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ВВеессееллиихх  ссввяятт  ттаа  ссммааччннооїї  ккууттіі!!



«Òîâàðèø³ ãåíåðàëè ³ àäì³ðàëè, îô³öåðè, ïðàïîðùèêè ³

ì³÷ìàíè, ñåðæàíòè ³ ñòàðøèíè, ñîëäàòè ³ ìàòðîñè, êóð-

ñàíòè ³ ë³öå¿ñòè, ïðàö³âíèêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè! Äîðî-

ã³ âåòåðàíè!

Âæå ó íîâîìó ðîö³ íà íàñ ÷åêàþòü íîâ³, ìàñøòàáí³ çàâ-

äàííÿ. Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè âèçíà÷åíî øëÿõè ïîäàëüøî-

ãî ðåôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë. Óêðà¿íñüêå

â³éñüêî çàçíàº äîêîð³ííèõ çì³í. Áóäå ïåðåãëÿíóòî ñòðóê-

òóðó òà ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ Çáðîéíèìè Ñèëàìè ³ ïîë³ïøå-

íî ñèñòåìó ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, ïðèçóïèíåíî ïðèçîâ íà

ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó ç îäíî÷àñíèì ïåðåõîäîì äî

êîìïëåêòóâàííÿ àðì³¿ âèêëþ÷íî çà êîíòðàêòîì, ÿê öå

çðîáëåíî ñüîãîäí³ ó ïðîâ³äíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó.

Âîäíî÷àñ çì³íè òîðêíóòüñÿ íå ëèøå öèõ ñòðàòåã³÷íèõ

ïèòàíü. Â³éñüêîâà ðåôîðìà íå îáìåæèòüñÿ çì³íîþ ñòðóêòóðè Çáðîéíèõ Ñèë, ¿õ ÷èñåëü-

íîñò³ òà ïðèíöèïó êîìïëåêòóâàííÿ. ßê ³ ðàí³øå, ìàêñèìàëüíà óâàãà áóäå çîñåðåäæåíà

íà âèêîíàíí³ çàâäàíü, ÿê³ ñòàâèòü êåð³âíèöòâî äåðæàâè ùîäî îñíàùåííÿ Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè íîâèìè òà ìîäåðí³çîâàíèìè çðàçêàìè îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, ³íòåíñè-

ô³êàö³¿ áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ âèøêîëó îñîáîâîãî ñêëàäó, çàáåçïå÷åííÿ ñî-

ö³àëüíèõ ãàðàíò³é â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ¿õí³õ ðîäèí, ó÷àñò³ ó ì³æíàðîäíèõ îïåðàö³ÿõ ç

ï³äòðèìàííÿ ìèðó ³ áåçïåêè. 

Íà íàñ ÷åêàº äóæå âàæëèâèé ³ íàñè÷åíèé ð³ê. Ïîïåðåäó íàïðóæåíà ðîáîòà òà íàäçâè-

÷àéíî â³äïîâ³äàëüí³ çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêèõ íàì çíàäîáèòüñÿ ìîá³ë³çàö³ÿ óñ³õ

ëþäñüêèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â.

Ïåðåêîíàíèé, ùî ðàçîì ìè çäîëàºìî áóäü-ÿê³ òðóäíîù³ íà øëÿõó äî ìåòè.

Ùèðî ³ ñåðäå÷íî â³òàþ óñ³õ âàñ ç Íîâèì 2013 ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!»

«Äîðîã³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè!

Íàñòóïíèé, 2013 ð³ê, ïîâèíåí ñòàòè ðîêîì ðîçâèò-

êó òà ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Óñ³ ã³ëêè âëàäè ìà-

þòü çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíèé ñîö³àëüíèé åôåêò â³ä

åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà ïðàâîâèõ ïåðåòâîðåíü.

Ïî÷àòîê ðîáîòè îíîâëåíîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè

òà Óðÿäó â³äêðèâàº ìîæëèâîñò³ äëÿ êîíñòðóêòèâíî¿

ñï³âïðàö³ óñ³õ ïðîâ³äíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë çàäëÿ ðîçáó-

äîâè Óêðà¿íè.

Ãîëîâíèì ïðèíöèïîì íàøî¿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè

ìàº ñòàòè â³äñòîþâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³.

À êëþ÷îâîþ â³äïîâ³ääþ íà íîâ³ âèêëèêè ñâ³òîâî¿

åêîíîì³÷íî¿ êðèçè - çëàãîäà òà çãóðòîâàí³ñòü óêðà¿í-

ñüêîãî íàðîäó.

Óïåâíåíèé, ìè çäàòí³ îá'ºäíàòèñÿ çàðàäè íàøîãî

ñï³ëüíîãî ùàñëèâîãî ìàéáóòíüîãî.

Áî ìè - ºäèíèé íàðîä, ìè - âåëèêà êðà¿íà.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàþ êîæí³é ðîäèí³ çäîðîâ'ÿ,

çä³éñíåííÿ ìð³é òà ñïîä³âàíü.

Õàé ó âàøèõ äîì³âêàõ çàæäè ïàíóþòü ìèð òà äîáðîáóò!

Ç Íîâèì ðîêîì!»

Президент України — Верховний Головнокомандувач
Збройних Сил України Віктор Янукович:

Міністр оборони України Павло ЛЕБЕДЄВ:
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СНІГОВІ МАНЕВРИ

На відміну від минулого року, сні�

ги та морози прийшли в Україну

майже одночасно з календарною

зимою. За чотири дні випало по�

над дві місячні норми опадів. Сніг

засипав автошляхи, валив дерева,

знеструмлював населені пункти.

Спочатку у Київській, Житомир�

ській, Тернопільській, Вінницькій,

Хмельницькій, Чернівецькій, Львів�

ській, Івано�Франківській облас�

тях, а згодом й по всій країні. 

Командири військових частин та

з’єднань Збройних Сил України

оперативно відреагували на звер�

нення керівників органів місцевої

влади про допомогу. Так, автошля�

хи, тротуари та площі столиці від

снігових заметів звільняли вій�

ськовослужбовці з Києва, Василь�

кова та Броварів.

А у Львівській області на автотра�

сі Київ — Чоп у сніговий полон

потрапили сотні автомобілів. На

ділянці Броди — Ожидів снігові за�

мети розчищали персонал і техні�

ка 24�ї, 51�ї окремих механізова�

них бригад, а також Центру забез�

печення навчального процесу Ака�

демії Сухопутних військ імені Геть�

мана Петра Сагайдачного і 233�го

загальновійськового полігону та

автодорожньої військової частини

з міста Дубно. А на ділянці Буськ —

Броди військові звільнили зі сніго�

вого полону близько 300 авто.

Пік боротьби із стихією припав

на 16–17 грудня. Лише протягом

цієї доби в зонах стихійного лиха

воїни Збройних Сил розчистили

понад 900 кілометрів автошляхів,

облаштували 10 пунктів обігріву

для цивільного населення. Загалом

наслідки заметілей ліквідовували

більше двох тисяч військовослуж�

бовців Збройних Сил, використо�

вуючи понад 355 одиниць спеці�

альної військової техніки.

На дорогах від Хмельницького

до Тернополя, Кам’янця�Поділь�

ського і в обласному центрі пра�

цювали військовослужбовці та

техніка окремого інженерно�ае�

родромного батальйону Повітря�

ного командування «Захід», авіа�

ційних складів ракетного озброєн�

ня і боєприпасів, а також 19�ї ра�

кетної бригади Сухопутних військ

Збройних Сил України.

НЕМОВЛЯ ВРЯТУВАВ СОЛ

Ìåõàí³ê-âîä³é

³íæåíåðíî¿ ìàøèíè

ðîçãîðîäæåííÿ

Ìèêîëà Ëüâ³âñüêèé 

Íà àâòîøëÿõàõ Õìåëüíè÷÷èíè

Ìåõàí³ê-âîä³é ³íæåíåðíî¿ ìàøèíè ðîçãîðîäæåííÿ

(²ÌÐ–2) ñòàðøèé ñîëäàò Ìèêîëà Ëüâ³âñüêèé, äîëàþ÷è

íàäñêëàäí³ ïîãîäí³ óìîâè, ïðîêëàâ äîðîãó êàðåò³

øâèäêî¿ äîïîìîãè äî ñåëà Äóá'º Áðîä³âñüêîãî ðàéîíó

Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³. Òàì ïîòðåáóâàâ ïîðÿòóíêó

òðèì³ñÿ÷íèé ìàëþê, â ÿêîãî ñòàâñÿ íàïàä àñòìè.

Çàâäÿêè â³éñüêîâîñëóæáîâöþ, íåìîâëÿ ñâîº÷àñíî

äîñòàâèëè äî öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³, äå

éîìó íàäàëè êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó.
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АКТУАЛЬНО

— Розчищаючи дорогу від Шепе�

тівки до Старокостянтинова, інже�

нерна машина розгородження

(ІМР�2) пройшла дванадцять сіл, і

це лише ті, які знаходилися безпо�

середньо обабіч дороги, — розпо�

вів командир 47�го арсеналу ма�

йор Денис Пономарчук. — Серед�

ня швидкість руху становила 5–10

кілометрів на годину. Вражало, що

люди нас зустрічали немов героїв�

визволителів. Адже снігова стихія

ізолювала місцевих жителів від ци�

вілізації подекуди більше ніж на

три доби.

— Дуже задоволений роботою

військових і висловлюю щиру

вдячність, — зазначив начальник

служби цивільного захисту Тлу�

мацького району Івано�Франків�

ської області підполковник Воло�

димир Солоха. — Особливо хочу

відзначити самовіддану роботу во�

дія шнекороторної машини 114–ї

бригади тактичної авіації сержан�

та військової служби за контрак�

том Михайла Сорочинського. Він є

прикладом справжньої відданості

військовій справі.

На переконання керівництва Ге�

нерального штабу Збройних Сил

України, рятувальні роботи армій�

ців варто прирівняти до виконан�

ня бойових завдань, адже, здійсню�

ючи багатокілометрові марші на

спеціальній важкій техніці, прок�

ладаючи дороги, розгортаючи

пункти обігріву, військовослуж�

бовці здобували безцінний досвід.

Скрізь, де долати стихію насе�

ленню допомагали військові, луна�

ли слова вдячності. За тверджен�

ням метеорологів, цьогорічні екс�

тремальні снігопади — рекордні за

весь період спостережень із 1881

року. І хоча розчищення автошля�

хів, евакуація транспорту, розгор�

тання пунктів обігріву — не основ�

ні функції Збройних Сил, армія

вкотре довела свою спроможність

виконати будь�яке завдання заради

спасіння людей. Проте, грудень —

лише перший зимовий місяць, то�

му персонал і техніка мають бути

готовими до нових випробувань.

Адже снігу вистачить усім: і дітям, і

дорослим.

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ

Ôîòî Â³òàë³ÿ ²ÂÀÍÎÂÀ

ЛДАТ�КОНТРАКТНИК
Ó ñí³ãîâîìó ïîëîí³ îïèíèëîñÿ ïîíàä 300 àâò³âîê
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УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА

«СПЕЦНАЗ»
ДЕШЕВИМ
НЕ БУВАЄ

Ó âèïàäêó â³éíè ¿õ êèäàþòü ó ñàìó ïàùó àãðåñîðà, àáè ¿¿ ðîç³ðâàëè…

² òðèïóäîâèé ðþêçàê çà ïëå÷èìà òà äåñÿòêè ê³ëîìåòð³â á³ãîì ïåðåñ³÷åíîþ

ì³ñöåâ³ñòþ — «âèðîáíè÷à íîðìà» öèõ ñîëäàò³â Ôîðòóíè…

Æèâóòü âîíè íà òåðèòîð³¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, äå ïóñòóþòü êóðèëêè, à êî-

ìàíäèðè çíàþòü, ÷èì äèõàº êîæåí áîºöü.

² ëåäü íå ùîì³ñÿöÿ íà äâà òèæí³ æèòòÿ ó òàìòåøí³õ êàçàðìàõ ³ øòàá³

ïîâí³ñòþ çàâìèðàº: á³éö³ ïåðåäèñëîêîâóþòüñÿ ó íàìåòîâå ì³ñòå÷êî íà

ïîë³ãîí³, äå îïàíîâóþòü â³éñüêîâó íàóêó íå ç êíèæîê, à íà ïðàêòèö³.

Ñàìå òàê ³ ìàº áóòè â åë³òíèõ â³éñüêàõ. Â³éñüêàõ, ÿê³ ãîðäî íîñÿòü íàçâó

«ñïåöíàç»…
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Легендарний 8�й полк військ

спеціального призначення дисло�

кується нині практично у центрі

міста Хмельницький.

Це той полк, який ще з маловідо�

мих і трагічних подій чехосло�

вацької революції виніс головне:

спецпризначенці — це професіо�

нали військової справи, на яких

покладають найскладніші і найвід�

повідальніші завдання. До того ж,

як показав досвід їх використання

в Афганістані, навіть ті задачі, які

не були під силу мотопіхоті і де�

сантникам, спецпризначенцям ви�

являлися «по зубах».

Це лише дещиця, чим можуть пи�

шатися хмельницькі спецпризна�

ченці, святкуючи 50�річчя своєї

частини. Бо серед здобутків — уні�

кальний за вміннями і навичками

офіцерський склад, котрий доби�

рався роками і нині передає доро�

гоцінний досвід новобранцям. 

Ïåðøîþ áóëà îïåðàö³ÿ «Äóíàé»

Трохи більше півстоліття тому,

15 грудня 1962 року, у м. Ізяслав

Хмельницької області на основі

Директиви Генерального штабу

Збройних Сил Радянського Союзу

було сформовано бригаду спеці�

ального призначення. Вже за рік

під час зборів, які проводилися на

базі Білоруського військового ок�

ругу, її військовослужбовці де�

монстрували високу боєздатність. 

Першим відповідальним випро�

бовуванням для особового складу

стала участь у маневрах «Дніпро» в

1967 році. На них у тилу «ворога»

діяло шість розвідувальних груп,

які виявили майже три десятки

важливих об’єктів умовного про�

тивника. Тоді за успіхи в бойовій

підготовці, міцну військову дис�

ципліну та високу бойову готов�

ність бригаду було нагороджено

Пам’ятним прапором Військової

Ради Прикарпатського військово�

го округу. І одразу ж після цього —

випробування на зрілість: ізяслав�

ців залучають до стратегічної опе�

рації «Дунай», яка проводилась на

території Чехословаччини у 1968

році.

У радянські часи будь�яка правда

про чехословацьку революцію бу�

ла таємницею за сімома печатка�

ми. Коли сучасники тих подій на�

віть не здогадувалися про так звану

«празьку весну», лише одна спеці�

альна група у складі п’яти чоловік

успішно зірвала перевезення з бо�

ку залізничної станції м. Кошице, а

інша — з шістнадцяти чоловік —

блискуче впоралася із ліквідацією

підпільних радіостанцій та розвід�

кою військових об’єктів. І хоча та�

ких завдань було безліч, нині деякі

історики роблять закиди на

кшталт «свої пішли зі зброєю про�

ти своїх». Проте хмельницькі спец�

призначенці завжди були вірні вій�

ськовій присязі і просто виконува�

ли свою солдатську роботу.

Ñòîð³íêè àôãàíñüêîãî ë³òîïèñó

Для того, хто виконував, як тоді

офіційно іменувалося, «інтернаці�

ональний обов’язок» в Афганіс�

тані, слов’янська назва населеного

пункту «Лошкарьовка» (кишлак

Лашкаргак) є більш ніж красно�

мовною. Саме там був пункт пос�

тійної дислокації спецпризначен�

ня з Ізяслава — 370�го окремого за�

гону, бійці якого кров’ю писали

сторінки бойового шляху обмеже�

ного контингенту радянських

військ в Афганістані. Згодом, у

1985 році на базі ізяславської бри�

гади був сформований 186�й окре�

мий загін спеціального призна�

чення, який став стрижнем слав�

нозвісної 22�ї бригади спецприз�

начення, що дислокувалася і у

Кандагарі, і у Шахджої, і у Лашкар�

гаці, і у Фарахруді... 

Вже 15 травня 1985 року загін

розпочав бойові дії з прикриття

державного кордону Республіки

Афганістан з Пакистаном. До кінця

того ж року було здійснено більше

200 бойових виходів, із них 36 —

розвідувальних. За той період

військові знищили більше 350

моджахедів, а разом з ними — чи�

мало техніки і зброї.

У 1986 році інтенсивність розві�

дувально�бойових дій загону не

знизилась: під час майже 300 бойо�

вих операцій «смугасті тільники»

знищили понад 300 бойовиків та

здобули чимало трофеїв: легку і

важку стрілецьку зброю, міномети,

гранати, спорядження тощо.

