му існує. І якщо радіаційно небез�

печні об’єкти у нашій країні є, то

вони потребують надійного захис�

ту. Діяльність відповідних струк�

тур, покликаних забезпечити без�

пеку як ядерних об’єктів, так і краї�

ни в цілому, здійснюється на про�

фесійному рівні. Зокрема, ще 11

грудня 1998 р. Указом Президента

України було створено Антитеро�

ристичний центр (АТЦ) — постій�

но діючий орган при СБУ. Безпосе�

редніми виконавцями антитеро�

ристичних заходів в Україні є під�

розділи силових структур «Кобра»,

«Барс», «Ягуар» та «Гепард», які ма�

ють відповідну підготовку і добре

оснащені. Як самостійно, так і у вза�

ємодії зі спецслужбами інших дер�

жав вони у будь�яку хвилину готові

вступити в двобій з терористами. 

Удосконалюється й відповідна

законодавча база. Так, у квітні

2003 р. Президент України підпи�

сав Закон про боротьбу з терориз�

мом, згідно з яким головним орга�

ном у міждержавній системі боро�

тьби з терористичною діяльністю

є Служба безпеки України, а діяль�

ність суб’єктів, що залучаються до

цього, координує Антитерористи�

чний центр. 

Разом з тим ми повинні усвідо�

мити, що тероризм хоча й не змі�

нює своєї суті, проте набуває деда�

лі нових форм. Зростає також за�

гроза з боку тих сил, для яких акти�

вна діяльність України у боротьбі з

міжнародним тероризмом є неба�

жаною. Не виключено, що участь

нашої країни в миротворчих опе�

раціях, особливо українського вій�

ськового контингенту в Іраку, мо�

же привернути підвищену увагу те�

рористичних угруповань. Тому на�

явність адекватних сил і засобів

протидії та їхнє удосконалення на

сучасному етапі є дуже важливим.

Зусилля наших фахівців спрямова�

ні насамперед на реалізацію пре�

вентивних заходів, покликаних не

допустити переростання потен�

ційної загрози в реальну. 

Àíäð³é ØÀÏÎÂÀËÎÂ

АКТУАЛЬНО

Ôàõ³âö³ íå âèêëþ÷àþòü, ùî ìîæëèâ³ 
íå ëèøå íàçåìí³ ÷è ïîâ³òðÿí³

íàïàäè, à é òåðîðèñòè÷í³ àêòè
âñåðåäèí³ àòîìíèõ îá’ºêò³â. 

9 áåðåçíÿ 2005 ðîêó Ãîëîñ³¿âñüêèé  ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèð³øèâ: ïîçîâ
ßêóáîâñüêîãî Îëåãà ²âàíîâè÷à äî ðåäàêö³¿ æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà¿íè», òðåòÿ
îñîáà — ÒÎÂ «ÅÏÎÑ», ïðî çàõèñò àâòîðñüêèõ ïðàâ òà â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëü-
íî¿ øêîäè çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 

Ñòÿãíóòè ç ðåäàêö³¿ æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà¿íè» íà êîðèñòü ßêóáîâñüêîãî
Îëåãà ²âàíîâè÷à ìàòåð³àëüíó øêîäó â ñóì³ 5240 (ï'ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñîðîê) ãðí.
òà ìîðàëüíó øêîäó â ðîçì³ð³ 700 (ñ³ìñîò) ãðí., à âñüîãî 5940 (ï'ÿòü òèñÿ÷
äåâ'ÿòñîò ñîðîê) ãðí.



АКТУАЛЬНО
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— Ігоре Семеновичу, що на�
дихнуло Вас на створення па�
м'ятника видатному полковод�
цю? 

— Мій батько пройшов усю вій�

ну. І єдине, що він приніс з війни,

була книга Суворова «Наука пере�

магати». Тоді ж і я її прочитав. А в 17

років я приміряв батьківську ши�

нелю і дуже пишався тим, що я —

син фронтовика. Та й до артиле�

рійського училища вступив, наслі�

дуючи батька. 

— Як так вийшло, що військо�
вий раптом став скульптором?

— У 1966 році поїхав до Москви з

наміром вступити до військової

академії імені Дзержинського. Ус�

пішно здав всі іспити, а ось медко�

місія мене «зарубала». Після повер�

нення до Києва подав документи

на вступ до художнього інституту.

Поки навчався, проходив службу в

Деснянському військовому гарні�

зоні. Там і почав пробувати свої си�

ли як професійний скульптор. 

— Як же виникла ідея ство�
рення пам'ятника Суворову? 

— Раніше перед Суворовським

училищем стояв фонтан, а над

ним — скульптурна композиція з

двох козликів, що буцаються. Уяв�

ляєте? Перед військовим учили�

щем отака скульптура… Врешті�

решт, керівництво вирішило, що

на цьому місці таки має стояти па�

м'ятник Суворову, адже училище

носить його ім’я. Пам’ятаю, я мав

їхати до Києва на сесію, коли на�

дійшла телеграма�наказ: зробити

пам’ятник Суворову. За півтора мі�

сяці! Глину мені довелося викори�

стовувати місцеву, а вона має вла�

стивість тріскатися і розпадатися.

Отож пройшло кілька місяців, і

мій начерк пам'ятника просто

розпався. 

— Як пояснити, що створена
Вами скульптура багатьма
сприймається як витвір ледь
не позаминулого століття?

— Сам будинок, у якому містить�

ся ліцей, його фасад уже диктують

певні особливості скульптурної

ЕКСКЛЮЗИВ

Äèâëÿ÷èñü íà ïàì'ÿò-
íèê Ñóâîðîâó, ùî
ïðèêðàøàº ìàéäàí-
÷èê ïåðåä êîëèøí³ì
Ñóâîðîâñüêèì ó÷èëè-
ùåì ó Êèºâ³, ìîæå
âèíèêíóòè âðàæåííÿ,
ùî éîìó á³ëüøå ñòî-
ë³òòÿ. Íàñïðàâä³ ìàëî
êîìó â³äîìî, ùî öÿ
ñêóëüïòóðà ñòâîðåíà
óñüîãî ñîðîê ðîê³â
òîìó ï³äïîëêîâíèêîì
²ãîðåì Çàð³÷íèì. Íèí³
Êè¿âñüêèé â³éñüêîâèé
ë³öåé íîñèòü ³ì'ÿ êî-
çàöüêîãî ïîëêîâíèêà
²âàíà Áîãóíà, à ãåíå-
ðàë-õîðóíæèé ²ãîð
Çàð³÷íèé îá³éìàº
ïîñàäó ãîëîâíîãî
ñêóëüïòîðà óêðà¿íñü-
êîãî êîçàöòâà.

«ЄДИНЕ, ЩО МІЙ БАТЬКО ПРИНІС З ВІЙНИ,
БУЛА КНИГА СУВОРОВА «НАУКА ПЕРЕМАГАТИ»

Скульптор Ігор ЗАРІЧНИЙ:
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композиції, цим не можна нехту�

вати. Той проект, що я привіз із

Десни, спочатку здавався мені

прийнятним: Суворов на коні, а

його оточують троє гренадерів.

Цей пам'ятник був метрів 12 завви�

шки. Але він не вписався у фасад

самого будинку. 

— Але ж фігура на коні зав�
жди виглядає ефектніше?

— Так, але головне для художни�

ка — відтворити в одному�єдиному

жесті, погляді, поставі характер

людини, яку увічнюєш, її внутрі�

шній світ. Для цього мені довелося

вивчити весь життєвий шлях Суво�

рова. Я влаштувався у майстерні

училища і перечитав усе, що про

нього будь�коли було написано. 

— Скільки ж у Вас було ескі�
зів пам'ятника?

— Чимало. Але остаточний з'яви�

вся лише тоді, коли я прочитав у

поемі Костянтина Симонова «Су�

воров» такі рядки:

Его упрямо сжатый рот,
Его херсонский плащ в заплатах,
Его летящая вперед 
походка старого солдата,
И волосы его седые,
И яростные, как гроза,
По�стариковски молодые
Двадцатилетние глаза…
Все поняли: скорей без крова
Старик в чужой земле умрет,
Чем сменит на другое слово
Свое любимое – «Вперед»!

Я зрозумів, яким має бути пам'ят�

ник. Адже Суворова так і назива�

ли — генерал «Вперед»! 

— Нині Ви головний козаць�
кий скульптор, але продовжує�
те захоплюватись Суворовим.
Це не суперечить Вашим пере�
конанням?

— А вам відомо, що саме Олек�

сандр Суворов скористався допо�

могою чорноморського козацтва,

щоб перетворити невеличку при�

чорноморську фортецю Хаджи�

бей на велике портове місто (тепе�

рішню Одесу)? У вересні 1789 р.

шість полків козаків�чорноморців

під командуванням Захара Чепіги і

загальним керівництвом Й. Де Рі�

баса (знаменитого Дерібаса) ово�

лоділи Хаджибейською фортецею.

Згодом у спеціальному рапорті на

ім’я генерал�фельдмаршала Петра

Рум’янцева Суворов запропонував

використати для створення місце�

вої команди досвід і можливості

тих козаків, які не подалися на Ку�

бань. Власне 12 козацьких «чайок»

і стали основою одеської флотилії.