До речі, саме у 1987 році військо�

вослужбовці загону були першими,

хто захопив американський пере�

носний зенітно�ракетний ком�

плекс «Стінгер» і автоматичну зе�

нітну установку «Ерлікон», що тоді

дошкуляли радянським льотчикам.

Загалом за три роки перебування

на території Республіки Афганіс�

тан підрозділи загону здійснили

850 бойових рейдів, в результаті

яких знищили більше 1000 бойо�

виків, 79 автомобілів, 17 безвідкат�

них гармат, 5 мінометів, 10 грана�

тометів, 6 переносних зенітних

ракетних комплексів, чимало ін�

шої зброї.

За відвагу і героїзм, проявлені

при виконанні інтернаціонально�

го обов’язку, Указом Президії Вер�

ховної Ради СРСР звання Героя Ра�

дянського Союзу з врученням ор�

дена Леніна присвоєно капітану

Я. П. Горошку, старшому лейтенан�

ту О. П. Оніщуку (посмертно) та

молодшому сержанту Ю. В. Ісламо�

ву (посмертно). А понад 3 000 ін�

ших військовослужбовців бригади

нагороджено орденами і медалями. 

УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА

Â³éñüêà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ — óí³êàëüíèé ð³ä â³éñüê, äî

ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü ï³äðîçä³ëè ³ ÷àñòèíè ð³çíèõ ñïåö³àëüíèõ

ñëóæá, âèä³â çáðîéíèõ ñèë (ñóõîïóòíèõ â³éñüê, àâ³àö³¿, ôëîòó, ìîð-

ñüêî¿ ï³õîòè òîùî) òà ïîë³ö³¿ (ì³ë³ö³¿), à òàêîæ àíòèòåðîðèñòè÷í³ ï³ä-

ðîçä³ëè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ áîðîòüáè ³ çíèùåííÿ òåðîðèñòè÷íèõ ôîðìó-

âàíü, ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ îïåðàö³é, îðãàí³çàö³¿ ïàðòèçàíñüêî¿

â³éíè, äèâåðñ³éíèõ àêò³â ó ãëèáîêîìó òèëó ïðîòèâíèêà ³ âèêîíàííÿ

³íøèõ ñêëàäíèõ áîéîâèõ çàâäàíü. Ó íàäçâè÷àéíî åêñòðåìàëüíèõ

óìîâàõ îñîáîâèé ñêëàä â³éñüê ñïåöïðèçíà÷åííÿ âèÿâëÿº âèñîêó áî-

éîâó, âîãíåâó, ô³çè÷íó ³ ïñèõîëîã³÷íó ï³äãîòîâêó.

Êîìàíäèð ïîëêó Îëåã Íå÷àºâ: «Ãîëîâíà íàøà

çàäà÷à — ï³äãîòîâêà ïðîôåñ³îíàë³â-ðîçâ³äíèê³â».
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Вже після розпаду Радянського

Союзу, у 2001 році, Указом Прези�

дента Російської Федерації від

03.03.2001 року №244–С 22�й ок�

ремій бригаді спеціального приз�

начення присвоєно почесне най�

менування «Гвардійська». Це —

перший випадок присвоєння по�

дібного звання після Великої Віт�

чизняної війни.

«ÑÒÀËÜ» ² «ØËÀÊ»

«ÑÏÅÖÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÑÜÊÎ¯

«ÄÎÌÍÈ»

За часів незалежної України ба�

гато військових частин були або

скорочені, або взагалі перестали

існувати. Щодо спецпризначенців,

то в українському війську лишило�

ся кілька військових частин, де го�

тують фахівців такого рівня. Ко�

лишня ж ізяславська бригада пере�

базувалась до обласного центру

Хмельниччини. Багато офіцерів,

які гартувалися у горнилі афган�

ської війни, продовжили з честю

виконувати військовий обов’язок у

місіях з підтримки миру в Іраку,

Сьєрра�Леоне, Ліберії та інших «га�

рячих точках» планети. І у ці дні

професійні військові у смугастих

тільниках продовжують захищати

мирне населення чужих країн. А на

Батьківщині тренують м’язи і волю.

Враженнями від служби ділиться

командир групи спеціального

призначення капітан Ілля Новіков: 

— Я дуже хотів служити у вій�

ськах, де не тільки вивчають мате�

ріальну частину і тренуються на

симуляторах бою, а там, де відчува�

ється справжня військова роман�

тика! Єдине, що трохи гнітить —

це відсутність свого житла. Була б

квартира — створив би сім’ю. Не�

дарма ж говорять, що міцний тил

формує міцний фронт! Я бачу, що

йдуть реформи в армії у соціальній

сфері і є вже зміни: і зарплату під�

няли, і сучасну форму видали — не

усім, але все ж таки... Але хотілося б,

аби соціальне забезпечення було в

армії краще…

Звичайно, як і у деяких колекти�

вах, не буває такого, щоб усе було

райдужним та безхмарним. Проб�

леми є і тут. Але про них команду�

вання частини говорить неохоче.

Мовляв, ми не «плакси», до того ж

така ситуація і в решті військових

частин держави — ну, так склалося,

що поробиш?

Інший бік медалі: Хмельниць�

кий — місто економічно не бідне.

Мається на увазі, що вантажник на

речовому базарі, куди за покупка�

ми їздять не лише з усієї Украї�

ни, а й із зарубіжжя, отримує за

місяць майже 4 000 гривень.

Натомість контрактник�

спецпризначенець — від

1 800 до 2 300 гривень. По�

годьтесь, прожити на одну

таку зар�

плату склад�

но. Додати сюди

витрати на продукти

харчування, проїзд на служ�

бу тощо. А молодим неодруже�

ним контрактникам хочеться і у

вихідний якось розважитися. Си�

туацію щодо житла цьогоріч не

прояснив і держбюджет: парла�

ментарі, мабуть, забули, що вій�

ськовим потрібен дах над голо�

вою, отож і не заклали жодної ко�

пійки на зведення квадратних мет�

рів для армії.

Ще одна проблема бійців спец�

призначення — забезпечення аму�

ніцією. Наприклад, перший загін

частини повністю укомплектова�

ний контрактниками. Увесь мину�

лий рік хлопців у частині практич�

но не бачили: то на навчаннях, то

на зборах у різних регіонах Украї�

ни. Місяць — у Криму на гірській

підготовці, потім — на Рівненсько�

му і Житомирському полігонах, у

Карпатах, Кіровограді. Словом, —

постійно у полях. Звісно, що об�

мундирування при такій роботі і

навантаженні має бути надійним і

зручним. Але, на жаль, існуючі нор�

ми речового постачання на сьо�

годні не відповідають потребам

спецпризначенців. Тож практично

усе спорядження офіцери і кон�

трактники купують за власні гроші.

Щоправда, минулоріч держава по�

балувала хмельничан новітньою

амуніцією.

— Було виділено кошти на заку�

півлю півсотні експерименталь�

них зразків форми одягу для спец�

підрозділів, — розповідає підпол�

ковник Олег Нечаєв. — І зараз три�

ває активне їх використання і

тестування. Бійці ще дадуть оцінку

цим зразкам. Та можу сказати вже

сьогодні, що якість і функціональ�

ність нової форми на досить висо�

кому рівні. 

Прикро констатувати, але носи�

ти її будуть лише півсотні спец�

призначенців. А решта — купува�

тиме собі те, у чому зручно викону�

вати завдання. 

Переживання командира щодо

забезпечення своїх підлеглих зро�

зуміти можна. Бо навіть фізично

підготованому бійцю, м’яко кажу�

чи, важко у стандартному камуф�

ляжі, жорстких армійських «бер�

цях» та з брезентовим речмішком

за плечима здійснювати маршкид�

ки на десятки кілометрів. Втім, і з

«тим, що видають» хмельницькі

воїни гідно виконують у мирний

час бойові завдання. Принаймні

так лаконічно узагальнив основні

завдання служби у військах спец�

призначення командир полку під�

полковник Олег Нєчаєв: 

— Щороку підрозділи частини

беруть участь у різноманітних нав�

чаннях, де демонструють високий

рівень професіоналізму та вишкіл.

Проте головна наша задача — це

підготовка професіоналів�розвід�

ників, які здатні виконувати будь�

які завдання за будь�яких умов.

Чого лише варті результати, які

вони продемонстрували під час

«Адекватного реагування�2011» та

«Перспективи�2012». Тож недарма

на одній із останніх Військових

рад Сухопутних військ Збройних

Сил України було урочисто оголо�

шено: 8�й окремий полк спеціаль�

ного призначення — краща части�

на розвідки Сухопутних військ!

Звісно, така висока оцінка коман�

дування — це аванс за майбутні ре�

УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА
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зультати у бойовій підготовці. Але

довіру держави і командування

хмельничани обов’язково виправ�

дають, — запевняє командир ле�

гендарної частини підполковник

Олег Нечаєв. — Це визнання — не

що інше, як робота кожного бійця

на загальний результат! Проте

всьому тому, що вміють і знають

наші військовослужбовці, вони

завдячують своїм наставникам. Не

можу не згадати начальника штабу

полку підполковника Володимира

Шаблія, заступника командира за�

гону спеціального призначення

майора Вадима Пастуха, голов�

ного старшину Павла Наза�

рука, а також заступників

командирів груп спеці�

ального призначен�

ня прапорщика Ми�

хайла Мілаша, стар�

шин Олександра

Доценка та Петра

Мельника. Це —

справжні воїни! Са�

ме такі люди і є взір�

цем виконання вій�

ськового обов’язку, і са�

ме на таких, власне, і три�

мається армія! 

Необхідно сказати кілька слів і

про самих військовосужбовців

частини. Більшість із них має вищу

військову освіту. Інтелект для спец�

призначенця — головна зброя.

Шкідливих звичок власники сму�

гастих тільників не мають: спро�

буйте викурити цигарку під час 30�

кілометрового марш�кидка з 45�кі�

лограмовим рюкзаком?!! Те саме і з

алкоголем: чарку�другу у свято —

не більше! Бо наступного дня ро�

бота вимагатиме від організму

повної віддачі.

— Служити у спецвійськах можуть

лише одиниці з багатьох тисяч тих,

хто виявляє таке бажання на при�

зовних пунктах! — говорить Олег

Нечаєв. — І була курйозна історія,

коли на збірному пункті облвійськ�

комату до нашого офіцера, як кліщ,

причепився призовник: «Візьміть

мене у спецпризначення!» — ледь не

плакав хлопець. І розумний, і силь�

ний, і витривалий — за особовою

справою. Та лише два сантиметри

не вистачає зросту! Підняли доку�

менти, накази, проконсультувалися

з військовими лікарями. І виявилося,

що стандарти, за якими раніше від�

бирали, зараз уже застаріли. Взяли

хлопця на КМБ. Тепер служить кон�

трактником. Лише добрі слова гово�

рять про нього командири�настав�

ники. 

На харчування солдати не скар�

жаться. Кілька років поспіль їх го�

дує приватна фірма. Проте часто

доводиться куштувати «сухпай».

Мінно�підривні роботи, розвідка,

знешкодження диверсійних груп

противника, захоплення і допит

«язика» переважно здійснюються у

темну пору доби. Бували випадки,

коли за п’ять днів групи загонів

полку спецпризначення долали

майже двісті кілометрів із 60�ма кі�

лограмами спорядження за спи�

ною у кожного

офіцера, контрак�

тника чи солдата строкової служби.

Отож без сухпайків — як не кру�

ти — не обходиться. До речі, мину�

лоріч хмельничани куштували но�

вий комплект сухого харчування. 

— Враження від смаку і калорій�

ності — приємні. Виробник навіть

«спиртівку» вклав, аби кашу і кон�

серви можна взимку розігріти, —

демонструючи пакет, говорить

заступник командира полку з ти�

лового забезпечення підполков�

ник Юрій Школьний. — На відміну

від пластикового пакунку, який до

цього видавали, цей — м’який, гер�

метичний, відтак — зручний. Але

як завжди у нас щось та й не так:

спочатку забували навіть покласти

ложку — хоч з ножа їж. Та потім ви�

робник виправився. Більше скарг

від бійців не надходило. Навіть

гречку з м’ясом оцінили: смачніша,

ніж до цього була!

Можна багато чого розповідати

про будні і бойову підготовку

хмельничан. Проте деяка інфор�

мація є військовою таємницею, а

про щось самим спецпризначен�

цям не хочеться говорити. І не

тільки тому, що спілкувалися з жур�

налістами у переддень 50�річчя

частини. Не прийнято у спецприз�

наченців скаржитися на долю.

Просто — не прийнято. До речі,

офіцери і контрактники часто

жартують: «У нас народ хоч і не

кремезний, проте витривалий, як

гуцульські конячки!»

На сьогодні у більшості силових

структур нашої країни відбувають�

ся процеси реформування. Очевид�

но, що вони не зможуть пройти

повз військові підрозділи спеціаль�

ного призначення, здатні нечи�

сельним тактичним підрозділом

виконувати завдання, без перебіль�

шення, стратегічної важливості.

Це — еліта армії! І факт залишається

фактом: і праві, і ліві, і центристи з

високих трибун висловлюються за

втілення в життя проекту сил спеці�

альних операцій. Навіть розгляда�

ється питання створення цьогоріч

унікального національного центру

з підготовки спецпризнаценців. Але

не варто забувати, що

«спецназ» дешевим не

буває. 

P.S.: Американці вва�

жають, що сучасні вій�

ськові конфлікти мало

схожі на класичні

збройні протистояння.

Отож потребують зас�

тосування нечисленних і водночас

високоефективних сил та засобів

для досягнення стратегічної мети.

Досить близьких з американцями

поглядів на розвиток і застосування

сил спеціальних операцій дотриму�

ються і у Великобританії. Нещодав�

но там вирішили створити нові

структури спецпризначення, аби

відповісти на виклики часу. Навіть

знаменитий англійський SAS збіль�

шив свою чисельність на 80 бійців

та сформував 5�й ескадрон для ви�

конання виключно антитерорис�

тичних завдань. Ця хвиля реформ

(до речі, перша за півстоліття) стала

можливою через збільшення бюд�

жету британських спецсил, що до�

сяг 1,5 млрд фунтів стерлінгів на рік.

А створення, наприклад, нового

підрозділу в Канаді — Canadian Spe�

cial Operations Regiment — додало

нових можливостей командуванню

спеціальних операцій цієї країни.

Адже він підсилить існуючий під�

розділ LR�2, який вже має досвід

проведення реальних боїв, особли�

во в Афганістані.

Â³òàë³é ËÓÃÎÂÑÜÊÈÉ

Ôîòî Ñåðã³ÿ ÏÎÏÑÓªÂÈ×À

УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА
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Àíàë³ç ñâ³òîâîãî ðèíêó

áðîíåàâòîìîá³ë³â

Відома аналітична структура

«Центр аналізу світової торгівлі

зброєю» (рос. мовою «ЦАМТО». —

Прим. ред.) нещодавно оприлюд�

нила своє бачення теперішнього

стану світового ринку нових бро�

неавтомобілів і його прогноз на

найближчі 4 роки (2012–2015 рр.).

Відразу слід зазначити, що для

вітчизняних виробників весь

спектр бронетанкової техніки

представляє великий інтерес, ос�

кільки Україна не лише має певні

позиції на цьому ринку, а й наро�

щує свою присутність.

За оцінками фахівців «ЦАМТО», у

найближчий чотирирічний період

(2012–2015 рр.) обсяг експортних

продажів нових бронеавтомобілів

на світовому ринку складе не мен�

ше 8 834 одиниць на суму 4,16

млрд дол.

Очікується, що ці результати будуть

нижчими показників 2008–2011 рр.

Перш за все, це пов’язано з тимча�

совим перенасиченням ринку.

У тому числі у зв’язку з рішенням

США продати або «передати» ряду

країн Близькосхідного та Цен�

тральноазіатського регіонів знач�

ну частину бронеавтомобілів, зок�

рема й «Хаммерів», після виведен�

ня військ з Іраку та Афганістану.

Тим не менше, навіть якщо США

здійснять ці плани, фактор перена�

сичення ринку буде короткостро�

ковим і позначиться на зниженні

світового попиту на нові бронеав�

томобілі тільки протягом 2–3 ро�

ків.

За період 2008–2011 рр. у світі

було поставлено на експорт або

ШЛЯХИ НА РИНОК 

БОЙОВИХ МАШИН
Óêðà¿íà ìàº âñ³ øàí-

ñè ñóòòºâî çá³ëüøèòè

ñâîþ ðîëü íà ñâ³òî-

âîìó ðèíêó áðîíå-

òàíêîâî¿ òåõí³êè,

çîêðåìà áðîíåàâòî-

ìîá³ë³â, àëå çà óìî-

âè íàÿâíîñò³ êîíêó-

ðåíòîñïðîìîæíèõ

çðàçê³â òà ï³äòðèìêè

â³ò÷èçíÿíèõ ðîçðîá-

íèê³â ³ âèðîáíèê³â

ç áîêó äåðæàâè.
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вироблено за ліцензією 21 960 но�

вих бронеавтомобілів на суму 9,5

млрд дол. Усього за цей період екс�

портовано 22 900 бронеавтомобі�

лів на суму 9,57 млрд дол.

Ðîñ³éñüê³ íîâèíêè

Цікаво, що Міністерство оборо�

ни РФ активно і гнучко обирає

постачальників легкої колісної

бронетехніки. Незважаючи на те,

що начальник Генштабу ЗС РФ Ми�

кола Макаров провів у кінці листо�

пада минулого року переговори зі

своїм італійським колегою корпус�

ним генералом Бьяджо Абрата, за

результатами яких заявив про пла�

ни закупівлі легких броньованих

машин в Італії, у Росії з’являються

нові власні розробки аналогічного

класу. Зокрема, Військово�Про�

мислова Компанія продемонстру�

вала бронеавтомобіль «Тигр�6А».

Машина отримала додаткове бро�

нювання дверей, збільшені по тов�

щині і виготовлені зі сталі іншої

марки бронелисти навколо лобо�

вого скла, встановлений допоміж�

ний бронезахист двигуна. Корпус і

бронескло забезпечують захист по

класу 6А, тобто не пробиваються

кулею Б�32 патрону 7,62 мм з дис�

танції 5–10 м. Значно зросла і стій�

кість машин до підриву на мінах

завдяки встановленню на днище

додаткових броньованих пластин

спеціальних енергопоглинаючих

крісел для екіпажу, які не кріплять�

ся до підлоги кабіни.

Крім того, випробувано ще одне

дітище ВПК — захищений модуль�

ний автомобіль «Вовк». Головна

особливість машини — незалежна

гідропневматична підвіска усіх ко�

ліс. Таке рішення знижує негативні

наслідки вибуху під колесом, ос�

кільки вплив вибухової хвилі на

гідропневмопідвіску породжує ін�

шу реакцію, ніж у варіанті з тради�

ційною підвіскою на ресорах або

пружинах. Крім того, при вибуху

потужність ударної хвилі екрано�

ваної знижується в геометричній

прогресії. Тому вища відстань кор�

пусу над землею — безпечніша для

людей всередині. А у максимально

піднятому варіанті дорожній прос�

віт у «Вовка» більший, ніж у всіх за�

хідних аналогів.

Підвищенню захищеності екіпа�

жу та десанту від підриву на маши�

ні сприяє подвійне днище з ізольо�

ваним нижнім елементом і про�

шарком. Сидіння підвішені до даху

і в кабіні, і у функціональному мо�

дулі, призначеному для перевезен�

ня людей.

Автомобіль «Скорпіон�2М» приз�

начений для перевезення відділен�

ня: у ньому розміщується 8 чоловік

разом зі спорядженням. На даху

може бути встановлено турель для

кулемета. У зв’язку з тим, що МО РФ

відмовилося від закупівель автомо�

білів УАЗ, ця машина пропонується

як альтернативний варіант. Вона

знайшла місце між УАЗом та «Тиг�

ром»: за масою машина легше бро�

ньованого «Тигра», але важче УАЗа,

а за прохідністю перевершує обид�

ва зразки.

Óêðà¿íñüê³ ðîçðîáêè

У контексті проблеми переоз�

броєння української армії важливо

пам’ятати про досвід війн і зброй�

них конфліктів сучасності, які

пред’являють до озброєння нові

вимоги. Оцінимо, наприклад, рі�

вень захищеності бронетехніки,

яка застосовувалася в Афганістані

та Іраку. Здається, що нічого прин�

ципово нового для подібних воєн

не потрібно. Але досить згадати, як

у 80�х роках в Афганістані безпо�

середньо у військах намагалися

підвищити живучість броньова�

них машин. Це додаткові броне�

плити на бортах і днищі, спроби

посилити підручними засобами

захист місць розміщення екіпажу

або десанту, додаткові турельні ус�

тановки для кулеметів і гранатоме�

тів, освітлювачі, засоби пожежега�

сіння та інші прояви солдатської

кмітливості.

Наші вітчизняні виробники це

чудово розуміють, і нещодавно ЗМІ

повідомили, що Публічне акціо�

нерне товариство «АвтоКрАЗ» у

партнерстві з іноземною компа�

нією — виробником високоякісної

бронетехніки — розпочало роз�

робку нової лінійки броньованих

автомобілів.

Новий бронеавтомобіль з пра�

востороннім розташуванням кер�

ма на базі автомобіля�всюдихода

КрАЗ�5233НЕ колісної формули

72 одиниці

40 одиниць

Для вітчизняних виробників весь спектр бронетанко�
вої техніки представляє великий інтерес, оскільки
Україна не лише має певні позиції на цьому ринку, а
й нарощує свою присутність. Продаж Україною бро�
нетанкового озброєння у минулому році мав наступ�
ний вигляд:

ЕКСПОРТ
БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

Ефіопія

Судан

США

Таїланд

Ірак

Т#72М1

Т#72Б1

Т#55

БТС#5Б

БТР#3
БМП#1
БРДМ#2

БМП#2К
БТР#80

БТР#3Е1

БТР#4К
БТР#4

5 одиниць

4 одиниці

8 одиниць
16 одиниць

10 одиниць

3 одиниці
2 одиниці

24 одиниці

4 одиниці

20 одиниць

БОЙОВІ БРОНЬОВАНІ МАШИНИ

Ефіопія

Судан

БОЙОВІ ТАНКИ
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4x4 оснащуватиметься 330�силь�

ним двигуном ЯМЗ�238ДЕ2 і ко�

робкою передач 9JS150ТА�В, а на

вимогу замовника — різними мо�

делями двигунів і КП.

Бронювання корпусу за стандар�

том STANAG�4569 з другим рівнем

захисту забезпечить надійний за�

хист від попадання бронебійно�за�

пальних куль патрона 7,62x39 БЗ зі

швидкістю 695 м/с з відстані 30 м;

від попадання осколку 12,7 мм, що

летить зі швидкістю 420 м/с; від

попадання осколку 20 мм, що ле�

тить зі швидкістю 630 м/с. Рівень

протимінного захисту — 3А і 3В

(8 кг тротилу під колесом і цен�

тром днища). Автомобіль забезпе�

чуватиме додатковий захист від хі�

мічного, біологічного, радіоактив�

ного забруднень, ядерної зброї та

вибухівки.

Для підвищення захисту від кіне�

тичної енергії за стандартом

«STANAG�4569» третього рівня пе�

редбачено додаткове бронювання

модуля, крім цього, існує ще й мож�

ливість підвищення рівня проти�

мінного захисту.

Крім звичайних бійниць і люків

на даху, передбачається встанов�

лення додаткових турелей захи�

щення пультів управління вогнем,

а також гарматних систем із дис�

танційним управлінням. Бронеав�

томобіль розроблений у декількох

варіантах виконання: бронетран�

спортер (10+2 пасажира), автомо�

біль оперативного управління, пе�

ресувний командний пункт і пункт

спостереження, автомобіль мо�

більного спостереження, автомо�

біль швидкої допомоги, транспор�

тний засіб для груп знешкодження

боєприпасів.

Планується створення моделі ав�

томобіля з меншим рівнем проти�

мінного захисту, але з істотно

збільшеною вантажопідйомністю

для транспортування особового

складу та вантажів, а також засто�

сування зменшеної колісної бази

для досягнення більш високої ма�

невреності.

Раніше читачі журналу могли

познайомитися з іншими новими

розробками бронеавтомобілів під�

приємств України, серед яких про�

екти бронеавтомобілів «Дозор�Б» з

Харкова та «Козак» з Києва. Слід

зазначити, що сьогодні в Україні

також здійснюється модернізація

бронетехніки. Зокрема, гарний

приклад — броньована розвіду�

вально�дозорна машина БРДМ�2.

Одне з підприємств ОПК України у

Миколаєві розробило програму її

глибинної модернізації. 

Природно, що для національних

виробників військової техніки та

озброєння бажаною є закупівля

оновлених машин власним вій�

ськовим відомством або, як міні�

мум, факт їх офіційного прийнят�

тя на озброєння, адже це дозво�

лить ефективніше просувати ма�

шину на інші ринки.

Під час недавньої прес�конфе�

ренції директор «Центру дослід�

ження армії, конверсії і роззброєн�

ня» Валентин Бадрак повідомив,

що цього року Україна експортує

зброю на 1,5 млрд дол. За його сло�

вами, 2011–2012 роки вважаються

сприятливими для українського

збройового бізнесу, оскільки під�

писано низку вагомих угод, крім

того, на головних етапах виконан�

ня знаходяться контракти ще 2009

року.

Отже, зрозуміло, що у світі про�

даж нової техніки домінує, струк�

тура експорту змінюється повіль�

но і не в найгіршу сторону. Тому є

надія на перспективи для броне�

танкової галузі ОПК й нашої дер�

жави.

Ñåðã³é ÒÈÒÅÍÊÎ

ЗБРОЯ

2012–2015 рік (на поточний момент)

Х місце у рейтингу світових експортерів зброї

обсяг загального експорту

За період 2008–2011 рр. у світі було поставлено на експорт або вироблено за ліцензією 21 960 нових
бронеавтомобілів на суму $9,5 млрд. Усього за цей період експортовано 22 900 бронеавтомобілів на суму $9,57
млрд.

СВІТОВІ ЛІДЕРИ

2008–2011 рік

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 CША $5,86 млрд17 970 од.

ПАР $1,945 млрд2 925 од.

Італія $1,683 млрд2 586 од.

Франція $36,3 млн65 од.

$232,9 млн579 од.

Росія $26,3 млн204 од.

Швейцарія $329,7 млн496 од.

Німеччина $587,2 млн500 од.

Туреччина $143,4 млн333 од.

Швеція $273,2 млн245 од.

Велика 
Британія

Місця з 11#го по 21#е посідають Китай, Ізраїль, Іспанія, Сінгапур, ОАЕ, Австрія,
Польща, Бельгія, Австралія, Індонезія і Бразилія

CША $1,265 млрд3455 од.

ПАР $212,5 млн356 од.

Італія $994 млн1676 од.

Франція $407,5 млн600 од.

$85,4 млн83 од.

Росія $54 млн450 од.

Швейцарія $118,5 млн140 од.

Німеччина дані 
уточнюються

Туреччина $12,5 млн15 од.

Швеція $93,2 млн38 од.

Велика 
Британія

Дані: Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння



Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð

Êîíöåðíó

«Òåõâîºíñåðâ³ñ» 

Ìàêñèì Êðàâ÷åíêî:

«Óí³êàëüí³ñòü

«Òåõâîºíñåðâ³ñó»

ó òîìó, ùî öå ºäèíå

ðåìîíòíå îá’ºäíàííÿ

â ñèñòåì³ îáîðîííîãî

â³äîìñòâà».

ПРОЕКТУЄМО, 
РЕМОНТУЄМО, 

МОДЕРНІЗУЄМО...

— Максиме Валентиновичу,
яким чином об’єднання ре�
монтних підприємств Мінобо�
рони в Концерн вплинуло на
результати їхньої господар�
ської діяльності?

– Реорганізація державних під�

приємств Міністерства оборони

не проводилася з часів Радянсько�

го Союзу, виробничі потужності

завантажувалися в середньому на

20 відсотків. Коли створювався

Концерн «Техвоєнсервіс», із 22 під�

приємств, які увійшли до його

складу, 11 – були збитковими, а де�

які – взагалі безнадійними. Упро�

довж наступних років підприємс�

тва передавалися, як�то кажуть, «із

рук в руки». По кілька разів на рік

змінювалися структурні підрозді�

ли Міноборони, що керували ре�

монтними заводами. Спочатку це

були забезпечувальні управління

Генерального штабу, потім – Де�

партамент ресурсного забезпе�

чення, Департамент державних

підприємств, Департамент ремон�

ту та експлуатації і лише згодом –

Департамент економічної діяль�

ності. Відтак це поклало початок

заходам, спрямованим на оздоров�

лення військового сектору еконо�

міки. Застосування внутрішніх ре�

зервів Міноборони дало можли�

вість підвищити ефективність ви�

користання основних фондів, а

також направити частину прибут�

ку на розвиток і модернізацію озб�

роєння та воєнної техніки для

Збройних Сил України. На сьогод�

ні до структури Концерну входять

7 діючих державних підприємств:

ДП МОУ «703�й металообробний

завод котельного обладнання», ДП

МОУ «Українська дорожньо�тран�

спортна компанія «Воєнконверс�

43», ДП МОУ «Аеропорт «Львів�2»,

ДП «Інвестжитло», ДП «Центр пра�

вового аналізу та супроводження»,

ДП МОУ «Феодосійський судноме�

ханічний завод» та ДП «Севасто�

польський ремонтний радіотех�

нічний завод «Контакт». Також

Концерн має 7 діючих філій: «Чер�

каський автомобільний ремон�

тний завод», «Львівський автомо�

більний ремонтний завод», «Севас�

Ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè òðèâàëèé
÷àñ àñîö³þâàëîñÿ ç êîìàíäíèìè ìåòîäàìè óïðàâë³ííÿ òà íååôåêòèâíèì âèêî-
ðèñòàííÿì ôîíä³â. Ì³æ òèì, â³ò÷èçíÿíèé îáîðîííî-ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ ïîñ-
òóïîâî ïîçáóâàºòüñÿ öèõ ÿðëèê³â. Íà òë³ ïîçèòèâíèõ çðóøåíü âèð³çíÿºòüñÿ Äåð-
æàâíå ãîñïîäàðñüêå îá’ºäíàííÿ Êîíöåðí  «Òåõâîºíñåðâ³ñ» – îäíå ³ç íàéïîòóæí³-
øèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ó ñêëàä³ â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà. Ïðî óñï³õè òà
ïðîáëåìè Êîíöåðíó ðîçïîâ³äàº éîãî ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ìàêñèì Êðàâ÷åíêî.



топольський автомобільний ре�

монтний завод», «99�та автомо�

більна ремонтна база», «Логістик�

Центр», «Спецсервіс», «Науковий

центр» та «Центральний завод за�

собів зв’язку». Є решта підприємств

та філій, які знаходяться в стадії ре�

організації. Сьогодні позитивні

зміни стали відчутними навіть на

колись збиткових підприємствах.

Наприклад, Севастопольський ав�

томобільний ремонтний завод

свого часу опинився на межі бан�

крутства. Щоб уникнути подаль�

шого погіршення ситуації, була

проведена реорганізація підпри�

ємства, а на його базі створено фі�

ліал Концерну «Техвоєнсервіс»,

який нині працює стабільно, пос�

тупово завантажуючи виробничі

потужності. До речі, у нас введено

жорсткий контроль споживання

всіх видів енергії, проведено опти�

мізацію кадрового потенціалу. Все�

бічно аналізуючи ефективність ді�

яльності керівників філій та інших

структурних підрозділів, визнали

за необхідне вжити оперативних

кадрових рішень щодо зміни ме�

неджменту, удосконалення їхньої

мотивації. І ще в сучасних умовах

неприпустима розкіш виконувати

величезний обсяг зайвої роботи,

яка не дає ніякого доходу, а часом –

навіть вимагає чималих витрат на

утримання працівників апарату. 

– Реформування вітчизняно�
го оборонно�промислового
комплексу передбачає, що до
2013 року у складі Міноборони
залишиться кілька десятків
підприємств. Чи зможе в тако�
му разі Концерн «Техвоєнсер�
віс» забезпечувати потреби ар�
мії у відновленні та модерніза�

ції техніки, озброєння, засобів
зв’язку тощо?

– Загалом ремонт озброєння та

військової техніки в державі здій�

снює велика кількість підприємств,

а в Концерні їх всього 15. Серед

них такі потужні, як Черкаський,

Львівський та Севастопольський

автомобільні ремонтні заводи.

Черкаський — виконує капіталь�

ний ремонт автомобілів КрАЗ, УРА�

Л, КАМАЗ та модернізацію автомо�

білів із заміною бензинового сило�

вого агрегату на дизельний.  Львів�

ський – спеціалізується на

малотоннажних та легкових авто.

На Севастопольському – розпоча�

то капітальний ремонт УАЗів і

КрАЗів. Також тут проводиться мо�

дернізація легкових автомобілів

ГАЗ�24 на ГАЗ�3110. Як бачимо, ці

заводи цілком можуть забезпечити

потреби Збройних Сил. Ми взагалі

налаштовані не тільки на модерні�

зацію, а й на реанімацію тих ви�

робничих потужностей, які були

довгий час законсервовані. Зараз

ми розпочали поновлювати робо�

ту Київського радіоремонтного за�

воду, а точніше – створили філію,

налагодили виробничий процес.