Крім того, російський полково�

дець, який у той час перебував у

подільському містечку Немирові,

направив до Одеси 76 козаків, кот�

рі були в охороні його штабу. Всьо�

го серед близько тисячі першопо�

селенців Одеси налічувалося по�

над 600 українських козаків!

А згадаймо внесок козацтва у

взяття суворовськими військами

однієї із найміцніших фортець Ос�

манської імперії – Ізмаїла. Жоден

російський (та й український) під�

ручник з історії не подає інформа�

ції, що за клопотанням Суворова за

героїчний штурм Ізмаїла всім коза�

цьким старшинам були вручені ме�

дальйони «За отличную храб�

рость», а отамана Чепігу нагоро�

джено орденом Св. Георгія.

— Ігоре Семеновичу, Вам ви�
пала нагода зблизька побачи�
ти життя суворовців нашої
епохи… 

— Так. Цікаво було спостерігати

за їхнім становленням. В училище

вони приходять ще дітьми — слаб�

кі, нерішучі. Через рік з'являється

військова постава, у погляді — впе�

вненість. А вже на випуску — це мі�

цні хлопці, які мають власну думку,

почуття гідності й відповідальнос�

ті. У свої сімнадцять вони прирів�

нюються до випускників ви�

щих військо�

вих училищ.

Адже є різни�

ця, коли ти

призвичаї�

вся до військо�

вого життя — з

17–18 чи з 12

років. І потім, у

військових учили�

щах немає вихо�

вателів, а в Суво�

ровському — є.

Раніше у кадетсь�

ких корпусах їх

називали «дядька�

ми». «Скажи�ка, дя�

дя, ведь недаром

Москва, спаленная

пожаром, французу

отдана?» Тобто на�

справді це не солдат

до ветерана звертаєть�

ся, а кадет до виховате�

ля.

— Нині училище має
статус військового лі�

цею і носить ім'я Івана Богуна.
Чи існує відмінність у вихов�
них традиціях колишніх суво�
ровців і теперішніх богунців?

— В історії будь�якого народу є

таке, чому слід повчитися. І Богун, і

Суворов захищали ту саму землю.

Богун був кальницьким (вінниць�

ким) полковником, соратником

Богдана Хмельницького, а Суворов

саме у Тульчині, під Вінницею, на�

писав свою книгу «Наука перема�

гати». 

²íòåðâ’þ â³â 
Âîëîäèìèð ÃÎË²ÖÈÍ

АКТУАЛЬНО

Ó 2002 ð. â ×åðêàñàõ ²ãîð Ñå-
ìåíîâè÷ Çàð³÷íèé ïåðåì³ã ó
êîíêóðñ³ íà êðàùèé ïðîåêò ïà-
ì'ÿòíèêà êîçàöüêî¿ ñëàâè. Íèì
ñòâîðåí³ ïàì'ÿòíèêè ãåòüìàíó
Âèãîâñüêîìó íà Ïîë³ñüê³é Ñ³÷³,
ãåòüìàíó Ñàìîéëîâè÷ó, çàãèá-
ëèì îäíîñåëüöÿì ó ñ. Çîðÿ ïî-
áëèçó Ð³âíîãî. Ó éîãî òâîð÷îìó
äîðîáêó àëåÿ ðîñ³éñüêèõ ³ ðà-
äÿíñüêèõ ïîëêîâîäö³â — ïîãðóä-
äÿ Êóòóçîâà, Ðîêîññîâñüêîãî,
Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî, ó Ïåðå-
ÿñëàâ³-Õìåëüíèöüêîìó — ïà-
ì'ÿòíèê Ãðèãîð³þ Ñêîâîðîä³ ³
êîìïîçèö³ÿ «Ñëîâî î ïîëêó ²ãî-
ðåâ³ì». Äëÿ Ïåðåÿñëàâà â³í
ðîçðîáèâ ïðîåêò ïàì'ÿòíèêà Âî-
ëîäèìèðó Ìîíîìàõó. ² öå ò³ëüêè
÷àñòèíà éîãî ðîá³ò, ÿê âò³ëåíèõ,
òàê ³ òèõ, ùî î÷³êóþòü íà ñâîº
âèêîíàííÿ. 



46

Восени 1943 р. могутній вал радян�

ських армій Центрального, Воро�

незького та Степового фронтів,

набравши розгону на курських і

бєлгородських полях, покотився

до Дніпра, вздовж якого проходив

гітлерівський «Східний вал». Фю�

рер на весь світ заявив, що на Дніп�

рі...» буде боротися, якщо треба, сім

років»...

Відступаючи під натиском радян�

ських військ, а точніше — тікаючи,

німці застосовували тактику «випа�

леної землі». Вони дощенту знищу�

вали села, палили скирти хліба,

розстрілювали худобу. Те, що не

встигали знищити на землі, підпа�

лювали і розстрілювали з літаків...

На територіях щойно визволе�

них Сумської та Чернігівської об�

ластей відразу ж почалася мобілі�

зація, і невдовзі слідом за наступа�

ючими військовими частинами

потяглися колони новобранців.

Серед них були такі, що вже служи�

ли в армії, однак за якихось обста�

вин (полон, оточення) відбилися

від своїх частин, але більшість —

18–19�річні юнаки. Обдерті, об�

шарпані, — за два роки окупації об�

носилися, — з «сидорами» за пле�

чима йшли і йшли нескінченним

потоком. В одній із таких колон

крокував і я — хлопчина вісімнад�

цяти з половиною років. Жителі

сіл, що раніше ховалися в лісах, ви�

ходили до своїх спустошених, спа�

лених домівок. Знедолені, згорьо�

вані жінки виносили відра з водою

на вулицю, ставили на лавки декі�

лька кухлів. Змучені, стомлені но�

вобранці пили холодну воду і йшли

курними шляхами назустріч своїй

долі. Вперед, вперед до Дніпра! 

112�та Рильська стрілецька диві�

зія, для поповнення якої ми поспі�

шали, форсувавши Десну в районі

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕСАНТ

СПОГАДИ

ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ООССТТААННННЬЬООГГОО  ССООЛЛДДААТТАА
Äàâíî íàïèñàâ êíèãó «Î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå» Ñòàë³í. Íàïèñàâ ìåìóàðè ìàðøàë
Æóêîâ, ³íø³ ìàðøàëè, ãåíåðàëè, ïîëêîâíèêè…
Òåïåð íàñòàâ ì³é ÷àñ. Ìåìóàðè îñòàííüîãî
ñîëäàòà... ×îìó îñòàííüîãî, çàïèòàºòå? À òî-
ìó, ùî ñåðåä ìî¿õ òîâàðèø³â ³ çíàéîìèõ íåìàº
æîäíîãî ñîëäàòà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿. ª ñåð-
æàíòè, êàï³òàíè, ï³äïîëêîâíèêè… À ñîëäàòè,
ìàáóòü, âñ³ âæå ï³øëè, íå çàëèøèâøè ñïîãà-
ä³â. Íàïåâíå, ¿ì áóëî íå äî ìåìóàð³â: «çàëèçó-
âàëè» ðàíè, âèðîùóâàëè õë³á, â÷èëèñÿ, âèæè-
âàëè. Áî âæå äàâíî æèëè äîáðå âèçâîëåí³, íå-
ïîãàíî — ïåðåìîæåí³, à âèçâîëèòåë³, ïåðåìî-
æö³ ùå äîâãî á³äóâàëè.
ßêùî óÿâèòè ñîá³ â³éíó ÿê ï³ðàì³äó, òî ó ñïîãà-
äàõ ³ ìåìóàðàõ íàéá³ëüøå â³äòâîðåíà ¿¿ âåð-
øèíà (Ñòàâêà, Ãåíåðàëüíèé øòàá, øòàáè
ôðîíò³â, àðì³é), ³ ìàéæå íå â³äîáðàæåíà îñíî-
âà, ï³äîøâà — íàéòîíøèé ³ äèíàì³÷íî çì³íþ-
âàíèé ïðîøàðîê — «ïåðåäí³é êðàé», àáî «ïå-
ðåäîâà». 
Ó ñâ³äîìîñò³ áàãàòüîõ ëþäåé â³éíà — öå êîëè â
øòàáàõ ðîçðîáëÿþòüñÿ ïëàíè âåëèêèõ ³ ìàëèõ
îïåðàö³é, à íà ïåðåäîâ³é ïðîÿâëÿºòüñÿ ìàñî-
âèé ãåðî¿çì ³ çä³éñíþþòüñÿ ïîäâèãè. Òàê, óñå
öå áóëî — ³ ãåðî¿çì, ³ ïîäâèãè. Àëå â³éíà — öå
ùå é òÿæêà, íàïðóæåíà, âèñíàæëèâà, ñïîâíåíà
òðèâîã ³ ñìåðòåëüíî¿ íåáåçïåêè ïðàöÿ.
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села Євминки, стрімко рушила до

Дніпра, і на підручних засобах —

рибальських човнах, плотиках,

стовбурах дерев, бочках, набитих

соломою плащпалатках, дошках —

перекинула десант на правий бе�

рег Дніпра навпроти села Ясного�

родки і створила там невеличкий

плацдарм. Пізніше він, значно роз�

ширений, став складовою части�

ною славнозвісного Лютізького

плацдарму. Отямившись від неспо�

діванки, німці спробували ліквіду�

вати плацдарм, але сміливці цупко

трималися в прибережній смузі й

крайніх хатах.

Почалось жорстоке змагання:

німці прагнули зіпхнути нас у

Дніпро, а дивізія намагалася утри�

мати і розширити плацдарм. Це

потребувало нових підкріплень.

Переправити їх вдень — справа

безнадійна: німецькі літаки чатува�

ли в районі переправи і бомбили

нещадно. «Мамо! — писав у листі

Ваня Коркін, новобранець із Сум�

щини, — твій Іванко побачив таке,

що неможливо описати. А най�

страшніше — райдуги над Дніп�

ром. Не від дощу ці райдуги, а від

вибухів, коли фашисти бомблять

переправу. Смерть і райдуга! І так

щодня...» Ваня не дописав листа.

Загинув…

У тилу дивізії в Черненському лі�

сі (пішов під води Київського мо�

ря) формувалися підрозділи, які

ночами переправлялися на плац�

дарми. Дійшла черга й до того під�

розділу, в якому був я. Вдень нас ви�

шикували для складання присяги, а

потім відбувся мітинг. У строю сто�

яли бійці, що повернулися з госпі�

талів, оточенці, колишні військо�

вополонені, але більше було моло�

дих новобранців у домашньому

одязі, які не пройшли навіть міні�

мального військового вишколу. 

Промовці закликали виконати

свій обов’язок перед Батьківщи�

ною, докласти зусиль для розгрому

ненависного ворога. Однак фраза:

«На лівому березі для вас землі не�

має. Хочете вижити — тримайтеся

за правий», — вразила неприємно.

Ще більше гіркоти додав демон�

стративний розстріл самостріла,

задуманий і організований, мабуть,

як засіб для підняття бойового ду�

ху, для підсилення наступального

пориву.

Самостріла — чоловіка з пере�

бинтованою рукою, в кожушку, на�

кинутому на плечі, поставили пе�

ред викопаною ямою. Прочитали

вирок (він слухав незворушно, ні�

би байдуже). Почулися вигуки: «Со�

баці собача й смерть!..» Засуджено�

го повернули обличчям до ями. Ав�

томатник натиснув на спусковий

гачок, але сталася осічка. Миттєво

зреагував офіцер�«смершівець» —

вихопив із кобури пістолет, ви�

стрелив чоловікові в потилицю, зі�

штовхнув у яму і ще двічі вистре�

лив. Мені не було жаль самострі�

ла — хто ж повинен вигнати воро�

га, хто має помститися за трагедію

Південно�Західного фронту в

1941�му, за роки окупації, за заму�

чених у концтаборах, за спалені

міста і села? І все ж розстріл спра�

вив гнітюче враження, мій піднесе�

ний войовничий настрій дещо під�

упав...

У темряві підійшли до Дніпра.

Пролунала команда: «У човен!»

Очима приреченого я дивився в

чорну воду. Плавати не вмів, сидів

на краєчку борта. То ж коли про�

гримів вибух і човен дуже хитнуло,

опинився у воді. Але встиг вхопи�

тися за борт, а чиясь дужа рука вхо�

пила мене за комір... Мокрий і

змерзлий, разом з бійцями, які пе�

реправились благополучно, я в те�

мряві йшов дорогою, що стрімко

вела вгору, у село. Там нас розміс�

тили в окопах, що осиротіли напе�

редодні.

…Їжу на плацдарм не доставляли,

і ми доїдали те, що залишилося в

домашніх «сидорах», але невелич�

кий запас швидко закінчився. 

Повзаючи по городах у пошуках

чогось їстівного, я знайшов погрі�

бець, до половини заповнений

картоплею. Домовився з напарни�

ком, що він буде вартувати до пів�

ночі, і ввечері подався за провізією.

У погребці було тепло, я зігрівся і

заснув. Прокинувся, виглянув, уже

сіріє. «От він мені видасть» — поду�

мав. Але напарник був радісно збу�

«À íàéñòðàøí³øå — ðàéäóãè íàä
Äí³ïðîì. Íå â³ä äîùó ö³ ðàéäóãè, 

à â³ä âèáóõ³â, êîëè ôàøèñòè
áîìáëÿòü ïåðåïðàâó. 

Ñìåðòü ³ ðàéäóãà! ² òàê ùîäíÿ...»



48

джений, щасливий. На голові мав

німецьку каску. «Ти знаєш, — сказав

він, — тут вбили німців, то я її собі

взяв». 

На запитання, чому не забрав са�

перних лопаток (нам нічим було

окопуватись), казанків, ножів, хло�

пець відповів, що не встиг, залиши�

лись лише каски. «От тепер я — кум

королю. Сталь німецька!» — сказав

він, постукав по касці й виглянув з

окопу. В ту ж мить снайперська ку�

ля влучила йому поміж очі. Ні зойк�

нув, ні застогнав, лише темна пля�

ма на переніссі. От тобі й каска, і

сталь... Окоп був тісним і тому, коли

настала темрява, я витяг убитого

на бруствер. А вранці побачив босі

ноги напарника — разом з череви�

ками зникла й злополучна каска...

... Нарешті на правий берег пере�

правили похідну кухню. Новий на�

парник (в іншому окопі) поповз за

гарячою їжею, притягнув два буха�

нці хліба і суп у двох консервних

банках. З цього часу функції ба�

нок�бляшанок були строго визна�

чені: в одну одержували їжу, а друга,

вибачте, правила нам за туалет.

... Атаки, контратаки змінювались

довгим нудотно�бездіяльним си�

дінням в окопах, коли ні вилізти, ні

розім’ятись, а потім знову атаки,

контратаки...

Інколи я з тугою оглядався на на�

ші позиції: ріденькі ланцюжки роз�

різнених стрілецьких окопчиків,

навіть не зв’язані суцільними тран�

шеями. З них зрідка визирали такі

ж як я сіроми — напівсолдати�на�

півцивільні. Ну а як зараз підуть

німці, невже оце я маю їх відбити?

Звідки мені, сільському хлопчині,

було знати, що є розвідка, що є

штаби, де все знають: де можуть пі�

ти німці — коли і скільки, де треба

зосередити «живу силу» і техніку, а

де можна поки що на якийсь час

залишити такі ріденькі ланцюжки

окопів, як у нас... Звідки мені було

знати, що вже десь таємно з Бук�

ринського на Лютізький плацдарм

перекидається потужна танкова

армія генерала Рибалка... Згодом я

почав це розуміти, став, як мені

здавалося, заправським солдатом,

але тоді гадав, що саме на мені й на

тих сіромах�воїнах, які сиділи в

окопах на схилі висоти, лежить вся

відповідальність за долю Батьків�

щини.

...Пішли дощі. Дно окопів і тран�

шей, нічим не захищених зверху,

розкисло. Під ногами хлюпало, все

промокло наскрізь, глинясте міси�

во доходило вище щиколоток, на�

віть плащпалатки, що були лише у

декого із старих солдатів, уже не

затримували води, одяг став важ�

ким, холодним. 

Особливо тяжко було поране�

ним. Вивезти вдень їх було немож�

ливо — схили добре прострілюва�

лись. І, чекаючи ночі, поранені ле�

жали в багні в траншеях. Через

них переступали, було, що й на�

ступали...

...У той день, точніше в першу йо�

го половину, ми двічі намагалися

взяти невеличкий виступ у німець�

кій обороні під лісом біля ферми.

Двічі йшли в атаку з розкотистим

«ура!..» і двічі були відкинуті. А тим

часом прибуло поповнення. Тран�

шея почала наповнюватись: стрі�

льці, автоматники, кулеметники�

«станкачі» і «дегтярі» — теж готува�

лися до третьої атаки. Надвечір ми

вдерлись до німецьких траншей і

там все звершилося за кілька хви�

лин.

...Кажуть, що страшніше кішки

немає звіра. Є. Це — воша. Від дов�

гого сидіння в окопах вошей роз�

велось сила�силенна. Я спочатку

пробував з ними боротися, але

швидко переконався, що це марна

справа. Якийсь час наш підрозділ

тримав оборону в протитанковому

рову. Він був глибокий, стінки по�

хилі. Якщо в рів попадала міна, то

порятунку не було. Тому ми вико�

пували у стінках так звані «лисячі

нори» і в них відсиджувались. Ви�

сунувшись з нори, я знічев’я спо�

«Îò òåïåð ÿ — êóì êîðîëþ. 
Ñòàëü í³ìåöüêà!» — ñêàçàâ â³í,
ïîñòóêàâ ïî êàñö³ é âèãëÿíóâ 
ç îêîïó. Â òó æ ìèòü ñíàéïåðñüêà
êóëÿ âëó÷èëà éîìó ïîì³æ î÷³. 
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стерігав, що діється на дні рову. А

там трупи: в зелених і сірих шине�

лях, по яких повзають воші... То хі�

ба ж їх усіх переб’єш, подумав я...