Знайшли фахівців, які вже готові

проводити ремонт засобів систем

ППО, систем зв’язку тощо. Заслуго�

вує на увагу й те, що нині частину

замовлень для Міністерства оборо�

ни підприємства Концерну викону�

ють, використовуючи власні обо�

ротні активи. Унікальність функці�

онування «Техвоєнсервісу» полягає

в тому, що це поки єдине ремонтне

об’єднання МОУ, яке залишається в

системі оборонного відомства і яке

докладає максимум зусиль у розши�

ренні спектру послуг. 

– Як Ви оцінюєте рівень за�
мовлень для армії та який стан
інженерно�технічної готов�
ності підприємств Концерну
до виконання поставлених
завдань?

– Рівень замовлень Міністерства

оборони України за напрямами ді�

яльності підприємств�учасників,

філій Концерну з питань капіталь�

ного ремонту засобів зв’язку, авто�

мобільної техніки, засобів аерод�

ромного обслуговування більш

ніж скромний. Отож неможливо

протистояти відтоку кваліфікова�

них кадрів, робітників дефіцитних

спеціальностей. Тому зараз голов�

не завдання полягає в тому, щоб

зберегти робочі місця і, головне,

начальників ділянок, майстрів. За�

мовлення є, питання тільки у фі�

нансуванні. До того ж, зняття ліміт�

них бюджетних призначень нап�

рикінці поточного року для пере�

розподілу їх на інші, більш

нагальні статті, негативно позна�

чається на виробництві, зводить

нанівець всю підготовку вироб�

ництва та роботу з отримання і ви�

конання замовлень. А це – і участь

підприємств та Концерну як юри�

дичної особи в багатомісячних

тендерних процедурах, і видатки

на забезпечення участі в торгах та

виконання договору, і чималі ви�

датки на підготовку виробництва. 

Щодо інженерно�технічної го�

товності підприємств… Яскравим

прикладом інженерної думки пра�

цівників Севастопольського авто�

ремонтного заводу стала розробка

спеціального автомобіля для вій�

ська – важкого позашляховика ГАЗ

«Шаман» – модернізованого ГАЗ�

66, який за дизайном нагадує аме�

риканський «Хаммер». Зовнішній

вигляд нової машини і розміщення

кабіни відрізняються від ГАЗ�66,

але всі його ходові переваги для

пересування бездоріжжям повніс�

тю збереглися. Зараз ми розглядає�

мо можливість модернізації на ви�

робничих потужностях Концерну

цього позашляховика, який міг би

стати незамінним для наших вій�

ськовиків. До речі, їх вже виробле�

но чотири, одну одиницю переда�

но морським піхотинцям.

– Які конкретні дії держав�
них органів змогли б оздоро�
вити фінансові стосунки між
Збройними Силами та підпри�
ємствами ОПК (оборонно�про�
мислового комплексу)?
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– На сьогодні існує два шляхи під�

вищення ефективності використан�

ня виробничих потужностей ремон�

тних підприємств, які залишаються у

розпорядженні Міноборони. 

Перший – створення об’єднань,

централізованих на базі Концерну

«Техвоєнсервіс», якому слід надати

конкретні повноваження щодо уп�

равління підприємствами та їхнім

майном. 

Другий – передбачає заходи що�

до оздоровлення підприємств, які

входять до складу Концерну. Це їх�

ня реорганізація, реалізація над�

лишкових, морально застарілих

фондів з метою залучення коштів

на реконструкцію, розвиток ви�

робництва, утилізацію та модерні�

зацію техніки й озброєння. 

Визначальною умовою в рефор�

муванні виробництва, як основи

розвитку Концерну, є вибір опти�

мальної моделі науково�технічної

інтеграції, тобто форми коопера�

ції підприємств, на основі:

– поглиблення конкурентних

переваг по ключовій компетенції

підприємств Концерну – ремонту;

– розширення зовнішньої коо�

перації по елементах спеціальних

систем, що виходять за рамки клю�

чових компетенцій підприємств

Концерну;

– розширення робіт із заміщення

техніки закордонного виробництва.

Взагалі уряди багатьох країн світу,

рятуючи базові галузі економіки,

надають їм фінансову допомогу. І в

Україні заплановані прямі вливання

ліквідності в діяльність сільгосппід�

приємств, банківську сферу, мета�

лургію, автобудівельну промисло�

вість (зверніть увагу, це практично

всі приватні підприємства). А якщо

відокремити і сферу ОПК, особливо

ту її частину, яка безпосередньо

впливає на постійну боєздатність

Збройних Сил України? Це – ре�

монтні підприємства сфери управ�

ління Міністерства оборони Украї�

ни. Було б по�державницькі. Йдеть�

ся про найбільш економічно

активні підприємства, тобто пер�

спективні. Можна провести їхню

капіталізацію, збільшивши статутні

фонди через передачу частки вій�

ськового майна, як оборотні активи

для поповнення ліквідності.

Найважливіше – поліпшити соці�

альні гарантії працюючих, зберегти

економічно активні підприємства

МОУ, наприклад, передавши їм час�

тину надлишкового військового

майна, яке знаходиться на заводах

або на базах зберігання. Варто та�

кож прискорити процеси реоргані�

зації, приватизації, ліквідації еконо�

мічно неактивних або потенційно

нестабільних підприємств з метою

централізації бюджетних коштів,

замовлень та виробництва з ремон�

ту і модернізації ОВТ різних родів

військ на обмеженій кількості еко�

номічно активних заводів. Тобто

проводити ремонт танко� і автоін�

женерної техніки на одному заводі

через обов’язкову участь у тендерах

всіх потужних підприємств та за�

безпечення таких заводів ремон�

тним фондом.

Ðîçìîâó â³â 

Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

ПОТЕНЦІАЛ ОПК

Îñíîâí³ ÒÒÕ àâòîìîá³ëÿ

«Øàìàí»

Òèï àâòîìîá³ëÿ —

âàíòàæîïàñàæèðñüêèé

Âàíòàæîï³äéîìí³ñòü

— 1,5 ò

Ìàñà ïðè÷åïà — 2 ò

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü

ó êàá³í³ — 6

Äîëàºìèé ï³äéîì

— 45
0

Ãëèáèíà ïîäîëàííÿ

áðîäó â ì. — 1,1 ì

Ìàêñèìàëüíà

Íà Ñåâàñòîïîëüñüêîìó àâòîðåìîíòíîìó çàâîä³

ðîçðîáèëè ñïåö³àëüíèé àâòîìîá³ëü äëÿ â³é-

ñüêà — âàæêèé ïîçàøëÿõîâèê  ÃÀÇ «Øàìàí» —

ìîäåðí³çîâàíèé ÃÀÇ-66, ÿêèé çà äèçàéíîì íà-

ãàäóº àìåðèêàíñüêèé «Õàììåð». Çàðàç ðîçãëÿ-

äàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ìîäåðí³çàö³¿ íà âèðîáíè÷èõ

ïîòóæíîñòÿõ Êîíöåðíó öüîãî ïîçàøëÿõîâèêà,

ÿêèé ìîæå ñòàòè íåçàì³ííèì äëÿ íàøèõ â³é-

ñüêîâèê³â. Äî ðå÷³, âæå âèðîáëåíî ÷îòèðè òàê³

ìàøèíè, îäíó îäèíèöþ ïåðåäàíî ìîðñüêèì ï³-

õîòèíöÿì.

Òàê ðåìîíòóþòü ÊðÀÇè íà ×åðêàñüêîìó çàâîä³

øâèäê³ñòü – 110 êì/ãîä. —

Òèï ïàëüíîãî — äèçåëüíå

ïàëèâî

Ðîçõ³ä ïàëèâà — 20ë/100êì 

Îñü òàêèé â³í,

«Øàìàí»
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Îñü óæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü ñòóäåíòè
Êè¿âñüêîãî òåõí³êóìó ãîòåëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, äå äèðåêòîðîì º Àíàòîë³é
Ìàòâ³ºíêî, â³äâ³äóþòü â³éñüêîâ³ ÷àñ-
òèíè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Òðèâàº
ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó «Ìàíäðè äî â³é-
ñüêà ðàçîì ç «Â³éñüêîì Óêðà¿íè».

Íà äóìêó âèêëàäà÷à ïðåäìåòó «Çà-
õèñò Â³ò÷èçíè» Îëåêñàíäðà Ãîðî-
äåöüêîãî, òàê³ â³äâ³äèíè òà íåôîð-
ìàëüíå ñï³ëêóâàííÿ ³ç ñîëäàòàìè é
îô³öåðàìè ñòâîðþþòü ó ìîëîä³æíî-
ìó ñåðåäîâèù³ åôåêò «êðèãîëàìà»,
ÿêèé ð³øó÷å ðîçáèâàº íàäóìàí³
øòàìïè òà ì³ôè ïðî â³éñüêîâó ñëóæ-
áó. «Ìàíäðè» äî â³éñüêà åôåêòèâíî
äîïîâíþþòü òåîð³þ ïðåäìåòó «Çà-
õèñò Â³ò÷èçíè». Îëåêñàíäð Ñåìåíî-
âè÷ çãàäóº, ÿê íà ïî÷àòêó, àáè õî÷à á
ÿêîñü çàö³êàâèòè ï³äë³òê³â, çàïðîøó-
âàâ íà çàíÿòòÿ ñòàðèõ äðóç³â, îô³öå-

ð³â çàïàñó. Âîíè ïðèíîñèëè ôîòî-
àëüáîìè, íàãîðîäè, ³ìåííó çáðîþ, à
íàéãîëîâí³øå – æèòòºâ³ ³ñòîð³¿. 

Ó ðåäàêö³¿ æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà¿-
íè» ³ âèíèêëà ³äåÿ: íå ò³ëüêè àðì³¿
«éòè» äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, àëå ³
ï³äë³òêàì äàòè ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè
â³éñüêî.

Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ Êîìàíäóâàííÿ
Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Óêðà¿íè, ïîíàä
2 000 ñòóäåíò³â îòðèìàëè óí³êàëüíó
çìîãó íå ò³ëüêè â³äâ³äàòè â³éñüêîâ³
÷àñòèíè, îçíàéîìèòèñÿ ç â³éñüêîâîþ
òåõí³êîþ òà îçáðîºííÿì, àëå é âçÿòè
ó÷àñòü ó íàâ÷àëüíèõ ñòð³ëüáàõ.

Íåùîäàâíî âîíè ñòàëè ãîñòÿìè âèñî-
êîìîá³ëüíèõ äåñàíòíèê³â ³ç Æèòîìèðà.

Â àåðîìîá³ëüí³é áðèãàä³ ñòóäåíòàì
ïðîäåìîíñòðóâàëè íîâå ïàðàøóòíå
îáëàäíàííÿ, äàëè çìîãó ïðèì³ðÿòè
éîãî. Ñòóäåíòè çàëþá-

êè ôîòîãðàôóâàëèñÿ. À ùå õëîïö³ òà
ä³â÷àòà æâàâî ö³êàâèëèñÿ ñòð³ëåöü-
êîþ çáðîºþ, áðîíüîâàíîþ òåõí³êîþ.

Îñîáëèâå ì³ñöå ó «ìàíäðàõ» çàé-
ìàº âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ
çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè. Çîêðåìà, ðàçîì
³ç äåñàíòíèêàìè ñòóäåíòè ïîêëàëè
ã³ðëÿíäè äî Ìåìîð³àëó Ïåðåìîãè ó
Æèòîìèð³ òà Êîðîñòèøåâ³. 

Çà îñòàíí³ òðè ðîêè â ðàìêàõ ïðî-
åêòó äîïðèçîâíèêè ïîáóâàëè ó Öåí-
òðàëüíîìó ìóçå¿ ÇÑ Óêðà¿íè, â³éñüêî-
âèõ ÷àñòèíàõ Êèºâà, ×åðí³ãîâà, Æè-
òîìèðà, Êîíîòîïà, â ì³ñò³-ìóçå¿ Áà-
òóðèí, íà ê³ííîñïîðòèâí³é áàç³ ÖÑÊ
ÇÑ Óêðà¿íè, ó ÷àñòèíàõ Äåðæñïåö-
òðàíññëóæáè òîùî.

Îëåã ÌÀÐ×ÓÊ

ЗА ПРАВДОЮ 

ДО АРМІЇ



«Золота Фортуна»«Золота Фортуна»
командиракомандира

ЗНАЙ НАШИХ

Îô³öåð Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè –
ïîëêîâíèê Ïåòðî Ïë³ñ ñòàâ ïåðåìîæöåì
Ì³æíàðîäíîãî ðåéòèíãó çàñëóã
âèäàòíèõ óêðà¿íö³â

Традиційно напередодні Нового року Міжнародна

академія рейтингових технологій та соціології «Золо�

та Фортуна» проводить церемонію вшанування заслуг

видатних особистостей і трудових колективів. Її об�

ранців, які мають досягнення у найрізноманітніших

сферах діяльності: науці, промисловості, культурі, ос�

віті, армії, – об’єднує коротке, але значне слово «пра�

ця». Інакше кажучи, Рейтинг «Золота Фортуна» нази�

ває та возвеличує тих, хто творить майбутнє України.

Серед таких творців завтрашнього дня є і творець

миру, у прямому сенсі – миротворець. Це Петро Пліс –

військовий льотчик першого класу, полковник, на�

чальник кваліфікаційної комісії – старший льотчик�

інспектор служби армійської авіації Командування

Сухопутних військ Збройних Сил України, який керу�

вав 56�м миротворчим загоном 14�ї та 16�ї ротацій. 

Патрулювання кордонів, перевезення пасажирів,

надання гуманітарної допомоги, а головне – жодних

конфліктних ситуацій під час виборів у Кот�д’Івуарі,

мир і спокій у Ліберії – ті завдання, які виконали «на

відмінно» воїни�миротворці 56�го окремого вертоліт�

ного загону ЗС України, зробивши свій, особистий,

внесок у справу збереження миру в Африці. Організа�

ція Об’єднаних Націй і світова спільнота високо оці�

нили професіоналізм та відповідальність українських

військових. Тож один із яскравих представників когор�

ти військової еліти – Петро Пліс – отримав титул пере�

можця та лауреата Рейтингу, а також йому були вручені

почесний диплом і медаль «Незалежність України»

III ступеня.

– Я вдячний за те, що мене обрали лауреатом, – го�

ворить Петро Данилович. – Ми, українські військові,

справою життя обрали для себе захист людей. І як по�

казує практика, не тільки своїх, а й людей інших країн.

І цей вибір свідомий, тому будемо і надалі робити все

від нас залежне, аби зберегти мир на землі. А щодо

служби в Африці, то це — справжня школа випробу�

вань на гідність, честь і мужність для кожного військо�

вослужбовця. 

Ці прості слова є своєрідною візиткою захисників

Вітчизни, тож побажаємо усім воїнам�миротворцям

мирного неба, надійного родинного тилу, богатир�

ського здоров’я і благополучного повернення до рід�

них осель. 

Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

ДОВІДКА «ВУ»
Полковник Пліс Петро Данилович 

Освіта: Кіровське військове авіаційне технічне училище (1982 р.); Сара�
товське вище військове авіаційне училище льотчиків (1988 р.).

Проходив військову службу у військах Уральського, Приволзького та При�
карпатського військових округів, у Північному та Західному оперативних Ко�
мандуваннях, далі – у 8�му армійському корпусі, в управлінні армійської аві�
ації командування СВ ЗС України. Учасник бойових дій, учасник миротворчих
місій у колишній Югославії, Косово, Сьєрра�Леоне, Ліберії. Військовий льот�
чик першого класу, має загальний наліт на вертольотах Мі�2, Мі�8 понад
4 000 годин. 

Кавалер ордена Богдана Хмельницького 3 ступеня, нагороджений багать�
ма медалями та відзнаками.
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— Ваше Високопреосвящен�
ство, чим особисто Вам за�
пам’ятався рік минулий? З чим
зустрічаєте світле Різдво Хрис�
тове? 

— Я нещодавно пережив особли�

вий стан, який можна назвати

стресовим, від неочікуваної зміни,

коли посів Білоцерківську кафедру.

Хоча для єпископа це повинно бу�

ти звичною справою. У нас, як у

військових, при потребі Синод мо�

же переводити архієреїв куди

завгодно без попереднього узгод�

ження з ними. Однак знаково те,

що я подолав рекорд перебування

львівського православного єпис�

копа на Галичині за останні 400

років. Після введення Берестей�

ської унії православ’я тут зійшло

нанівець і відродилося, починаю�

чи з 1939–1946 років. Мого попе�

редника — митрополита Миколая

Юрика, попри те, що він правос�

лавний, греко�католики шанували.

І він пробув на Львівській кафедрі

18 років та декілька місяців, а я —

без двох місяців 20. Своєму нас�

тупнику — єпископу Філарету — я

так і сказав: «Бажаю Вам успішного

служіння, та, щоб Ви подолали мій

рекорд». 