Потрапивши до санбату, я сором’я�

зливо поскаржився на дошкуль�

ність цих комах: поперек був роз’ї�

дений ними на криваве місиво і

свербів нестерпно. Мене повели в

господарський взвод. Там я поба�

чив велику металеву бочку, під дни�

щем якої горів вогонь. Навкруги

стояли і сиділи напівголі чоловіки.

Роздягли і мене. На плечі накинули

шинель, а мій одяг зв’язали і кину�

ли в бочку, що закривалася зверху…

Коли бочку відкрили, з неї повіяло

нудотним запахом смаженого. Всі

почали витрушувати одяг, з якого

посипались смажені воші. Я одяг�

нувся й відчув блаженство! Крово�

соси загинули! 

…«Эх, суконная, казенная военная

шинель, у костра в лесу прожжен�

ная отменная шинель. Знамени�

тая, пробитая в бою огнём врага...

А когда же как подкошенный упа�

дет наш брат, на шинели, на по�

ношенной понесут его в сан�

бат», — співали у фронтових піс�

нях. А моя шинель, що багато пов�

зала, сиділа в «лисячій норі», в

окопах, тепер почищена, здавала�

ся мені новою. В господарчому

взводі прали, сушили і прасували

закривавлені бинти, ремонтували

одяг, взуття, зброю… Там вирізали

в моїй шинелі те місце, що було

посічене осколками, трошки ни�

жче коміра — якраз посередині

спини. Осколки пробили все: ши�

нель, тілогрійку, домашній піджа�

чок і навіть гімнастерку, але в тіло

не ввійшли (зате інші, легко про�

бивши мій залізничний кашкет,

прописали глибоку борозну тро�

хи вище правого вуха). Тепер мою

нову, піщаного кольору шинель

«прикрашала» латка зі старої, вже

зношеної.

— Послухай, хлопче, тобі не

страшно носити шинель з убито�

го? – якось запитали мене.

— Чому ж з убитого, це моя, —

простодушно відповів я.

— Хлопче, з такими дірками не

виживають! — казали, скептично

посміхаючись.

Я був спантеличений скепсисом

і поблажливими посмішками. Зро�

зумів пізніше, коли після одужання

став зв’язківцем. Брезентова сумка,

знята з убитого німецького зв’яз�

ківця й приладнана до поясного

ременя, була дуже зручною, але ме�

ні хотілося мати вітчизняну — кир�

зову сержантську. Одного разу

вгледів таку сумку, що висіла на ку�

щі. Треба ж, забули! Вхопив. А вона

була так посічена осколками, що

вже нікуди не годилась. І мені уяви�

лась доля того, кому сумка належа�

ла, — не доведи, Боже! А може йому

поталанило, як і мені. Добре б!

1 листопада розпочався наступ

на Київ з Букринського плацдарму.

Німці почали перекидати туди вій�

ська, послабивши Лютізький. А

3 листопада загриміла потужна ка�

нонада, розпочався наступ з нашо�

го, Лютізького плацдарму, який

6 листопада 1943 р. завершився

звільненням Києва. 

Важко уявити, що відбувалося на

плацдармі протягом 40 днів з дня

висадки на правий берег перших

бійців до початку загального насту�

пу. Газета «Правда» 22 вересня 1983 р.,

відзначаючи 40�річчя визволення

Києва, писала, що село Ясногород�

ка протягом 35 днів переходило з

рук у руки 27 разів. 27! Це в декілька

разів більше, ніж славнозвісний

Мамаїв курган. Лягло в Ясногород�

ці людей муштрованих немало, а

ще більше, мабуть, немуштрованих,

таких як я, що перед тим, як потра�

пити в окоп, навіть жодного разу не

вистрілили з бойової гвинтівки, не

кинули бойової гранати...

Полковник Войзбун — началь�

ник артилерії дивізії — стверджу�

вав, що в Ясногородці лише з нашої

112�ї дивізії загинуло 3 тисячі бій�

ців, а утримували село три стріле�

цькі дивізії, та ще були інші части�

ни. Однак при в’їзді до Ясногород�

ки стоїть обеліск, на якому викар�

бувано всього декілька прізвищ.

Не легко складалося життя після

війни, тому відвідати Ясногородку

вдалося лише влітку 1956 р. Київсь�

ке море підмиває високий правий

берег. Не та тепер Ясногородка і

Дніпро�річка не та. Але я швидко

знайшов вулицю, подвір’я, город,

грушу, під якою був мій окоп, про�

титанковий рів, інші пам’ятні міс�

ця. Не було лише лісу на підвищен�

ні за видолинком, де пролягали ні�

мецькі траншеї, які ми атакували,

де я був поранений. Господар по�

двір’я пояснив, що ліс вирубали,

коли після звільнення село почало

відбудовуватись. 

Такими закарбувалися в моїй па�

м’яті на все життя події, пов’язані з

визволенням Києва, Лютізьким

плацдармом, селом з такою краси�

вою назвою — Ясногородка.

Âîëîäèìèð Õ²ËÜ×ÅÂÑÜÊÈÉ, 
àêàäåì³ê Àêàäåì³¿ ³íæåíåðíèõ íàóê, 

âåòåðàí Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

Ñòàòòÿ ï³äïîëêîâíèêà Þð³ÿ Êóçíºöîâà «Ë³òåðíèé ³ç
Ãðåéôñâàëüäà», íàäðóêîâàíà ó æóðíàë³ «Â³éñüêî Óêðà¿íè»
(¹ 11-12 çà 2004 ð³ê), âèêëèêàëà øèðîêèé ðåçîíàíñ.
Íàãàäàºìî, ùî ó ïóáë³êàö³¿ éøëîñÿ ïðî ñåðæàíòà Þð³ÿ
Êðàâöÿ, çàâäÿêè ìóæíîñò³ ÿêîãî â 1985 ðîö³ âäàëîñÿ
ë³êâ³äóâàòè ïîæåæó, ùî âèíèêëà ïîðó÷ ³ç ïîòÿãîì, çàâàí-
òàæåíèì â³äïðàöüîâàíèì ÿäåðíèì ïàëèâîì. 

Ìè îòðèìàëè áàãàòî ñõâàëüíèõ â³äãóê³â. Çîêðåìà, ãî-
ëîâà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè âåòåðàí³â ãåíåðàë-
ëåéòåíàíò ó â³äñòàâö³ Ñ. Ñåìåíîâ ïîäÿêóâàâ æóðíàë³ñòàì

÷àñîïèñó çà ïë³äíó ðîáîòó íà íèâ³ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷-
íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³.

Ö³êàâà ³íôîðìàö³ÿ íàä³éøëà òàêîæ â³ä àòàøå ç ïèòàíü
îáîðîíè ïðè ïîñîëüñòâ³ Óêðà¿íè ó Ôðàíö³¿ ïîëêîâíèêà
Ìèêîëè Áóëãàêîâà. Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ ïîâ³äîìèâ, ùî
íàøà ïóáë³êàö³ÿ ìîæå äîïîìîãòè ó êëîïîòàíí³ ïåðåä
ì³í³ñòåðñòâîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ôðàíö³¿ ïðî íàãîðîä-
æåííÿ Þð³ÿ Êðàâöÿ îðäåíîì «Çà çàñëóãè». Àäæå ñåðåä
âðÿòîâàíèõ íàøèì ñï³ââ³ò÷èçíèêîì ëþäåé áóëî äâàíàä-
öÿòü ãðîìàäÿí Ôðàíö³¿. 

ÏÎÂÅÐÒÀÞ×ÈÑÜ ÄÎ ÍÀÄÐÓÊÎÂÀÍÎÃÎ

Îñîáëèâî òÿæêî áóëî ïîðàíåíèì.
Âèâåçòè âäåíü ¿õ áóëî íåìîæëèâî —

ñõèëè ïðîñòð³ëþâàëèñü. ² ïîðàíåí³
ëåæàëè â áàãí³ â òðàíøåÿõ. 



НАСЛІДКИ «ПОКАЗУХИ»

РРУУККООППААШШННИИЙЙ  ББІІЙЙ
КРИЗА ЖАНРУ? 
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«ÌÎËÎÄÅÖÜÊ² ÇÀÁÀÂÈ» 
ÌÈÍÓËÎÃÎ
Прийоми захисту та нападу відомі

з давніх часів. Так, на одній із єги�

петських пірамід збереглося

близько чотирьохсот малюнків із

зображеннями різних силових

прийомів. У Давній Греції до війсь�

ково�прикладних видів спорту

входив панкратіон — поєднання

кулачного бою з боротьбою.

У середні віки в Європі на турні�

рах лицарі демонстрували вміння

фехтувати, водночас виконуючи

удари руками та ногами, кидки і

захвати. Але якщо основною збро�

єю лицаря був меч, то простий

люд покладався лише на сприт�

ність та вміння постояти за себе

без застосування зброї. В Англії до

XVII ст. сформувалися три стилі

рукопашного бою: вестморленд�

ський, кумберлендський та девон�

ширський,  на основі яких сфор�

мувався сучасний вид спорту —

бокс. У XIX ст. у Франції з’явився

новий вид єдиноборства — фран�

цузький бокс.

Батьківщиною бойових єдино�

борств в Азії є Індія. Проте найбіль�

шого поширення під загальною

назвою у�шу вони набули в Китаї.

Згодом велику популярність у світі

завоювало японське карате —

один із варіантів стародавніх єди�

ноборств. У Японії з’являється дзю�

до, засноване на больових захва�

тах айкидо.

Традиції бойових єдиноборств

існували й у слов’ян. Досить згада�

ти битви на Неві у 1240 р. та на льо�

ду Чудського озера у 1242 р.

У грандіозному рукопашному бою

на Куликовому полі у 1380 р. була

здобута перемога над ордами хана

Мамая. У першому воїнському ста�

туті «Учение и хитрость ратного

строения пехотных людей»

(1647 р.) рукопашному бою при�

свячена більша його частина. Здав�

на на Русі популярними були

«молодецькі забави», особливо ку�

лачний бій, елементи якого засто�

совувалися в рукопашному бою.

Зазвичай супротивники шикува�

лися в лінію, плече до плеча, і схо�

дилися «стінка на стінку».

Велика заслуга у подальшому

розвитку рукопашного бою нале�

жить великим російським полко�

водцям Суворову та Кутузову. Вони

вважали, що багнетний бій в обо�

роні та під час наступу — це голо�

вний засіб досягнення перемоги.

Згодом у Росії були видані «Прави�

ла для обучения употреблению в

бою штыка и приклада» та «Прави�

ла обучения войск гимнастике»,

багато місця в яких також відведе�

но рукопашному бою. 

Пізніше техніку застосування

прийомів «рукопашки» коригувало

саме життя. Керівні документи з

фізичної підготовки визначали,

що рукопашний бій є не тільки за�

собом воєнно�прикладної спрямо�

ваності фізпідготовки, а й психо�

логічного загартування вояків, ви�

ховання у них сміливості, мужнос�

ті, впевненості у своїх силах та

стійкості до стресу. Сьогодні руко�

пашний бій є складовою системи

виживання, орієнтованої на збере�

ження боєздатності військовослуж�

бовця та виконання поставленого

завдання в бойовій обстановці. 

ÑÓ×ÀÑÍ²ÑÒÜ: 
Ì²ÔÈ ² ÐÅÀËÜÍ²ÑÒÜ
Багатьом із нас доводилося бути

присутніми на своєрідних шоу, де

хлопці у камуфляжах демонстру�

вали перед публікою прийоми ру�

копашного бою. Програма показо�

вих виступів стандартна — ком�

плекс вправ без застосування

зброї, з автоматом, ножем, сапер�

ною лопаткою. Потім — двобої.

Відпрацьовані зв’язки прийомів

надзвичайно ефектні: вибиті з рук

ножі й автомати відлітають убік, а

поваленого ворога «наш» добиває

ударом кулака. Таким солдатам ні�

які «зелені берети» не страшні. У

цьому переконуєшся, коли хлопці

починають руками кришити цег�

лини і ламати дошки, забивати

цвяхи, кидати ножі в ціль у стрибку

з переворотом. Видовище й справ�

ді захоплююче. 

Погодьтеся, важко знайти хлоп�

чака, який хоча б по телевізору не

бачив такого «спектаклю». А філь�

ми про повітряних десантників і

морську піхоту, що змушують при�

скорено битися юні серця! Вони

переконані, що кожний «дембель»,

який відслужив у аеромобільних

військах, досконало володіє при�

йомами рукопашного бою. Звідси

й стільки бажаючих служити саме

там. Однак українських призовни�

ків чекає у війську інша реальність. 

Майже в кожній військовій час�

тині є спортивний зал і спортивне

містечко, де на стендах зображені

прийоми рукопашного бою, а та�

кож тренажери для відпрацьову�

вання цих прийомів. У навчальних

програмах з фізпідготовки обов’я�

зково передбачені заняття з «руко�

пашки». Але якщо ви думаєте, що

вони регулярно проводяться, то

помиляєтесь. Так, у спецпідрозді�

лах заняття з рукопашного бою пе�

ріодично проводяться, проте не

завжди кваліфіковано і майже без�

системно. Основна ж армійська

маса ними не охоплена. 

А показові виступи? А відшліфо�

вані прийоми? Невже це блеф? Са�

ме так — блеф, та ще й який! Для

показових виступів відбирають

тих солдатів, які до армії займалися

карате, у�шу, тхеквондо і встигли

дечому навчитися. Досвідчений ін�

структор «натаскує» їх за програ�

мою показового «шоу». Вони розу�

чують армійські комплекси навча�

льних вправ, відпрацьовують умо�

вний спаринг. Потім цих хлопців

випускають на стадіон «шокувати»

публіку. Всі, хто служив у армії, зна�

ють, що серед таких бійців є пере�

одягнені прапорщики та лейте�

нанти, які добре володіють при�

йомами. Однак глядачі нічого не

знають про подібні фокуси і

сприймають те, що їм демонстру�

ють, за чисту монету.

Ó ñïåöï³ä-
ðîçä³ëàõ çàíÿòòÿ
ç ðóêîïàøíîãî

áîþ ïðîâîäÿòüñÿ
ïåð³îäè÷íî,

ïðîòå íå çàâæäè
êâàë³ô³êîâàíî. 

Ó íàêàç³ Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè éäåòüñÿ
ïðî «…çá³ëüøåííÿ ÷àñó (äî 30 â³äñîòê³â) 
íà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ðóêîïàøíîãî áîþ». 
Íà æàëü, ó â³éñüêàõ ö³ çàíÿòòÿ ïðàêòè÷íî 
íå ïðîâîäÿòüñÿ.
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Така «бойова підготовка» кошту�

вала життя не одному військово�

службовцю, якому довелося на

практиці демонструвати свої на�

вички рукопашного бою. Напри�

клад, капітан запасу Борис Крилов

воював в Афганістані в мотостріле�

цькому підрозділі. Одного разу йо�

го частина вела нічний бій на око�

лиці кишлака, де засіли душмани.

В один із моментів бою Крилов зу�

пинився біля глинобитної стіни,

щоб замінити магазин у своєму

АКМі. Раптом через пролом у стіні

вискочив душман. Помітивши офі�

цера, він миттєво вистрілив з гвин�

тівки... Осічка! Тоді душман вихо�

пив кинджал і кинувся в атаку. Кри�

лов так і не встиг перезарядити

автомат. Досвіду сутичок з супро�

тивником, озброєним ножем, у

нього не було. Після обманного

випаду душмана Крилов відхилив�

ся вправо й відразу відчув, як лезо

ножа обпекло йому груди. Перема�

гаючи біль, він таки встиг захопи�

ти ліву руку супротивника, різко

рвонув на себе і що було сили уда�

рив коліном у пах. Душман упав, і

Крилов зміг його добити. Так відбу�

лося його бойове хрещення. Потім

він був поранений ще двічі, і обид�

ва рази — у рукопашних сутичках.

Участь ОКРВ в Афганістані засвід�

чила примітивність і недоско�

налість системи підготовки радян�

ських солдатів, зокрема володіння

прийомами рукопашного бою. 

ÌÀªÌÎ ÒÅ, ÙÎ ÌÀªÌÎ…
Отже, маємо парадоксальну ситуа�

цію: українські військові під час рі�

зноманітних навчань за фізичним

рівнем дають фору своїм інозем�

ним колегам. І це незважаючи на

те, що, наприклад, у країнах НАТО

як фінансове, так і матеріально�

технічне забезпечення є набагато

кращим.

У чому секрет? Мабуть, у нездо�

ланній показусі. Адже у багатона�

ціональних навчаннях, як прави�

ло, беруть участь найкращі наші

представники, успіхи яких є виня�

тком на тлі низького рівня підгото�

вленості українських військовиків

до фізичних навантажень.

Відомо, що фізична підготовле�

ність нинішніх призовників вкрай

слабка. Як свідчить статистика, у

середньому лише близько 18% мо�

лодого поповнення готові до вико�

нання нормативів, близько 37 % —

здатні впоратися з мінімальним

навантаженням, передбаченим для

молодих воїнів. Решта — взагалі

неспроможна скласти залік з тієї

чи іншої вправи.

Ситуація з організацією фізпід�

готовки та спортивно�масової ро�

боти у військах — критична. «Фізо»

для солдата, як правило, почина�

ється і закінчується бігом та підтя�

гуванням на перекладині, в кращо�

му випадку — підніманням ніг у ви�

сі. Та й ця «солянка» пропонується

строковикам лише коли�не�коли.

Про який там рукопашний бій мо�

жна говорити, якщо підйом пере�

воротом, вихід силою і так звані

склепки на поперечині є недосяж�

ними?

З контрактниками ситуація не

краща. Наприклад, результати пе�

ревірки офіцерами вищого штабу

фізичної підготовки військовиків,

які на базі 95�ї окремої аеромо�

більної бригади готувались до ви�

конання миротворчих завдань, бу�

ли, м’яко кажучи, невтішними. Ви�

правдовування ж офіцерів на

кшталт «що поробиш, адже змуше�

ні тримати й таких контрактників,

бо вибору немає», навряд чи у цій

ситуації є доречними.

На жаль, не всі командири сум�

лінно ставляться до проведення як

«фізо», так і спортивно�масової ро�

боти. Згадують, буває, про фізпід�

готовку лише тоді, коли наближа�

ються контрольні або підсумкові

перевірки за навчальні періоди.