За 20 років так звик до

Галичини, що розумом сприймаю

все, але серце дуже зрослося зі

Львовом. Мені казали: «Владико,

там так непросто, а Ви жалкуєте.

Навпаки — Вам, нарешті, дарова�

но спокій, стабільність». Знаєте,

єпископ — це отець духовний.

А для батька всі — діти, навіть якщо

дитина проблемна. От я й допома�

гав тим, хто цього потребував.

І спробуйте сказати батькові: «Від�

мовся від дитини…» Він обуриться:

«Це ж рідна дитина… За кого ви ме�

не маєте?» Та я ще раз переконався,

що Блаженніший митрополит

Володимир — мудра людина. У Си�

ноді вирішили, щоб я більш інтен�

сивно продовжував справу армій�

ського душпастирства. З обов’яз�

ком «військового» єпископа 15

років я їздив за маршрутом Львів —

Київ, туди�сюди щотижня, і тепер, у

60 років, напевно, можна жити не в

такому напруженому режимі. Від

Білої Церкви до Києво�Печерської

Лаври близько 70 кілометрів, тому

зараз можна їздити частіше.

— Ви служили в армії ще за
часів Радянського Союзу. Роз�
кажіть, де та як Ви святкували
Різдво? Які особливості його

відзначення у військовому се�
редовищі?

— Військовий колектив — це не

звичайна громада. Ми всі різні, то�

му що тепер у людей є вибір: пра�

вославний, католицький чи про�

тестантський. Однак левова частка

військових колективів, як правило,

це люди, які не мають виразних

орієнтирів віри. Їхня релігія три�

мається переважно на обрядовій

стороні. Але для будь�якого хрис�

тиянського свята обряд — це лише

супровід, як музичний фон, під час

духовних роздумів. Для віруючої

людини головне у церковному свя�

ті — його богослов’я та уроки ду�

ховності і моралі. На жаль, в остан�

ній час для мирян усе переверну�

лось: обряд зайняв чільне місце.

Через це маємо чимало складно�

щів із розрізненням благочести�

вих та неприйнятних традицій. 

Щодо моєї строкової військової

служби, то я зумів відсвяткувати Різ�

дво Христове тільки одного разу, ко�

ли був старшим фельдшером в ок�

ремому батальйоні. Вдалося відме�

жуватися малим гуртом і помолити�

ся. Часи тоді різко відрізнялися від

нинішніх. Замполіти зривали хрес�

тики з солдатів. Зокрема, моєму сво�

яку довелось це пережити та політ�

працівник дав маху: хрестик на міц�

ній капроновій мотузці не піддався.

А впертий солдат погоджувався зня�

ти його хіба що разом із шиєю… 

Пригадую, одного разу вилікував

дочку начальника штабу, і він за�

БЛАГОЧЕСТЯ

Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó òà Ð³çäâà Õðèñ-
òîâîãî ìè çâåðíóëèñÿ äî ºïèñêîï³â Óêðà-
¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ òà Óêðà¿íñüêî¿ ãðå-
êî-êàòîëèöüêî¿ öåðêîâ, ÿê³ ðîáëÿòü ñâ³é
âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ðåë³ã³éíî-â³é-
ñüêîâèõ ñòîñóíê³â. Ïðî âëàñí³ ðîçäóìè
íà çëîì³ ðîê³â âîíè ä³ëÿòüñÿ ç ÷èòà÷àìè.

ГГооллоовваа  ССииннооддааллььннооггоо
ввііддддііллуу  УУППЦЦ  ппоо  ввззааєєммооддііїї
ззіі ЗЗббррооййннииммии  ССииллааммии  ттаа

іінншшииммии  ввііййссььккооввииммии
ффооррммуувваанннняяммии  УУккррааїїннии,,

ааррххіієєппииссккоопп
ББііллооццееррккііввссььккиийй  іі

ББооггууссллааввссььккиийй  ААввггууссттиинн

««ЛЛююддии  ккаажжууттьь,,  щщоо  зз  ббаатт
ннааввііттьь  вв  ААннттааррккттииддіі  ззааттии
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БЛАГОЧЕСТЯ

пропонував мені йти навчатися на

курси офіцерів запасу. Я потрапив

у роту замполітів. Не знали, що я не

комсомолець, а віруючий. Потім,

коли це виявилося, мене швидко

перевели навчатися на… зв’язківця.

— Нині Українська православ�
на церква здійснює справжній
прорив, спрямовуючи свяще�
ників до найважчих миротвор�
чих місій у Ліберії та Конго.
Розкажіть про цих служителів.
Які пріоритетні завдання Ви
поставили перед ними?

— У Ліберію ми визначимо свя�

щеника пізніше, адже ротація — у

лютому. А в Конго вже скерували.

Для УПЦ таке завдання не в новин�

ку, адже наші клірики брали участь

у трьох ротаціях в Іраку. Конго —

ще складніше, адже в Іраку війна

фактично була закінчена, і мирот�

ворці змушені були «розрулювати»

ситуацію, яка склалася. На щастя,

навіть суніти ставилися до наших

не так вороже. Розуміли, що ми тут

не агресори. Щоправда, набагато

легше було православним свяще�

никам у Косово. Адже тут вони

могли спокійно дивитися в очі ал�

банським косоварам. Годі казати

про сербів, які нам як брати. Ми

прибули туди під мандатом ООН,

аби не лилася більше кров. Та в Іра�

ку, якби мене взяли у заручники, я б

не знав, що відповісти на питання

«що я тут роблю». 

У Конго ситуація складна. З од�

ного боку, там вічний конфлікт,

але з моральної точки зору трохи

легше, адже є опозиція, урядові вій�

ська. Це — стримуючий фактор.

Переконаний, що священику Вік�

тору (Парандюку), який відрядже�

ний церквою до тієї країни, буде у

моральному плані спокійно. 

Не приховуватиму: для Конго ми

намагалися знайти найкращого ду�

хівника за всіма якостями. Й зда�

ється, це вдалося. Священик Вік�

тор — підполковник, військовий

льотчик. У Конго працюють верто�

літники, отож за психологією у них

багато спільного. Я спілкувався з

офіцерами, і вони висловили задо�

волення: «Батюшка знає нашу

службу!»

Важлива закваска. Адже, коли б

отець Віктор був не військовим, то

сказав би: «Не знаю… чи погодить�

ся дружина?» А тут, попри те, що

має четверо дітей, і це — не прогу�

лянка і не сафарі — його жінка все

прийняла за даність. Для отця Вік�

тора — це подвійна нагорода Божа:

його «половинка» — одночасно

дружина військового і дружина

священика. І ось він каже: «Церква

благословляє, отож у цьому воля

Божа». Його служіння буде не лише

церковним, але й зобов’язуватиме

воїнів бути на висоті професіона�

лізму та дисципліни. Бо як інакше:

тут священик і як тримається!

— Наскільки важлива участь
церковнослужителя у колек�
тивах, які виконують складні
завдання?

— Я мав честь благословляти у

дорогу аж три полярні експедиції.

Коли бував в Антарктиді, не раз чув

ттююшшккооюю  
иишшнноо»»

Âëàäèêà Àâãóñòèí ï³ä ÷àñ ïàëîìíèöòâà â ªðóñàëèì

ñï³ëêóºòüñÿ ç ïðàâîîõîðîíöÿìè òà äåìîíñòðóº æåòîí

÷ëåíà Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ ïîë³öåéñüêèõ, ãàñëî ÿêî¿

«Ñëóæáà ÷åðåç äðóæáó».



і бачив, як ставляться до духівника

полярники, які приречені цілий

рік жити у відриві від сім’ї та сус�

пільства. Так ось їхня думка: «з ду�

хівником і в Антарктиді затишно і

спокійно…» 

Щодо миротворчих місій, то

важливим є ще один аспект: ким

служив священик в армії (рядовим,

сержантом чи офіцером). До речі,

у Косово зараз у нас перебуває на�

сельник Почаївської Лаври, викла�

дач духовної семінарії, майор запа�

су, ієромонах Кукша (Антонюк).

У минулому — командир роти дис�

циплінарного батальйону. Уявіть

собі, яка це допомога й опора ко�

мандиру! Адже це — священик, мо�

нах та ще із чималим досвідом вій�

ськової служби. Людина, що знає

тонкощі армійського буття, в тому

числі й негативні. Як делікатно він

може проводити душпастирську

роботу! У Косово це й треба, адже

там немає великого службового

напруження, й інколи трапляються

прикрі випадки. Я вбачаю у цьому

провидіння Господнє — Господь

Сам посилає нам того, кого треба

для служіння.

— Які сподівання покладаєте
на рік прийдешній? В якому
напрямку розвиватиметься
співпраця між УПЦ та армією? 

— Наша співпраця схожа на кри�

ву. Вона то піднімається вгору, то

йде паралельно вісі координат,

проте ніде не опускається вниз.

Все�таки ми поступально, з різною

швидкістю, але рухаємося вперед.

Те, що напрацьовано, не перекрес�

люється і не зникає. Щоправда, ве�

ликі складнощі у цьому русі ство�

рює церковний розкол. Питання

не в протистоянні чи амбіціях (хто

значущіший: УПЦ чи УПЦ КП), а в

тому, що люди, які не хочуть допус�

кати прогресу у співпраці з цер�

квою (атеїсти чи такі собі суперлі�

берали), нав’язують українському

суспільству цінності, які на Заході

вже дискредитовані, імпортують їх

сюди як секонд�хенд. Вони поси�

лаються на розкол і спекулюють

ним, зіштовхуючи людей лобами.

Мовляв, як допустити представни�

ків церков в армію, коли вони не

можуть домовитися між собою?

Водночас багато громадських дія�

чів та деякі прошарки інтелігенції

не сприймають УПЦ у єдності з

Московським Патріархатом і не

співпрацюють з нами саме через

розкол. Ми втрачаємо від цього. А з

іншого боку, за кордоном із роз�

кольниками ніхто не спілкується.

Зокрема, навіть у миротворчих мі�

сіях, де присутні православні вій�

ськові капелани — греки, болгари,

грузини, кіпріоти. Ми взаємно за�

мінюємося, а підміняти священика

УПЦ ніхто не стане. Легітим�

ність — це дуже серйозна річ! Та�

ким чином, зусилля УПЦ КП на

міжнародному рівні слабкі, тому

що не визнаються. Отож у резуль�

таті розколу страждає і наша цер�

ква, і УПЦ КП. 

— Що Ви побажали б співвіт�
чизникам, і зокрема тим, хто
стоїть на варті мирного життя,
у Новому році?

— Відповім відомим афоризмом:

нехай все зле залишиться у старому

році, а все добре, що було, примно�

житься у Новому. Сам переконався,

та й старші люди свідчать, що з ві�

ком дещо стираються відчуття, і

дехто каже, що час швидше йде. Але

не тому, що ми прискорюємося, а

тому, що відчуття новизни втрача�

ється. Навчання в першому класі, на

першому курсі інституту сприйма�

ється яскравіше. А потім, у наступ�

ному році, все повторюється. Отож,

у житті треба мати надію на Бога, на

Його Провидіння. Щось схоже ма�

ють на увазі невіруючі люди, коли

кажуть: «Я – реаліст, але з оптиміз�

мом дивлюся в майбутнє». Варто

роздумувати про майбутнє й

сприймати ознаки часу цього. Гос�

подь каже: «Лицеміри, розпізнати

небесне обличчя ви вмієте (коли

хмари — буде гроза, отже й уро�

жай. — Коментар інтерв’юера), а оз�

нак часу ж не можете!» У політиці у

нас чимало деструктиву, економі�

ка — слабка, але перспектива все ж

обнадійлива. Якби я не був свідком

випробовування модернізованих

літаків у Миколаєві, а потім вручен�

ня безквартирним офіцерам орде�

рів в Одесі, то мій прогноз був би

більш песимістичний. Але ось ці

факти додають надії. Все�таки є по�

рох у порохівницях. А головне, що є

бажання: руки не опустилися ні в

керівництва, ні в особового складу.

Надія, яка жевріла останніми рока�

ми, розгорілася. Звичайно, не всю�

ди так, як у Миколаєві, в одну мить

все не переміниться, але принаймні

рух вперед є. В Одесі 10 років будів�

ництво було заморожено, а зараз

житло завершено й розподілено.

Тим, хто зробив це, як кажуть, зара�

хується на небі, адже люди отрима�

ли дах над головою, отож, буде за�

тишок, з’являться малі діти…

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

БЛАГОЧЕСТЯ

Ó íåá³ Óêðà¿íè çà

øòóðâàëîì â³éñüêîâî-

òðàíñïîðòíîãî ë³òàêà
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БЛАГОЧЕСТЯ

— Владико, ми зустрічаємо
Новий, 2013, рік та Різдво
Христове. І якщо перше свято
засвідчує швидкоплинність
людського існування та спону�
кає нас до підбиття підсумків,
то явлення Господа у земний
світ дає надію на життя вічне.
З якими духовними роздума�
ми зустрічаєте світле Різдво? 

— Ми наближаємося до великого

свята, проходимо через очищення

внутрішнє, щоб гідно приготувати

себе до Різдва. Адже народження

Ісуса Христа є тою Божою благо�

даттю, яка здійснює свій світлий

вплив на наше з вами життя.

Обряди та звичаї, притаманні Різ�

дву, лише підкреслюють атмосферу

свята. Дідух створює тепло для Прес�

вятої Родини — Йосифа і Марії, —

котрі шукали місце для народження

Ісуса. Жодна сім’я тоді не прийняла

їх. Пресвята Богородиця йшла, як

проста жінка, і її не впізнали.

Ісус нам каже: «Що ви зробили

ближньому моєму — ви Мені зро�

били». Сьогодні ми хочемо, щоб

Пресвята Родина завітала до нас.

Вшановуємо Діву Марію через іко�

ну, співаємо колядки та водимо

вертепи. Це ми робимо для Бого�

родиці. Але що робимо для свого

ближнього? Ми часто його не впіз�

наємо, нехтуємо ним.

Тому сьогодні до Різдва Церква

збирає кошти для тих, хто потребує

допомоги: хворим, вдовам, багато�

дітним, подає подорожуючим. Таким

чином ми приймаємо Боже благос�

ловення, збагачуємося ним, а також

стаємо ближчими одне до одного як

у Церкві, так і в сім’ї та з друзями. 

Для військовослужбовців, які на

Різдво часто бувають поза роди�

ною, це особливо актуально. Через

ближніх ми поріднюємося із са�

мим Богом. У дусі великого свята

відчуваємо, що не є самі, що необ�

хідно прийняти одне одного. Це

феномен Різдва. 

— Розкажіть про розвиток
капеланського служіння в
УГКЦ. Які пріоритетні завдан�
ня Ви поставили перед ним?

Владика Михаїл
(Колтун), керівник

Департаменту
Патріаршої Курії

УГКЦ у справах
душпастирства

силових структур
України

««УУ  РРііззддввоо  ппооддббааййммоо  
ппрроо  ббллиижжннььооггоо……»»

Íà ñõîäàõ ð³äíîãî õðàìó



БЛАГОЧЕСТЯ

— Минає 2012 рік, але ми маємо

що згадати. Департамент ПК УГКЦ

у справах душпастирства силових

структур України працював, пра�

цювали й капелани на місцях —

разом ми зробили внесок у життя

Церкви й війська. 

Головними віхами нашої діяль�

ності цього року були організація

паломництва до Святої Землі, Ма�

рійського центру в Люрді (Фран�

ція), Матері Божої у Ченстохові

(Польща), зустріч української де�

легації військовиків із Папою Рим�

ським. 

Що стосується внутрішніх — все�

українських — мандрувань до свя�

тих місць, то таку широкомас�

штабну прощу ми організували до

Зарваниці. Були представництва з

багатьох областей України. Кожне

паломництво утверджує христи�

янські засади в нашому житті та в

житті військовослужбовця.

Після повернення додому у нас

ще живе той дух паломництва,

яким ми ділимося з іншими — ти�

ми переживаннями, духовним дос�

відом і натхненням.

Отже, паломництво має своє

продовження в житті кожного

прочанина, а особливо військо�

вослужбовця, для якого цей фор�

мат духовного розвитку лише по�

чинає відкриватися. 

— Які сподівання покладаєте
на рік новий? Чи розвивати�
меться і надалі співпраця Цер�
кви та армії?

— Якщо ми маємо віру в Бога, то�

ді знаємо, чого йти в майбутнє. Як�

що її немає, то мета нашого прий�

дешнього є сумнівною і непевною.

Цією метою повинен бути для нас

заклик Божий: любити одне одно�

го і в тій любові жити з ближнім

нашим. Коли ми візьмемо собі за

основу нашого життя ствердження

християнських засад, тоді матиме�

мо велику опору з боку Бога. 

У 2013 році плануємо працювати

над розвитком паломництва, а та�

кож прямувати до головної цілі —

створення інституту військового

капеланства в Україні.