Ось тут і починається авральне

«натаскування» на виконання

вправ. 

«Â’ªÒÍÀÌÑÜÊÀ Ï²ÄÊÀÇÊÀ»
ÄËß ÀÌÅÐÈÊÀÍÖ²Â
Розглядаючи систему фізпідготов�

ки в українській армії, можна чітко

Ô³çè÷íà ï³äãîòîâëåí³ñòü ïðèçîâíèê³â
âêðàé ñëàáêà: ëèøå áëèçüêî 18%
ìîëîäîãî ïîïîâíåííÿ ãîòîâ³ 
äî âèêîíàííÿ íîðìàòèâ³â.
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простежити напрям загальнофізи�

чної і прикладної фізичної підго�

товки у системі єдиного часу, виді�

леного на цей вид занять. У зброй�

них силах країн — членів НАТО

рівні загальнофізичної, військово�

прикладної та спеціальної (її, на

жаль, у нас поки що немає) підго�

товки чітко розмежовані. Тому за�

няття із загальнофізичної підгото�

вки там тривають у відведені на цю

навчальну дисципліну години.

Щодо військово�прикладних видів

фізичної підготовки і спорту, до

яких входить і рукопашний бій, то

вони також проводяться у спеціа�

льно відведений час. Отже, питан�

ням теорії та практики індивіду�

ального та групового рукопашно�

го бою у збройних силах та спец�

службах країн НАТО, на відміну від

нас, приділяється особлива увага. 

Наприклад, система фізичної

підготовки в армії США після в’єт�

намської кампанії була докорінно

переглянута. На початковому етапі

підготовки в навчальних центрах

сухопутних військ армії США

(яких понад 30) оволодіння навич�

ками рукопашного бою виділено у

самостійний предмет бойової під�

готовки. На щоденних тренуван�

нях кожний американський сол�

дат повинен віджатися не менше

80 разів в упорі лежачи (чи багато

наших солдатів і контрактників

здатні на таке?). А кількість інстру�

кторів з рукопашного бою було

збільшено в п’ять разів! Що вже го�

ворити про армії Китаю, Японії, Ін�

донезії, країн Південно�Східної

Азії, де кожен другий (якщо не всі)

з дитинства навчається традицій�

ним бойовим мистецтвам.

Рукопашний бій в армії Німеччи�

ни розглядається як один із засобів

виховання у військовослужбовців

психологічної стійкості та впевне�

ності у власних силах. Ця дисцип�

ліна також є предметом бойової

підготовки. Навчальний процес

регламентує спеціальний статут,

який складається з двох розділів:

дзюдо і самооборона (карате). До

цього додається навчання веден�

ню багнетного бою. Керівниками

занять призначають командирів

підрозділів та інструкторів зі спе�

ціальної підготовки. Щоб переві�

рити рівень майстерності та фізи�

чної загартованості вояків і оціни�

ти їх, проводяться змагання.

Настанови армій ФРН, Франції

та інших країн НАТО націлюють

на використання в рукопашному

бою комбінованої техніки: ударів

руками, ногами, головою, захоп�

лень із переходом на прийоми чи

кидки, на бій з кількома супротив�

никами, на широке використання

у якості зброї будь�яких предметів.

Ï³äïîëêîâíèê Þð³é ÊÓÇÍªÖÎÂ

Ó ä³þ÷îìó íàêàç³ Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè ¹ 307 â³ä
24 æîâòíÿ 1996 ð. «Ïðî ñòàí ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó
Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè òà çàõîäè ùîäî éîãî ïîë³ï-
øåííÿ», çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî «…çá³ëüøåííÿ äî 30 â³ä-
ñîòê³â ÷àñó íà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ðóêîïàøíîãî áîþ».
Íà æàëü, íèí³ ó â³éñüêàõ ö³ çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ íåðåãó-
ëÿðíî.

Ùî ñòî¿òü íà çàâàä³? Á³ëüø³ñòü êîìàíäèð³â òâåðäèòü
ïðî âèñîêèé ðèçèê òðàâìàòèçìó ñåðåä â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â. Êàòàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº äîñâ³ä÷åíèõ ³íñòðóê-
òîð³â. Â óìîâàõ ïåðåáóäîâè ñèñòåìè ô³çï³äãîòîâêè ñòàëè
àêòóàëüíèìè êàäðîâ³ ïèòàííÿ. Ñâîãî ÷àñó, êîëè áóëè
çíèæåí³ êàòåãîð³¿ íà÷ô³ç³â çà çâàííÿì (íàïðèêëàä, ó
áðèãàä³ — â³ä «ï³äïîëêîâíèêà» äî «êàï³òàíà»), äîñâ³ä÷åí³
ôàõ³âö³ çìóøåí³ áóëè çâ³ëüíÿòèñÿ ç ëàâ çáðîéíèõ ñèë
àáî ïåðåïðèçíà÷àòèñÿ íà ïîñàäè íå çà ñïåö³àëüí³ñòþ.
Öå ïðèçâåëî äî òîãî, ùî â òèõ æå áðèãàäàõ íà÷ô³çàìè
ïðèçíà÷àëèñÿ ìîëîä³ ëåéòåíàíòè — â÷îðàøí³ âèïóñêíè-
êè Â³éñüêîâîãî ³íñòèòóòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà» (ñàìå â
öüîìó âóç³ ãîòóþòü ôàõ³âö³â ô³çï³äãîòîâêè ³ ñïîðòó äëÿ

çáðîéíèõ ñèë). ßê çíàíü, òàê ³ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó öèì
îô³öåðàì, ì’ÿêî êàæó÷è, áðàêóâàëî. Ïðîâîäèòè æ ç íèìè
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ çáîðè íå áóëî ìîæëèâîñò³ ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü êîøò³â. Òîæ íå âàæêî óÿâèòè îðãàí³çàö³éíèé
ð³âåíü ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ³ ñïîðòèâíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè â
÷àñòèí³, ÿêùî öèì çàéìàºòüñÿ ìîëîäà íåäîñâ³ä÷åíà ëþ-
äèíà çà â³äñóòíîñò³ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ áàçè òà
óìîâ äëÿ ¿¿ ñòâîðåííÿ.

Ïðîáëåìó ñë³ä âèð³øóâàòè êîìïëåêñíî. ² ðîçïî÷àòè
òðåáà ç ï³äãîòîâêè ³íñòðóêòîð³â ðóêîïàøíîãî áîþ. Ââåñ-
òè â ÷àñòèíàõ øòàòí³ ïîñàäè, íà ÿê³ ïðèçíà÷àòè ñåðæàí-
ò³â-êîíòðàêòíèê³â, ùî ïðîéøëè â³äïîâ³äí³ êóðñè ï³äãîòî-
âêè. Ä³éñíî, ðèçèê òðàâìàòèçìó º, àëå â³í çíà÷íî çìåí-
øèòüñÿ, ÿêùî çàíÿòòÿ áóäóòü ïðîâîäèòè ôàõ³âö³. Ñüîãî-
äí³ ó â³éñüêàõ íàìàãàþòüñÿ «çîñåðåäèòèñÿ» ò³ëüêè íà á³ãó
íà 100 ì òà 3 êì, ï³äòÿãóâàíí³ íà ïåðåêëàäèí³. Ïîäîëàí-
íÿ ïåðåøêîä, â³éñüêîâî-ïðèêëàäíå ïëàâàííÿ, ëèæíà
ï³äãîòîâêà ìàéæå íå âåäóòüñÿ. Íàâ³òü ã³ìíàñòèêà óâ³é-
øëà äî ñïèñêó òðàâìîíåáåçïå÷íèõ. Çðîçóì³ëî, ùî çà òà-
êèõ óìîâ ãîä³ ÷åêàòè âèñîêèõ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â. 

Êîìåíòàð ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ³ ñïîðòó Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ îáîðîíè Óêðà-
¿íè, êàíäèäàòà íàóê ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó ï³äïîëêîâíèêà Ãðèãîð³ÿ ÑÓÕÎÐÀÄÈ:



54

***
— ×è íîñèòü ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
âçèìêó ðóêàâèö³?
— Íîñèòü. ² âë³òêó íîñèòü. Ì³øêà-
ìè…

***
— ßê ñòð³ëÿº ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî?
— Îñü òàê: «Äàé öèãàðêó!»

***
— ßêèé óëþáëåíèé âèä ñïîðòó â
ïðàïîðùèêà Ïåòåëüêà?
— Á³ã ç ïåðåøêîäàìè.

***
— ×îìó ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî íå
ëþáèòü ïåðóêàð³â?
— Òîìó ùî éîãî òåùà ïåðóêàð.

***
— ×è ¿çäèâ êîëè-íåáóäü ïðàïîðùèê
Ïåòåëüêî ó òàíêó?
— Í³. Òàì øóìíî ³ ìàëî âëàçèòü…

***
— ×è óâàæíèé ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
äî æ³íîê?
— Òàê. Îñîáëèâî äî òðåòüî¿…

***
— ×è ìàº ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî íà-
ãîðîäè?
— Ìàº. ² íà ãîðîäè, ³ íà äà÷³, ³ íà
êâàðòèðè…

***
— ×è ëþáèòü ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
âåñíó?
— Í³. Ï³äëåãë³ ñîëäàòè ðîçïóñêàþ-
òüñÿ…

***
— ×è çàãëÿäàº ïðàïîðùèê Ïåòåëü-
êî ó ïëÿøêó?
— Òàê. Ó íüîãî òàì ñêàðáíè÷êà.

***
Â³éñüêîâèé âîä³é â³â ñâîãî «Óðàëà»
äîðîãîþ, ÿêó ãåòü çàòÿãíóëî áàãíþ-
êîþ. Ðàïòîì äèâèòüñÿ, çíàéîìèé
ñîëäàò íà óçá³÷÷³ ñòî¿òü, àëå ëèøå
ãîëîâà ç áàãíþêè ñòèð-
÷èòü.
— Ïåòðå! — êðèêíóâ
âîä³é, — ìîæó òåáå
ï³äâåçòè!
— Îáðàæàºø, — â³äïîâ³â
òîé, — ÿ ñàì íà ÓÀÇ³…

***
— Ùî öå çà æàõëèâå çîáðàæåííÿ íà
áîðòó îí òîãî ë³òàêà?
— Òèõøå òè, öå êîìàíäèð íàøî¿ åñ-
êàäðèëü¿ â ³ëþì³íàòîð äèâèòüñÿ…

***
×îëîâ³ê ïîâåðíóâñÿ ç â³äðÿäæåííÿ ³
çàñòàâ ó ñåáå âäîìà íà áàëêîí³
òðüîõ â³éñüêîâèõ. Âîíè íàìàãàëèñÿ
ùîñü ðîçãëåä³òè ó á³íîêëü. Íà óñ³
éîãî çàïèòàííÿ äðóæèíà çäèâîâàíî
çíèçóâàëà ïëå÷èìà.
— Ùî âè òóò ðîáèòå? — ïîö³êàâèâñÿ
÷îëîâ³ê ó òèõ â³éñüêîâèõ.
— Òà âè íå äèâóéòåñÿ, áóäü ëàñêà, —
â³äïîâ³â îäèí ³ç íèõ. — Ó íàñ òóò íå-
ïîäàë³ê íàâ÷àííÿ ïðîõîäÿòü, ³ ïî-

ìèëêîâî çàêèíóëè äåñàíò íà âàø
áàëêîí.

×îëîâ³ê ïîñì³õíóâñÿ:
— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà ìèíó-
ëîìó òèæí³ ãåîëîãè â
ìîºìó óí³òàç³ íàôòó

çíàéøëè, ÿ âæå í³÷îìó
íå äèâóþñü.

***
Ïðàïîðùèê ×îðíèé îòðèìàâ íàêàç
ïðîâåñòè çàíÿòòÿ ç ï³äëåãëèìè ñîë-
äàòàìè ïðî íàñë³äêè âèáóõó àòîìíî¿
áîìáè. Â³í äîâãî ìîâ÷êè ñòîÿâ ïå-
ðåä îñîáîâèì ñêëàäîì ðîòè, à ïîò³ì
çàêðè÷àâ:
— Ñîëäàòè! Óÿâ³òü ñîá³ äâàäöÿòü, í³,
òðèäöÿòü… òà ùî òàì òðèäöÿòü, ñòî
ä³æîê ïèâà, ÿê³ í³êîìó âèïèòè!!!

***
Âðàíö³ ïðàïîðùèê Íå÷èòàéëî âè-
øèêóâàâ ðîòó.
— Ïåðåâ³ðêà ñòàíó âçóòòÿ! — îãîëî-
ñèâ â³í. — Ïðàâó íîãó ï³äíÿòè!
Âñ³ ï³äíÿëè ïðàâó íîãó, à îäèí ñîë-
äàò ñïðîñîííÿ ïîìèëèâñÿ ³ ï³äíÿâ
ë³âó. Íå÷èòàéëî ïîì³òèâ ó øåðåíç³
í³ã øèðîêó ïðîãàëèíó ³ îáóðèâñÿ:
— Õòî öå òàì îáèäâ³ íîãè ï³ä-
íÿâ?!…

***
— Çàóâàæòå ìîº çà-
óâàæåííÿ!

***
— Òóò âè íå ó ñåáå âäî-
ìà, òóò ñêð³çü ìàº áóòè
÷èñòî ³ ïðèáðàíî.

***
— Â àðì³¿ âñå òðîøêè
çîâñ³ì ïî-³íøîìó…

***
— Òîâàðèøó êóðñàíòå,
âè æ çäîðîâèé, ÿê áèê
íà â³éí³.

***
— Çåìëÿ êðóòèòüñÿ
íàâêîëî ñâîº¿ â³ñ³, ùîá
ìè ìîãëè çàì³ðÿòè ÷àñ
äîáè.

***
— ² ÷îìó íà ò³é ìàòå-
ìàòèö³ â÷àòü: ñòîÿòè
íå âì³ºòå, õîäèòè íå
âì³ºòå…

***
— ²íòåë³ãåíò — öå ëþ-
äèíà ç âèùîþ îñâ³òîþ,
àëå öå çîâñ³ì íå çàâà-
æàº ìåí³ ìàòþêàòèñÿ.

***
— Äðåâí³ ðèì-
ëÿíè äîëàëè
ìîðñüê³ ìèë³ íà
ñâî¿õ ïîòóæíèõ

ïàðîïëàâàõ…

***
— Êîñìà÷îâ, ïîãàíî
êðîêóºø! ßê öå éîãî
íåìàº ó ñòðîþ? À õòî
æ òåïåð áóäå ïîãàíî
êðîêóâàòè?!

***
— Ïàì’ÿòàéòå, âè íå
âáèâàºòå. Âáèâàº
çáðîÿ, ÿêó âàì âèäàëè
êîìàíäèðè…

***
— Êàçàðìà áåç ñòàð-
øèíè, ùî êë³òêà áåç
ìàâïè…

***
— Ç óñüîãî, ùî ÿ çðî-
çóì³â, äî ìåíå íå ä³é-
øëî íàñòóïíå…

***
— Çíà÷èòü òàê: â îäíó
ïðàâó ðóêó âè áåðåòå
àâòîìàò…

***
— ²äåàëüí³ ñîëäàòè
íàì íå ïîòð³áí³. Íàøà
ñïðàâà — ¿õ âèõîâàòè…

***
— Äî ñâîãî ðîáî÷îãî
ì³ñöÿ íå ìîæíà ñòàâè-
òèñÿ, ÿê ñâèíÿ äî êî-
ðèòà.

***
— Êîæíà ñêëàäêà íà
ñîëäàòñüê³é êîâäð³ —
ëàç³âêà äëÿ àãåíò³â
ñâ³òîâîãî øï³îíàæó.
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***
ß ïîö³ëèâ ³ç ãàðìàòè
Ó âåëèêó ä³æêó.
Ñêëàä áåíçèíó ³ ìàñòèë
Ï³ä³ðâàâñÿ òð³øêè.

***
Äóæå äîâãî íà íàâ÷àííÿ
Ìè ìàéíî çáèðàºì.
Âæå äâà äí³ ïðîéøëî, à âîðîã
Äîñ³ íàñ øóêàº.

***
Íå äîâåëîñü ç àâòîìàòîì
Äîñ³ ïîñòð³÷àòèñü.
Õî÷ áè ïåðåä ÄÌÁ
Ñôîòîãðàôóâàòèñü.

***
Ó ì³ñòå÷êó âàðòîâîìó
Òèõî ³ ñïîê³éíî.
Âàðòîâèé ëèøå òóðáóº,
Áî õðîïå ïîñò³éíî.

***
ß óçèìêó íà ïëàöó
Íàâ³òü íå âòîìèâñÿ.
Àëå ÿê ãàðíåíüêî í³ñ
²íåºì ïîêðèâñÿ.

***
Â÷îðà ìè íà ÏÕÄ
Ôàðáóâàëè ñòåëþ.
Òåïåð êîë³ð «êàìóôëÿæ»
Â íàøî¿ îñåë³.

***
Îé íå ìîæó á³ãòè êðîñ,
Áî âòîìèëèñü íîãè.
Á³ã — òî ïåðøèé ³ íàä³éíèé
Øëÿõ äî ïåðåìîãè.

***
Ìè ïðèíåñëè ó êàçàðìó
ßùèê ³ç ãðàíàòàìè.
Õî÷ ç ê³ñòêàìè é äóæå êèñë³,
Òà ìè ¿õ æóâàòèìåì.

***
Íå íàâ÷èëè ä³ñòàâàòè
Êëàïàí ç ïðîòèãàçó.
Òàê ó íüîìó é á³ãàâ êðîñ.
Âæå ÷îòèðè ðàçè.

— Äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³éñüêîâî¿ ïðèñÿãè ñòàâàé!
Öåé îêðèê âèêëèêàâ ùå á³ëüøó ðîçãóáëåí³ñòü ó

ìîëîäèõ ñîëäàò³â. Òà êóðñ ìîëîäîãî
á³éöÿ íå ïðîéøîâ
äàðåìíî: âîíè, íå
ç à ì è ñ ë þ þ ÷ è ñ ü ,
ìàéæå àâòîìàòè÷íî

êèíóëèñÿ äî çàãàëü-
íîãî ñòðîþ. Çà ð³äå-
íüêèì ïàðêàí÷èêîì
íàâêîëî ïëàöó çà-

ëèøèëèñÿ ìàìè, ñåñòðè òà êîõàí³... Òðåìòÿ÷èìè ðó-
êàìè âîíè âèòèðàëè ñëüîçè, íà÷å ïðîâîäæàëè ñâî¿õ õëîï-

ö³â íà â³éíó…
Äî òðèáóíè íàáëèçèâñÿ ãåíåðàë Êóöàð. Çâè÷íèì ðóõîì ìàéîð Òóð÷èíñü-

êèé ïðîñòÿãíóâ éîìó òåêñò ïðîìîâè, íàïèñàíèé íèì óíî÷³ ðàçîì ³ç çàñòóï-
íèêîì Êóöàðà ç âèõîâíî¿ ðîáîòè. Îô³öåðè çíàëè, ùî ç ð³äíîþ ìîâîþ ó êîì-
äèâà òóãî, òîìó ñëîâà ï³äáèðàëè ÿêîìîãà ïðîñò³ø³, à ñàì òåêñò íàäðóêóâàëè
âåëèêèìè ë³òåðàìè.