Важливо, щоб ми були, перш за

все, до цього готові як Церква. От�

же, наш Департамент душпастир�

ства силових структур не припи�

нятиме вдосконалювати своє слу�

жіння, щоб гідно увійти в майбут�

ній інститут капеланства.

— На переломі років, коли
час робить стрибок, а люд�
ський мозок пристрасно ба�
жає чудес та здійснення ба�

жань, щоб Ви побажали спів�
вітчизникам й, зокрема, лю�
дям у погонах?

— Я думаю, що ми — військово�

службовці і прості християни —

стоїмо на варті мирного життя.

Особливо ті, що служать у миро�

творчих контингентах. Потрібно

пам’ятати, що служба — не є ціл�

ком людською місією, а, перш за

все, — християнською.

Ми свідомі свого християнсько�

го покликання, а отже маємо віри�

ти не лише собі, а й Богові, який

нас направив, щоб ми несли і свід�

чили про мир. Цей мир іде від ду�

ші — мир, в якому хочемо жити.

Коли ми стоїмо на його сторожі, то

важливо, щоб мали віру в Бога. Бо

якщо Господь не береже нас, то

людські сили є крихітні і ми не ма�

ємо на що уповати. 

Пам’ятаймо, що Господь поставив

нас оберігати мир, щоб ми вірили і

працювали у цей перехідний час від�

будови держави. Тим, хто докладає

всіх зусиль, Бог дасть можливість іти

далі, щоб розбудовувати мирне жит�

тя і збагачувати його земним достат�

ком із Божого благословення.

Ñîëîì³ÿ ÙÓÐ

ñïåö³àëüíî äëÿ «Â³éñüêà Óêðà¿íè»

Ñï³ëêóâàííÿ ç â³éñüêîâèìè

ï³ä ÷àñ ïàëîìíèöòâà ó

Çàðâàíèöþ



НОВОРІЧНА ІСТЕРІЯ СТОЛІТТЯ

ДІД МОРОЗ

Три десятиліття тому прибалтійське містечко
Шауляй асоціювалося в українців лише з трьо�
ма речами: підлітковим велосипедом «Орлёнок»,
котрий випускався на тамтешньому велозаводі,
велодоріжками, якими і досі пронизана тран�
спортна інфраструктура міста, і військовим
аеродромом, де служили переважно випускни�
ки Чернігівського вищого військового авіацій�
ного училища льотчиків…

Свого часу закінчив чернігівську «льотку» і Ві�
талій. Він чимало мандрував зі своїми пожитка�
ми по численних казармах гарнізонів колиш�
нього Союзу нерушимого республік вільних.
Трохи згодом познайомився з майбутньою дру�
жиною Світланою, яка була схожа, як дві краплі
води, на актрису Наталію Варлей (фільм «Кав�
казька полонянка») та закінчила медичне учи�
лище, тож добре зналася
на болячках, можливо,
навіть краще за деяких
вже практикуючих тера�
певтів. Тоді Віталій і гад�
ки не мав, що стане учас�
ником досить кумедної
новорічної істерики…

І ось у сім’ї військовос�
лужбовця з’явилося ма�
леньке крикливе чорно�
оке диво, яке батьки на�
рекли Наталочкою. «Ди�
тину чекали довго, –
відверто зізнається нині
військовий пенсіонер. —
Отож і всю батьківську
любов, і турботу приділяли тільки їй, нашій до�
нечці».

До речі, і нині колишній військовий льотчик
для Наталки є еталоном батьківського тепла і
мудрості.

Та повернімося до новорічної історії, якій су�
дилося стати на довгі роки смішною й водночас
повчальною притчею військового містечка.

Віталія знали у гарнізоні як висококласного
пілота, надійного бойового товариша і… хариз�
матичного заводія�вигадника, котрий міг орга�
нізувати для колег незабутній відпочинок у ви�
хідні. Тож, звісно, роль Діда Мороза у багатопо�
верхівці, де жили офіцери зі своїми родинами,
довірили саме йому. 

Надвечір 31�го грудня батьки потайки зносили
на перший поверх подарунки, які їхні малолітні
чада замовляли Діду Морозу. Віталій обережно
склав їх у велику червону торбину та почав ве�

лике перевтілення у довгоочікуваного героя ди�
тячих мрій: вдягнув шубу, шапку, наклав бороду,
грим. І гайда по квартирах однополчан…

Проте того вечора чарівну казковість новоріч�
ного дійства порушила безглузда випадковість.
Адже після бойового чергування офіцер стрім�
голов прибіг додому, аби до бою курантів встиг�
нути ощасливити всіх сусідських малюків. Пе�
реступивши поріг рідної оселі, він ніжно розці�
лував домочадців, роздягнувся, кинув до рота
бутерброд (дружина на кухні чаклувала над це�
пелінами, олів’є та рештою атрибутів сімейного
новорічного застілля) і, відрапортувавши до�
нечці: «Я до сусіда піду на півгодини…», зник за
дверима.

За годину маленька Наталя почула гучний сту�
кіт у двері. Потягнулася до замка…

На порозі стояв найжа�
даніший гість дітей і до�
рослих…

– Здрастуй, дівчинко!
Впізнала? Хто я такий?

– Мамо! Дід Мороз!!!
Ура!!!

При цьому слід зазна�
чити, що Наталці завжди
таланило: щороку справ�
жнісінький Дід Мороз
довше, ніж із сусідськи�
ми дітьми, бавився саме з
нею. Розпитував, чи була
вона слухняною, чому
навчилася за рік, що ми�
нає. Слухав віршики і во�

див з нею хоровод навколо чудово вбраної ялин�
ки… 

Але цього разу щойно Дід Мороз розв’язав
свою чарівну торбу і дістав ляльку дівчачої мрії,
як раптом дитина… розридалася!

А далі — драматична сцена з елементами трагі�
комедії: донька зачинилася у своїй кімнаті, яка
миттєво наповнилася пронизливим дитячим
плачем, батьки ж на кухні сушать мізки: «Чим не
догодили своїй кровинці?»

За дві години до Нового року Наталочка, крас�
номовно схлипуючи та потираючи рученятами
заплакані очі, нарешті голосно випалила: «А чо�
му Дід Мороз взув таткові капці?!!»

Дівчинка настільки обожнювала батька, що
навіть найбажанішому гостю, на якого чекала
цілий рік, нізащо не дозволила б скористатися
татковими капцями… 

Â³òàë³é ËÓÃÎÂÑÜÊÈÉ

У ТАТОВИХ КАПЦЯХ
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день, адже, крім хороводів нав�
коло ялинки з чернігівською
малечею, артисти гастролю�
ють ще й віддаленими вій�
ськовими гарнізонами. Феє�
ричні розважальні програми у
шлейфі духмяного аромату
ялинки, блискавичному сяян�
ні новорічних іграшок, безліч
таких довгоочікуваних пода�
рунків і казкові герої збира�
ють численну публіку дітей та
дорослих. Кожного року чер�
нігівські військові музики,
аби вкотре приємно здивувати
свою аудиторію, пишуть но�
вий сценарій, створюють ціка�
вих персонажів. Танцювальні
номери вигадує «Снігурка», на
що витрачає дуже багато часу
та енергії. Проте вона впевне�
на — це не лише робочі
обов’язки, це муза, яка їй дана
Богом. 

Минулий рік Наталія вважає
надзвичайно плідним у плані
творчості. Разом з колегами по
роботі їй вдалося зробити пос�
тановку мистецької шоу�прог�
рами «Полі�арт», яку в травні
презентували на сцені Черні�
гівського драмтеатру. Готува�
лися до гранд�концерту понад
три місяці, графік роботи був
надзвичайно щільним. І як ре�
зультат — неймовірний успіх,
аплодисменти враженої дійс�

Зрештою ці зимові урочис�
тості приносять людям ра�
дість, позитивні емоції, а го�
ловне — дарують віру та надію
на краще майбутнє. У перші се�
кунди 2013�го кожен украї�
нець з келихом шампанського
потайки промовить своє запо�
вітне бажання, яке неодмінно
повинно збутися. Щодо укра�
їнки Наталії Новик, то у неї є
всі шанси отримати свій пода�
рунок, адже з Дідом Морозом
приятелює не один рік. 

ÑÍ²ÃÓÐ×ÈÍÀ ÌÓÇÀ

Напередодні новорічних і
різдвяних свят артисти вій�
ськово�музичного центру Су�
хопутних військ Збройних
Сил України активно прово�
дять ранки та концерти для ді�
тей, де головні герої — Дід Мо�
роз і Снігурка. Роль казкової
онуки казкового Діда не один
рік грає головний балетмей�
стер Наталя Новик. Біло�бла�
китний костюм дівчина одя�
гає двічі, а інколи й тричі на

ННННААААТТТТААААЛЛЛЛІІІІЯЯЯЯ    ННННООООВВВВИИИИКККК::::

««ККооммааннддууввааттии  ббааллеетт
ÊÊààææóóòòüü,,  ÿÿêê  ÍÍîîââèèéé  ðð³³êê  ççóóññòòðð³³ííååøø,,  òòààêê  öö³³ëëèèéé  ðð³³êê  ³³

ïïððîîââååääååøø..  ÁÁ³³ëëüüøø³³ññòòüü  ëëþþääååéé  ïïååððååããîîððòòààþþòòüü

ññòòîîðð³³ííêêóó  ííîîââîîããîî  êêààëëååííääààððÿÿ  ââ  êêîîëë³³  ññ³³ìì’’¿¿,,  ðð³³ääííèèõõ,,

ááëëèèççüüêêèèõõ  òòàà  ääððóóçç³³ââ..  ÕÕòòîîññüü  ññââÿÿòòêêóóºº  ÍÍîîââèèéé  ðð³³êê  óó

ççààññíí³³ææååííèèõõ  ããîîððààõõ,,  ííàà  ááååððååçç³³  òòååïïëëîîããîî  ììîîððÿÿ,,  áá³³ëëÿÿ

ïï³³ääíí³³ææææÿÿ  ððîîììààííòòèè÷÷ííîî¿¿  ÅÅééôôååëëååââîî¿¿  ââååææ³³  ÷÷èè  ââ

³³ííøøèèõõ  ííåå  ììååííøø  ååêêççîîòòèè÷÷ííèèõõ  ìì³³ññööÿÿõõ  ññââ³³òòóó..  
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твом багатотисячної публіки,
букети квітів, море шампан�
ського та салют із серпантину. 

«ÆÀÐÈÍÊÀ» Â Î×ÀÕ — 

ÊÂ²ÒÈ Â ÐÓÊÀÕ 

Наталчине дитинство прохо�
дило у чарівному світлі музи�
ки і танців. Вже у школі вона
танцювала в дитячому театрі
«Слов’яни». Щодо родини, то її
старша сестра, майор, служить
в одній із військових частин
Полтавщини, молодша — нав�
чається в Чернігівській музич�
ній школі, грає на скрипці, до
того ж і старший брат захоп�
люється музикою. Після шко�
ли Наталя Новик вступила до
Київської національної акаде�
мії керівних кадрів культури і
мистецтв, де п’ять років опано�
вувала спеціальність «Народна
хореографія». Паралельно з
навчанням вона танцювала у
столичних шоу�балетах «Ва�
тан», «Фрідом» та в інших відо�
мих колективах. 

— Світ хореографії надто тіс�
ний, — розповідає дівчина. —
Тут кожен танцюрист знає
один одного, тому влаштува�
тися на роботу неважко. 

У 2008 році вона повернулася
до рідного Чернігова, де і про�
довжила свою справу життя. Її
професіоналізм та відданість

танцям не пройшли повз очей
командування військово�му�
зичного центру Сухопутних
військ — Наталці запропонува�
ли стати головним балетмей�
стером закладу. Командування
балетом вона взяла на себе од�
разу, адже довелося готувати
хореографічну постановку до
чергового концерту військо�
вих музик. 

— На знайомство з новим ко�
лективом часу практично не
було, — згадує головний балет�
мейстер. — Проте хлопці і дів�
чата виявилися надзвичайно
дружними та доброзичливи�
ми, тому й допомогли мені у
всьому розібратися. 

Сьогодні балет військово�му�
зичного центру налічує шість
дівчат та дев’ять хлопців.
Практично за три роки Наталя
зі своєю балетною групою по�
бувала з гастролями в усіх міс�
тах і гарнізонах України. А у
лютому 2012 року вони гучно
заявили про себе, як про вірту�
озів хореографічного мистец�
тва, у Франції, у місті Шалон�
сюр�Саон, де в той час прохо�
див міжнародний фестиваль
духових оркестрів. 

— Тоді у Франції ми виклали�
ся на всі 100 відсотків, — під�
тверджує Наталя Новик. — Ми
настільки сподобалися місце�

вій публіці, що нас просили
виступити на біс кілька разів.
Про нас писали в європейській
пресі, нам рукоплескали фран�
цузи, німці, голландці та інші,
нас просто закидали квітами. 

Сьогодні, аби потрапити до
студії військового балету, пот�
рібно пройти жорсткий кас�
тинг: мати відповідну освіту,
вміти добре танцювати та ви�
конувати акробатичні трюки.
А головне — посмішка та «жа�
ринка» в очах. 

ÌÐ²¯ ÇÁÓÂÀÞÒÜÑß

2010 рік… Піщаний берег Єги�
петського Шарм�Ель�Шейху. У
25�градусну спеку військова
«селебріті» Наталія загадує своє
новорічне бажання — станцю�
вати балет на ковзанах. 

2012 рік… Поки що це бажан�
ня залишається мрією. Але, як
відомо, мрії збуваються і при
першій нагоді «Снігурка» вико�
нає своє новорічне дефіле на
ковзанах. А рівно опівночі,
очікуючи на Новий, 2013 рік,
вона схрестить пальці і загадає
ще одне, але не менш важливе
бажання: зустріти Його, єди�
ного і неповторного, з ким би
прожила все своє життя —
творче і військове.

Â³êòîð ÀÍÔÐ²ªÂ

ттоомм  ббууддуу  яя!!»»
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Á³ëüøå í³æ 1500 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè çóñòð³íóòü Íîâèé

ð³ê òà Ð³çäâî Õðèñòîâå íå â ñ³ìåéíîìó êîë³, à íà òðüîõ êîíòèíåíòàõ ñâ³òó,

âèêîíóþ÷è îáîâ’ÿçêè ó 6 ìèðîòâîð÷èõ ì³ñ³ÿõ. 

Миротворці другої ротації вер�

толітного загону вперше відзнача�

тимуть зимові свята в екзотичній

країні Конго, яка, до речі, знахо�

диться у стані громадянської вій�

ни. Переконаний, наші хлопці по�

вернуться додому цілими та неуш�

кодженими, а також сповненими

вражень від святкування Нового,

2013, року. А те, що вони на чужині

відчують запах справжньої ялинки

і сприймуть це як своєрідний при�

віт від рідної землі – беззапереч�

ний факт. Адже новорічну красуню

їм з Батьківщини вже доправили

літаком. 

Лише уявіть собі: сімейні свята –

без сім’ї, зимові – у спекотній Аф�

риці, а про головних героїв уро�

чистостей – Діда Мороза та Снігу�

роньку – і говорити зась! Бо хто

натягне на себе хутро у таку жару?!

Навіть оселедець під шубою, один

зі смачних атрибутів свята, і той не

витримає високої температури та

потече. «Невесело», – скажете ви,

зітхнувши. «Та нічого! – бравурно

підморгнувши, заспокоять вас

творці миру з України, – головне –

мати в серці свою Батьківщину та

рідних. А свято… його можна орга�

нізувати будь�де». І така винахідли�

вість наших хлопців завжди вра�

жала. 

Про те, що в Африці ялинки не

ростуть, говорити не потрібно.

Тож вигадували українські військо�

вослужбовці ялинки з чого тільки

могли. Іноді «роль» новорічної

красуні не без успіху «виконувала»

пальма. А ось у 2004 році вертоліт�

ники 56�го окремого вертолітного

загону другої ротації, в якій випала

честь служити й автору цих рядків,

все ж таки знайшли якесь, дуже

схоже на сосну, хвойне дерево.

Проте, навіть в Інтернеті не змогли

розшукати назву тієї чудернацької

рослини. Дерево

таки зрізали,

привезли в кузо�

ві «Уралу», поста�

вили і прикраси�

ли в спеціально

збудованому для

святкування на�

меті. 

Служба тилу

тоді спрацювала

«на відмінно»,

накривши бан�

кетні столи на

кшталт тих, які

колись «сервіру�

вали» для дружи�

ни прадавніх ки�

ївських князів.

Ввечері, коли всі

вертольоти й ав�

томобілі повер�

нулися на базу, особовий склад за�

гону, крім, звісно, варти, зібрався у

спільному наметі. 

Почали з перегляду раніше запи�

саних відео�привітань від рідних і

близьких, потім змагалися, хто

краще виголосить тост, але зміст

кожного з них зводився майже до

одного: живими та здоровими по�

вернутися додому. А далі настала

черга Діда Мороза та Снігуроньки,

які провели веселі конкурси та вру�

чили призи. Снігуронькою тоді бу�

ла наша медична сестра старший

сержант Юля Селека. І в цьому нам

вельми пощастило. А ось у наших

сусідів�співвітчизників із 20�го ок�

ремого вертолітного загону із

Сьєрра�Леоне білої онуки для каз�

кового Дідуся не знайшлося, тому

цю роль грав двометрового росту

чорношкірий мешканець із племе�

ні мандинго. 

ОПЕРАЦІЯОПЕРАЦІЯ

«Ðîëü» íîâîð³÷íî¿ êðàñóí³ íå áåç

óñï³õó «âèêîíóâàëà» ïàëüìà...

...à ñí³ãóðêè — Íãî Óåìáå



Сьогодні цікаво пригадувати, з

чого починалися традиції святку�

вання зимових урочистостей на

африканській чужині. А тоді…

Ліберія 2005�го… Зима. Посуха.

Жодної хмаринки на небі. Про

опади можна хіба що мріяти. Трава

від сонця пожовкла. Повітря наче

прилипає до тіла. Але і цього, ма�

буть, виявилося замало для кліма�

ту�мучителя: із Сахари подув хар�

матан і у повітрі в три кілометри

заввишки повис прошарок дуже

дрібного пісчаного пилу. Сірим ту�

маном він укрив усе навколо на ба�

гато сотень кілометрів. Такого ж

кольору настрій вразив усіх оточу�

ючих. Від щільності цього зимово�

го мусону залежала й інтенсив�

ність польотів вертолітників . Того

разу прошарок пилу був таким

щільним, що кілька діб вранці та

увечері, коли сонячний диск наб�

лижався до лінії горизонту, неоз�

броєним оком можна було поба�

чити хіба що «крапку» – планету

Меркурій.

У таких «сірих» метеоумовах дея�

кі військовослужбовці 56�го загону

ретельно готувалися до святкуван�

ня Різдва. В режимі повної секрет�

ності «таємне товариство» обгово�

рювало, як найкраще провести

операцію «Вертеп», яким буде її

маршрут, а також – кому довірити

виконання ролей. Ніхто, крім орга�

нізаторів та учасників дійства, про

її проведення навіть не здогадував�

ся. 

Нічого такого не запідозрював і

командир вертолітного загону,

льотчик першого класу, полковник

Олег Граб. Його разом з усіма вій�

ськовослужбовцями було включе�

но до списку «об’єктів психологіч�

ного впливу» операції «Вертеп». 

Склад групи виконавців вертепу

був різноманітним: за званням, ві�

ком, віросповіданням та націо�

нальністю. До активу артистів із

числа офіцерів�вихователів долу�

чили й учасників з інших підрозді�

лів загону. Питання № 1, яке стояло

перед «майбутніми порушниками

спокою», – чи все у них вийде, чи

сподобається побратимам? А поки

їм залишалося потайки робити

костюми своїх героїв із всього, що

потрапляло під руки.   

І ось, настала довгоочікувана Різ�

двяна ніч. Коли стемніло і зійшла

перша зірка, перевдягнені артисти

без попередження почали свою

святкову ходу: гучно співаючи та

пританцьовуючи, вони заходили

до наметів і повставали перед очи�

ма ошалілих від несподіванки

«глядачів», які вже готувалися до

відпочинку. Потім розігрувався

найвідоміший біблійний сюжет

про народження Ісуса Христа та

схід Зорі Віфлеєму. А закінчувало�

ся дійство колядками та музични�

ми поздоровленнями. Після чого

весела компанія «майстрів теат�

рального жанру» чимчикувала до

чергового намету – і все почина�

лося спочатку.

Всі підношення від вдячних за

«переляк» і святковий настрій ми�

ротворців актори збирали в один

величезний міх, який вже десь на

середині ходи став таким важким,

що його несли по черзі мокрі від

поту учасники – надворі було

плюс тридцять! Наприкінці «Вер�

тепу» всі так втомилися, що дали

один одному обіцянку: відкрити

цей мішок та спробувати його

вміст лише ввечері наступного

дня. 

Мушу визнати, хоча вистава і не

відповідала на всі сто біблейському

сюжету — не це було головним. Іні�

ціатори дійства прагнули підняти

настрій, щоб миротворці пригада�

ли, як там воно у рідній далекій

стороні. Не без задоволення скажу,

що ролі вертепу писали та викону�

вали двоє «голосистих» пастухів –

старші прапорщики Василь Мазур

і Богдан Буць та майор Микола

Ільоха. Ангела грав прапорщик

Михайло Лопатинський, Вічного

Жида вдало виконав капітан Вале�

рій Єлісєєв, на найзагадковішого і

вертлявого персонажа, чиє облич�

чя було повністю закритим та ні�

ким не упізнаним, одним словом,

на Чорта перетворився старший

прапорщик Олександр Шиндер,

роль Царя Ірода «приміряв» на се�

бе капітан Руслан Коверник, а його

Воїном став старший прапорщик

Віктор Кріль. І все це відбувалося

під чутким керівництвом заступ�

ника командира загону з виховної

роботи майора Едуарда Дяченка. 

Звісно, подія знімалася на відео.

Відтак безцінні імпровізації ниш�

порки Чорта, який то приховану

каністру із сьєрралеонським джи�

ном витягне на очі, то журнал із

зображенням оголених дівчат у

когось з�під матрацу поцупить, –

не пропали даром «для нащадків».

Фільм з багатьма версіями та ко�

ментарями розійшовся «самізда�

том» серед миротворців. Приколи

з операції  «Вертеп» обростали з

часом новими по�справжньому

правдивими подробицями і стали

невід’ємною частиною фольклор�

ної спадщини загону вертолітни�

ків другої ротації українських ми�

ротворців у Ліберії. 

І я там був, мед�джин пив…

25

НАШІ В АФРИЦІ

Я «ВЕРТЕП»Я «ВЕРТЕП»

Öþ «ÿëèíêó» ì³ñöåâ³ çðóáàëè ç  ïëàíòàö³¿

ñïåö³àëüíî äëÿ íàøèõ ìèðîòâîðö³â 
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Êîæíîãî ðîêó 1 ñ³÷íÿ íà Ñ³÷³ âèð³øóâàëèñÿ òàê³ ïîâàæí³ ñïðàâè,
ÿê ïîä³ë ì³æ êóðåíÿìè â³éñüêîâèõ çåìåëü òà âèáîðè íîâî¿
êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè. Äëÿ öüîãî áóëî çàâåäåíî â ïåðøèé äåíü
Íîâîãî ðîêó ñêëèêàòè Â³éñüêîâó àáî òàê çâàíó Ãåíåðàëüíó ÷è
«ïîâíó» ðàäó, â ÿê³é áðàëè ó÷àñòü ç îäíàêîâèìè ïðàâàìè âñ³
çàïîðîæö³. 

Новий рік та Різдво Христове за�

порозьке козацьке військо святку�

вало за притаманними лише йому

звичаями та обрядами. Бо «при

всій патріархальності і при всій

видимості розгульного життя за�

порозькі козаки, – за словами

Дмитра Яворницького, – відзнача�

лися щирою, далекою від будь�яко�

го священства набожністю». І в то�

му зауваженні знаного козакознав�

ця криється глибинний історич�

ний зміст, адже для січовиків, як

«людей військових», новоріччя ма�

ло особливий воєнно�організацій�

ний окрас.

ÏÎÄ²ËßËÈ, ÂÈÁÈÐÀËÈ, ÍÎÂÓ

ÎÄ²Æ ÏÐÈÌ²ÐßËÈ

За кілька днів до Нового року

«дальші козаки» — ті, що жили на

зимівниках, річках, озерах чи в

степах і працювали там (хто гос�

подарив, хто ловив рибу, хто по�

лював), — поспішали потрапити

на Січ. Саме через це на Новий рік

Кіш (одне зі значень – «військове

товариство запорозьких козаків»)

виявляв життя більше, ніж зазви�

чай. У день свята зібране на Січі ко�

зацтво прокидалося рано. Вмив�

шись холодною водою або снігом,

запорожці починали вбиратися в

найліпшу одіж: квітчасті жупани,

червоні черкески з довгими вильо�

тами, чоботи�сап’янці, високі шап�

ки та мережані шовкові пояси. При

цьому оздоблювалися шаблями,

пістолями, кинджалами, ятаганами

і квапилися на відгомін дзвонів до

церкви Покрови Пресвятої Бого�

родиці.

ÌÎËÈËÈÑß ÁÎÃÓ, 

ÄßÊÓÂÀËÈ ÎÒÀÌÀÍÓ

Церква Покрови Пресвятої Бого�

родиці в усі часи для запорожців

була козацькою святинею. Неда�

ремно її називали ще і Військовою

або Січовою церквою. А храмовим

святом на Запорожжі було свято

Покрови Пресвятої Богородиці.

У церкві вони слухали спершу

Утрені, а потім – Обідні Служби

Божої, котру в них правили два

священики, ченці (монахи) київ�

ського Межигірського Спасо�Пре�

ображенського монастиря.

При тих ченцях, як правило, бу�

ло два диякони з дуже добрими го�

лосами, два дяки, паламар і цілий

хор співаків старших та молод�

ших, що вчилися писати і співати в

січовій школі, а також жили на

осібних товариських правах, неза�

лежно від загальної Січової упра�

ви.

Ввійшовши у Божий дім, одягне�

ні в найкращі убрання, озброєні

козаки ставали на осібних місцях:

старшини – за так званими боку�

нами або стадіями, прості січови�

ки – довгими рядами один за од�

ним серед церкви. Хвалу Богу від�

правляли ґречно і вельми урочис�

то.

Коли священик читав Євангеліє,

запорожці бралися за руків’я своїх

шабель і виймали їх до половини з

піхов на знак, що готові боронити

Слово Боже та православну віру.

Козацька старшина, «старики», ку�

рінні отамани і всі січовики вважа�

ли своїм обов’язком вистояти усі

служби.

Після закінчення Хвали Божої за�

порожці розходилися по куренях

(будинках, де жили), щоб пообіда�

ти. Зайшовши до оселі, вони моли�

лися «перед образами», поздоров�

ляли один одного зі святом, потім

знімали з себе верхню одіж і сідали

за стіл, званий сирним, лишаючи
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курінному отаманові місце в куті

під образами, де висіла невгасаюча

лампада та стояли бляшанки для

кидання грошей.

Пообідавши чим Бог дав, як пра�

вило, тетерею, щербою, риб’ячою

юшкою, рибою, а іноді і дичиною,

рідше галушками, а ще рідше варе�

никами, а також випивши пива та

меду (слабоалкогольного напою

спеціального приготування), коза�

ки вставали з�за столів, молилися

Богу, дякували курінному отамано�

ві, кухареві, один одному, а потім

кидали по одному, деколи по два, а

то й по три шаги (гроші) в бляшан�

ку й виходили на майдан на вій�

ськову раду. 

ÏÎÑÒÐ²Ë Ç ÃÀÐÌÀÒÈ — 

×ÀÑ ÐÀÄÓ ÇÁÈÐÀÒÈ

Ті відомості, які маємо від часів

існування Запорозького коша до�

водять, що рада не завжди прохо�

дила в один час – себто після обіду;

бували такі роки, коли вона почи�

налася відразу ж після Утрені, по�

переду Служби Божої. Цей знаний

захід відбувався на майдані біля Сі�

чової церкви. Щоб надати площі

незвичайного й святкового вигля�

ду, її очищали від снігу і густо поси�

пали піском. Перед церковними

дверима (назовні) військовий пи�

сар ставив невисокий столик та

накривав його гарним килимом.

Аби сповістити розімлілому після

обіду і пива з медом товариству, що

вже час збиратися на раду, один

раз стріляли з гармати. 

Далі кошовий отаман наказував

військовому довбишеві (тарабан�

щикові) взяти довбеньки і йти до

З ДІДІВ–ПРАДІДІВ
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Çà ê³ëüêà äí³â äî Íîâîãî ðîêó «äàëüø³ êîçà-

êè» — ò³, ùî æèëè íà çèì³âíèêàõ, íà ð³÷êàõ,

îçåðàõ ÷è â ñòåïàõ, — âñ³ ïîñï³øàëè íà Ñ³÷.



церкви, де зберігалися військові

клейноди, винести з неї литаври та

бити в них. І довбиш ударив у них

спершу раз: на цей звук, як бджоли

на мед, посходилися на вічевий,

оточений куренями, майдан прос�

ті запорожці. Довбиш вдруге захо�

див у церкву і виносив великий

стяг та козацьку корогву, ставив бі�

ля Божого дому і знову бив у литав�

ри, але вже два рази – на майдан

виступали Січова старшина, кошо�

вий отаман, військові суддя та оса�

вул, 37 курінних отаманів і кожний

зі знаком своєї гідності: кошовий –

з великою булавою, суддя – з чима�

лою срібною печаткою, писар – з

пером та срібним каламарем (по�

судиною для чорнила), осавул – з

малою палицею. Довбиш, заздале�

гідь побачивши старшину, віддавав

їй честь, даруючи слово литаврам,

які гучно й урочисто сповіщали всіх

присутніх про величність події. 

Старшина йшла на майдан з не�

покритими головами, підходила

до столика і клала на нього свої

шапки. Потім усі шикувалися в ряд,

пліч�о�пліч, по старшині своїх уря�

дів, і кланялися на чотири боки зіб�

раному славному Низовому това�

риству. Громада і собі, знявши шап�

ки, ставала за спинами курінних

отаманів навколо церкви. На вітан�

ня старшини козаки, у свою чергу,

відповідали щирими дружними

поклонами.

ÊÎÌÓ ÇÅÌËß — ÍÀ ÓÄÀ×Ó,

À ÊÎÌÓ Ç ÒÀÒÀÐÎÌ —

ÍÀ ÄÎÄÀ×Ó

Невдовзі на майдані з’являвся

священик і перед початком ради

правив церковну Службу (Моле�

бень). По відправі кошовий отаман

сповіщав усіх присутніх щодо при�

воду зібрання: «Панове молодці!

Тепер у нас Новий рік; слід нам за

давнім нашим звичаєм розділити

між товаришами всі ріки, озера,

урочища, звірині лови й рибні міс�

ця». А у відповідь: «Та слід, слід! Бу�

демо ділити, як споконвіку в нас

прийнято, за лясами, жеребкуван�

ням». Після цих слів виходив напе�

ред військовий писар, який виймав

заздалегідь заготовлені «квитки»

(де були розписані призначені для

поділу землі, річки, озера, плавні,

різні лови та інше добро), кидав ці

клаптики паперу у шапку, старанно

перемішував і запрошував курін�

них отаманів вибирати їх. По за�

вершенні дійства розподілу писар

зачитував «квитки», тепер ці землі

належали куреню рік, до наступної

ради. Спорів і непорозумінь не ви�

никало, отамани дякували старши�

ні та ставали на свої місця. Дотри�

мувалися лише одного правила:

спочатку землі отримували курені,

потім старшина, духовенство і ли�

ше наприкінці – одружені козаки.

Так поділялися землі запорозьких

козаків від верхів’я Самари до річ�

ки Конки, від порогів Дніпра до

верхів’я Бугу. Цей захід здійснював�

ся через те, що землі були неодна�

ковими за родючістю та територі�

альним розташуванням: деякі з них

знаходилися ближче до південно�

го кордону, а значить і до небез�

печного сусіда – кримських татар,

а інші – на півночі. І кожен хотів

отримати кращі угіддя. Тому, щоб

на цій підставі не виникало заздро�

щів і непорозумінь між козаками,

землі щороку перерозподілялися. 

ÊÎËÈ ÎÒÀÌÀÍÀ ÂÈÁÈÐÀËÈ —

ÊÎÇÀÊÈ ×ÓÁÈ ÐÂÀËÈ

Переділивши все добро, збудже�

ні запорожці розпочинали вибори

нового Січового уряду. Довбиш

знову бив у литаври і козаків при�

бувало. Інколи, за словами Дмитра

Яворницького, їх збиралося до

п’яти тисяч і більше. Кошовий,

вийшовши наперед, розпочинав

обряд словами: «Панове молодці! У

нас сьогодні Новий рік; чи не ба�

жаєте ви за старим звичаєм зміни�

ти всю старшину й обрати замість

неї нову?» Якщо товариство було

задоволене своєю старшиною, то

гукало: «Ви добрі пани! Пануйте

над нами». Якщо ні – козаки мовча�

ли. І військова старшина – кошо�

вий, суддя, осавул та писар – скла�

дала свої відзнаки та повноважен�

ня. Бували випадки, коли громада

«нагороджувала» колишній уряд

або когось з нього кулаками і кия�

ми… А далі починалися справді за�

порозькі вибори. І чого на них

тільки не було!.. Хіба що єдиного –

картинного святошества. Бо ні свя�

щеники, ні курінні отамани, ні ко�

лишня старшина голосу на вибо�

рах не мали. Кандидати, імена яких

вигукували з натовпу, зараз же від�

ходили від козаків до куренів, аби

особистою участю не допомагати

своєму виборові. Інколи вибори

закінчувалися великими бійками

поміж товариством як на майдані,

так і в стінах Січової церкви. Коли

врешті�решт зупинялися на одно�

му з усіх названих кандидатів, тоді

десять авторитетних козаків, а то й

більше, йшли до того куреня, де пе�

ребував обраний, і сповіщали йому

волю товариства, а ще чемно про�

сили прийняти уряд. 