Äîâêîëà íàâèñëà òèøà, ÿêó çð³äêà ïåðåðèâàëè æàë³áí³ ñõëèïóâàííÿ ð³äí³.
Ãåíåðàë çàéíÿâ ì³ñöå ïåðåä ì³êðîôîíîì ³ äî äîùó æ³íî÷èõ ñë³ç äîäàâñÿ ãð³ì
êîìàíäèðñüêîãî ãîëîñó.

— Âºòàþ âàñ, òàâàð³ø³ ìà¿! — ïî÷àâ â³í áåç ïàï³ðöÿ. — Ó öºé ïðºêðàñí³é ³
âºñüîë³é äåíü…

Íåâïèííî çàòèíàþ÷èñü, ãåíåðàë ïî÷àâ ÷èòàòè òåêñò ïðîìîâè. Âñ³ çàòà-
ìóâàëè ïîäèõ, ïðèñëóõàþ÷èñü. Ëþäåé çäèâóâàëà íå òàê ïðîìîâà, ÿê ìîâà
«ùèðîãî óêðà¿íöÿ». Æ³íêè ïîòðîõó ïåðåñòàëè ïëàêàòè, çà÷óäîâàíî ïîçèðà-
þ÷è òî íà ãåíåðàëà, òî îäíà íà îäíó.  

— Âîºíàì³ íº íàðîäæóþöà, — ïðîäîâæóâàâ ì³æ òèì îðàòîð. — Ì³ çðîá³ìî ç
í³õ âîºíàâ…

Òðàóð íà îáëè÷÷ÿõ ðîäè÷³â ïîñòóïîâî òàíóâ, ÿê ñí³ã íà ñîíö³. Ïî÷óâñÿ ñì³õ,
ñïî÷àòêó íåñì³ëèâèé, à ïîò³ì âñå âåñåë³øèé. 

— ² íº ïàòðºáíà ïëàêàò³ çà ñâà¿ì³ äºòüì³… — ïðîäîâæóâàâ ãåíåðàë.
Òà âæå í³õòî í³ çà êèì íå ïëàêàâ. Ëþäè â³äâåðòî ñì³ÿëèñÿ. Â³äòàê óðî÷èñ-

òèé äåíü ïðèéíÿòòÿ â³éñüêîâî¿ ïðèñÿãè ïåðåòâîðèâñÿ íà öèðêîâó âèñòàâó... 

ÓÂÀÃÀ!!!
Æóðíàë «Â³éñüêî Óêðà¿íè» îãîëîøóº ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ.

Íàäñèëàéòå íà àäðåñó ðåäàêö³¿ êóìåäí³ ôîòîãðàô³¿ ç â³éñüêîâîãî æèòòÿ.
Êðàù³ ç íèõ áóäóòü îïóáë³êîâàí³ íà øïàëüòàõ ÷àñîïèñó.
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У ГОДИНИ ДОЗВІЛЛЯ

Перші згадки про більярд знаходи�

мо в сімейних архівах королівсь�

ких та дворянських родин, — з

ХVІІІ ст. більярд відомий як шляхет�

на гра. Однак є свідчення, що в

більярд грали люди різних соціаль�

них верств і статі — королі і прос�

толюдини, леді і джентльмени. 

В Європі батьківщиною більярду

вважається Франція, куди він, ймо�

вірно, прийшов з Китаю чи Індії.

З історичних джерел відомо, що

перший більярдний зал з’явився

при Людовику XI, і тільки через сто

років — у Лондоні. Завдяки май�

стерній грі на більярді можна було

навіть отримати доступ до коро�

лівського двору. Так, постійним

партнером Людовика XIV був

якийсь Шамільяр. Швидкий злет

його кар'єри просто дивує. Зі зви�

чайного писаря він виріс до рад�

ника при Парламенті, потім став

контролером державних фінансів,

а у 1707 р. — військовим міністром. 

Перші більярдні столи мали ба�

гато технічних недосконалостей.

Так, борти їх не були пружними,

тому кулі, ударяючись об них, не

відбивалися. Дошка, по якій ката�

ли кулі, була недостатньо рівною і

твердою, а сама гра виглядала до�

сить примітивно. Звичайний де�

рев'яний молот, який спочатку ви�

користовували під час гри, також

виявився дуже незручним через

свою велику «голову», — гравці

змушені були розвертати молот і

використовувати його рукоятку

для удару по кулі. Рукоятка мала

назву «queue», що в перекладі

означає «хвіст», звідки й назва

«кий» (cue). Кий у теперішньому

його вигляді був винайдений ли�

ше наприкінці ХVІІ ст. Але груби�

ми киями�палицями неможливо

було надати кулі, наприклад, біч�

ного обертання. Кулі ж виготовля�

лися зі слонової кості. Є свідчен�

ня, що заради виготовлення одно�

го комплекту треба було вбити 12

слонів!..

У Росію цю азартну гру завіз мо�

лодий реформатор Петро I. Спеці�

альним указом він наказав вста�

новлювати більярдні столи в міс�

цях розваг, — і ця гра відразу стала

популярною серед еліти. 

Особливо захоплювалося біль�

ярдом офіцерство, забували навіть

про карти. До речі, у царській Росії

вважалося хорошим тоном, якщо

офіцер грав на більярді, і не було

жодного полку, де б в офіцерських

зборах не стояв більярдний стіл.

Особливої уваги заслуговують ко�

лоритні фігури трьох генералів

російської армії — Івана Скобелє�

ва, Дмитра Бібікова й Олександра

Остермана�Толстого. Всі вони в

боях втратили руку, але завдяки си�

стематичним вправам і тренуван�

ням досягли великих успіхів у грі

на більярді.

У середині XIX ст. в Росії вида�

ються перші правила відомих на

той час ігор. У 1834 р. таку книгу�

посібник підготував професійний

петербурзький гравець і більярд�

ний фабрикант Єрикалов. Це не

тільки перший опис «Російської

п’ятикулевої» гри, «Піраміди», ка�

рамбольних партій, а й декількох

ігор, розповсюджених серед війсь�

кових, таких як «Офіцерська», «Гу�

сарська», «Морська». 

Наприкінці XIX — початку ХХ ст.

більярдні столи з'являються в трак�

тирах і шинках. Гра стає засобом

приваблювання відвідувачів до ре�

сторанів, кав'ярень, клубів. Мало

хто знає, що до революції в Москві

більярдних було більше, ніж пит�

них закладів, а Петербург славився

гравцями екстра�класу. 

До речі, наш класичний більярд

не поширений на Заході. Окрім

країн пострадянського простору,

він популярний лише у Монголії,

Фінляндії та ще у двох�трьох краї�

нах. У світі ж більш відомі пул, сну�

кер та карамболь. У цих різновидах

гри використовують легкі й невели�

кі за розміром кулі, легкі киї, більші

лузи, які іноді зовсім відсутні. 

В Англії популярний снукер, ніби�

то завезений племінником Чембер�

лена, молодим офіцером у званні

снукера. Італійці та французи відда�

ють перевагу карамболю — на столі

без луз грають трьома кулями й

фішками, які треба збивати, одер�

жуючи за це певну кількість балів. 

Нині у Міжнародній федерації

більярда йдуть палкі суперечки

щодо того, який різновид гри ста�

не олімпійським видом. Адже рі�

шення про включення більярду

до олімпійських видів уже прий�

нято. 

Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ

Для офіцерів гра на більярді завжди
була більше, ніж просто гра...

Îñîáëèâî çàõîïëþâàëîñÿ á³ëüÿðäîì
îô³öåðñòâî. Ó öàðñüê³é Ðîñ³¿ 
íå áóëî æîäíîãî ïîëêó, 
äå á íå ñòîÿâ á³ëüÿðäíèé ñò³ë. 

««ООФФІІЦЦЕЕРРССЬЬККАА»»,,

««ГГУУССААРРССЬЬККАА»»,,

««ММООРРССЬЬККАА»»......
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