ßÊ ÎÒÀÌÀÍÀ ÂÈÁÈÐÀËÈ,

ÉÎÃÎ ÏÎÏ²Ä ÐÓÊÈ ÁÐÀËÈ,

Ç ÓÑ²Õ ÁÎÊ²Â ØÒÎÂÕÀËÈ,

ÇÇÀÄÓ Ï²ÄÃÀÍßËÈ,

À ÃÎËÎÂÓ Ï²ÑÊÎÌ

ÏÎÑÈÏÀËÈ:

«²ÄÈ, ²ÐÎÄ²Â ÑÈÍÓ, ÒÈ ÒÅÏÅÐ

ÍÀØ ÁÀÒÜÊÎ»

Так приводили обраного в раду,

урочисто вручали йому булаву й

«Âèñóâàíåöü», çà äàâí³ì çâè÷àºì, ïîâèíåí áóâ ñïî÷àòêó äâ³÷³

â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðîïîíîâàíî¿ éîìó ÷åñò³ ³ ëèøå ï³ñëÿ òðåòüî¿

ïðîïîçèö³¿ áðàâ ó ðóêè ïàëèöþ».
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оголошували бажання усього вій�

ська бачити його кошовим отама�

ном. Але «висуванець», за давнім

звичаєм, повинен був спочатку дві�

чі відмовитися від пропонованої

йому честі і лише після третьої

пропозиції брав у руки палицю.

Після цього військо наказувало

довбишеві вдарити в литаври на

честь нового кошового отамана, а

старші січовики, «сивоусі діди,

славні низові лицарі», підходили і

сипали на його виголену голову пі�

сок чи мазали тім’я голови боло�

том, якщо погода на той час була

дощовою, на знак того, щоб він не

забував про своє низьке поход�

ження та не вивищував себе над за�

порожцями. Кошовий повинен був

кланятися на всі чотири боки й дя�

кувати товариству за честь, на що

воно відповідало йому криком:

«Будь, пане, здоровий та гладкий!

Дай тобі, Боже, лебединий вік і жу�

равлиний крик!» На подібний лад

вибирали суддю, писаря, осавула і

курінних отаманів.

ÂÅËÈÊÀ ÊÎÇÀÖÜÊÀ ÃÓËÜÍß: 

«ÙÎÁ ÑÂ²Ò ÇÄÈÂÓÂÀÂÑß,

ßÊÈÉ ÊÎÇÀÊ ÂÄÀÂÑß»

Коли, нарешті, закінчувався ви�

бір козацької старшини, з майдану

забирали всі військові знаки, що

свідчили про владу. На площу, зі

слів Дмитра Яворницького, вихо�

дили співаки та музики, приноси�

ли гори бубликів, викочували цілі

вози риби, ковбас, сала… І ось тоді

на Січі та в козацьких слободах по�

чиналася велика гульня�забава.

Дзвеніли кобзи, грали сопілки, гу�

діли литаври і бубни, співала пісні

добра сотня січових школярів:

Грай�грай! От закину зараз
ноги аж за спину,

Щоб світ здивувався, який
козак вдався...

Як музика переставала грати, то

козаки брали в руки лавку, один – з

одного боку, другий – з іншого,

ставали один проти одного і так

танцювали. 

Дехто із запорожців заводив піс�

ню без танців та музики, звідусіль

сипалися жарти та приповідки.

Поділивши землі, річки, озера,

плавні і різні лови та обравши вій�

ськову старшину, братчики пова�

гом розходилися і роз’їжджалися

по своїх оселях – зимівниках і зем�

лянках. Але й поза межами Січі то�

вариство шанувало православні

свята: Різдво Христове, Меланку і

Водохрещу або Йордань.На Різдво

запорозькі козаки впродовж ціло�

го тижня ходили вітати зі святом

кошового суддю, писаря й осавула,

приносили їм подарунки, а також

частували й частувалися, пригоща�

ли й пригощалися різними напоя�

ми, супроводжуючи все це гучною

стріляниною з рушниць, пістолів

та гармат.

Ще славнозвісний Микола Го�

голь, а слідом за ним й інші україн�

ські автори не раз зазначали, що

під вікнами січового товариства

колядували, щедрували та мелан�

кували вихованці січових шкіл. А

по козацьких зимівниках та по се�

лах це робили місцеві дітлахи та

недоучені бурсаки. 

І досі збереглося чимало коля�

док, домінуючими в яких є військо�

ві мотиви із вказівками на козацьку

добу:

Ой, заказано і згадано, – 
Святий Вечір!
Всім козаченькам у військо

йти,
Пану Івашко корогв нести.
А в його ненька,
Вельми старенька,
Випроводжала
І научала:
Ой, синку мій, синочку!
Не попереджай вперед війська
І не оставайся позаді війська,
Держися ти війська все се�

реднього
І козаченька все статечного.
Молодий Івасенько не послу�

хав неньки,
У переді війська конем іграє,
А позаду війська мечем махає.
Коли він як гляне, аж тут і

сам цар:
Ой, коли б я знав,
Чий то син гуляв,
Да я би за його і дочку оддав,
І половину царства йому б я

оддав.

Колишній запорожець Микита

Корж (1731�1835) не раз згадував

про те, що «було, як повечеряють за�

порожці на Голодну Кутю та вийдуть

з рушницями кутю проганяти, то

піднімають таку стрілянину, мов і

справді війна йде. На другий день, на

Водосвяття, йдуть, було, до Дніпра і

гармати за собою тягнуть. Як тільки

попи почнуть хрест вмочати у воду,

то вони й палять з пушок». Від тих

гарматних пострілів земля аж здри�

галася і стогнала, а глядачів укривав

густий дим, неначе пітьма. Заспоко�

ївшись на кілька хвилин, доки розсі�

ювалося куриво, а настоятель ще раз

занурював хрест у воду, козаки зно�

ву починали стріляти, цього разу –

скільки кому заманеться. Отак слав�

не січове товариство починало Но�

вий рік і так вкупі з іншими різдвя�

ними святами відзначало.

Було колись! Ревіли в Січі гарма�

ти не лише під час козацьких битв,

а й на свята. А військо запорозьке

об’єднувало у своїх рядах не лише

воїнів, а й підприємливих господа�

рів, рибалок, чабанів, музик і свя�

щеників, які разом самовіддано бо�

ронили рідну землю, віру і давні

батьківські традиції. 

З Новоріччям тебе, Українське

військо, з новими сподіваннями на

краще майбутнє! Будьмо!

Îëåêñà ÊÐÈÂÎØÈÉ,

êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê
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ІРАКСЬКИЙ КУРДИС
КРАЇНА, КУДИ

НАВКОЛО СВІТУ З «ВІЙСЬКОМ УКРАЇНИ»

Є у світі країни, які не позначені на карті, але мають усі

(або майже всі) атрибути незалежної держави.

Згадаємо Придністров’я, Нагірний Карабах, Північний

Кіпр, Сомаліленд… На політичній мапі світу ці назви

відшукати неможливо. Певні народи, хоча і створили

власні державні утворення, але досі не визнані світовим

товариством. Один з таких народів — курди, а їхня

невизнана держава – Іракський Курдистан. 

Öåíòðàëüíà ìå÷åòü Åðá³ëÿ



Офіційно це невід’ємна частина Іраку, хоча, здається,

їх об’єднує лише спільна грошова одиниця (іракський

динар) та автомобільні номери. Все інше в Курдистані

своє: президент, уряд, армія, закони, візова політика. У

світі налічується близько 30 мільйонів курдів, біль�

шість із них проживає у чотирьох країнах – Туреччи�

ні, Іраку, Ірані і Сирії (особисто мені доводилося зус�

трічати курдів навіть на Камчатці). Становище пред�

ставників цього народу в кожній названій державі різ�

не. В Ірані існує провінція під назвою Курдистан, а в

Туреччині само це слово знаходиться під негласною

забороною, і лише в Іраку курди змогли добитися ква�

зінезалежності. Сталося це на початку 1990�х років. 

СТАН: 
 ХОЧЕТЬСЯ 

ПОВЕРНУТИСЬ…

НАВКОЛО СВІТУ З «ВІЙСЬКОМ УКРАЇНИ»



НАВКОЛО СВІТУ З «ВІЙСЬКОМ УКРАЇНИ»

У 1991�му розпочалася війна в Перській зато�
ці. Коаліція західних країн, очолювана США,
розгромила іракську армію, що вторглася до Ку�
вейту. Курди скористалися моментом і виступи�
ли проти центрального уряду. Повстанці зайня�
ли Дахук, Ербіль, Сулейманію, але в той час Са�
дам Хусейн закінчив невдалу війну за Кувейт,
перегрупував сили й організував наступ на Кур�
дистан. У відповідь ООН оголосила територію
на півночі Іраку «зоною безпеки», висадила там
під своїм прапором десантників і тим самим
змусила диктатора залишити курдів у спокої.
Так виникло автономне утворення – Іракський
Курдистан, до складу якого увійшли три провін�
ції. Ця країна не позначена на карті світу, але іс�
нує де�факто вже без малого двадцять років.

Про те, що Іракський Курдистан можна відвідати без

візи, я дізнався від друзів�мандрівників, яким пощасти�

ло там побувати. Секрет простий: в’їжджати до нього

треба з Туреччини, тоді ви отримаєте у свій закордон�

ний паспорт два штампи. На одному написано: «Re�

publika of Iraq. Kurdistan Region», на іншому вказується,

що на території країни можна безперешкодно знахо�

дитися упродовж десяти днів. З цими штампами доз�

воляється подорожувати не лише Курдистаном, а й

арабським Іраком (правда, доведеться випробовувати

на собі надто пильну увагу поліції і військових, та й не�

безпечно там). Виїхати з країни можна лише до Туреч�

чини, відносно ж маршруту до сусідніх Ірану, Саудів�

ської Аравії, Кувейту, Сирії, то – зась! Отримавши ви�

щезгадані штампи на прикордонному пункті «Ібрагім

Халіл», я повною мірою використав десять днів, поїз�

дивши по всьому Курдистану і навіть відвідавши араб�

ську частину Іраку. 

Якщо сказати однією фразою, то Курдистан – дуже

приємна для вільних подорожей країна. Гостинна, за�

тишна, красива, смачна і безпечна. Як заведено на

Сході, людина з наплічником, мандрівник сприйма�

ється тут посланцем Аллаха, з усіма позитивними мо�

ментами, що з цього витікають. Місцеві жителі щиро

посміхаються і пригощають, поліція та військові до�

помагають зупинити потрібну машину, вони ж можуть

і цілком безкоштовно поселити в готелі. Якщо купуєте

в магазині або на ринку якусь дрібницю, вам її можуть

просто подарувати. Це не туристичний Єгипет або ку�

рортно�мажорна Туреччина, де місцеві, угледівши іно�

земця, намагаються будь�що отримати з нього «бак�

шиш», пропонуючи дрібні, непотрібні, а інколи і без�

глузді послуги. 

Людей зі зброєю в Іракському Курдистані багато (як

військових, так і цивільних). Якось зупинив машину, і

водій попросив покласти наплічника в багажник. Від�

криваю багажник, а там – автомат… Але вже на третій

день подорожі я зрозумів, що від спілкування із «сило�

виками» мандрівник�іноземець може отримати лише

користь: або потрібну машину зупинять, або запро�

сять на пост пообідати, або просто цукерочкою при�

гостять (хоча документи перевіряють майже завжди).

У наметі ночувати теж не заважають. 

Столицею країни є Ербіль – одне з прадавніх міст

світу. Міське життя в ньому розпочалося принаймні

6000 років до н.е., і це одне з найстаріших населених

міст у світі. Ербіль прославився завдяки вирішальній

перемозі, яку здобув неподалік Арбель (а саме так на�

зивалося місто в античні часи) у 331 році до н.е. Олек�

сандр Македонський, завдавши нищівної поразки

персидському царю Дарію III. Після чого іменитий

перс тікав через місто, а саму битву історики назвали

Битвою під Арбель. 

У середмісті Ербіля на вершині гори знаходиться

старовинна цитадель — історичне ядро міста. Колись

весь Ербіль вміщався в цих стінах, навіть до середини

1990�х там жили люди. Потім місцева влада пересели�

ла жителів у низинні райони, а у фортеці вирішили

зробити музей просто неба. Проте час плине, а музею

й досі немає. Можна піднятися на гору, забратися в ци�

тадель через один із проломів у стіні, вибрати собі

будь�який будинок і оселитися на пару�трійку днів. Я

провів дві романтичні ночі на даху глинобитної хижі з

Ç îô³öåðîì àðì³¿ Êóðäèñòàíà

Ð³çíîêîëüîðîâå ì³ñòî Àìàä³ÿ



чудовим краєвидом на старовинне місто. Найкрасиві�

ше було увечері, коли воно засяяло тисячами вогнів, а з

різних районів лунали заклики муедзинів до намазу. 

Здивувала і водночас покорила мене природа. Особ�

ливо в провінціях Дахук і Ербіль. Гори, дорожні «сер�

пантини», мальовничі озера, ліси, екзотичні містечка

на вершинах гір (навіть не віриться, що далі на пів�

день, в арабському Іраку, починається сумна глинис�

то�кам’яниста пустеля без жодної травинки). Хоча,

звичайно, найкращі враження залишилися від зустрічі

з людьми.

Оригінальним сувеніром на пам’ять про відвідання

країни може слугувати карта Курдистану, видана в Ербі�

лі. Цей зразок картографічної фантазії заслуговує на

особливу увагу. На ньому позначені території, де живуть

курди: від Кавказу на півночі до Кіркука на півдні і від Си�

рії на заході до Ірану на сході. Це та держава�міраж, яка

може з’явитися хіба що у хворобливій уяві, адже важко

навіть припустити, що Іран, Сирія і Туреччина зголо�

сяться поступитися хоча б клаптиком своєї території…

Перед цим героїчним народом можна схилити го�

лову у пошані: він пережив війни, повстання і геноцид,

але попри все продовжує жити та вірити у своє май�

бутнє. Знаходячись між турками й арабами, курди

змогли утворити щось на зразок власної держави. І хо�

ча вона не має офіційного статусу, але готова постоя�

ти за себе. З думкою Курдистанської автономії дово�

диться рахуватися навіть американцям. 

Офіційні кордони сьогодні змінюються рідко –

принцип територіальної цілісності світове товарис�

тво ставить вище права націй на самовизначення. І як�

що Іракський Курдистан все ж таки проголосить неза�

лежність, то, скоріш за все, він повторить долю інших

невизнаних держав.

Подорожуючи Іракським Курдистаном, я не стри�

мався від спокуси побувати в арабському Іраку. Із Су�

лейманії приїхав у найближче іракське місто – Кіркук.

Взагалі�то більшість жителів цієї провінції також скла�

дають курди, але багдадський уряд не бажає віддавати

її Курдистанській автономії. І причина є, адже земля

цієї місцевості зберігає великі запаси нафти. 

Вийшовши з машини, зробив десять–п’ятнадцять

кроків по Кіркуку і … напоровся на поліцейський пат�

руль. Перевірили документи, посадили до машини і

привезли в міське управління. Переконавшись, що пе�

ред ними дійсно мандрівник, головний поліцейський

начальник з болем у голосі прорік: 

– Mister, no Kirkuk! Kirkuk – problems, Kirkuk – terro�

rists, Kirkuk – Ali�baba!» (при цьому відбулася демонс�

трація жесту, що означає перерізування горла). 

І я, і шеф поліції розуміли, що власне я нічого не по�

рушив і затримувати або заарештовувати мене вони

не мають права. Але одночасно в голову приходило і

те, що через п’ять хвилин після виходу «на свободу»

мене зупинить наступний патруль і знову доставить у

поліцію. Так подорожувати – ніякого задоволення.

– Добре. Зараз же повертаюся до Курдистану. 

Почувши це, мій співрозмовник дуже зрадів, дістав із

холодильника декілька пляшок з «кока�колою» та ін�

шими напоями, поклав їх до мого наплічника і розпо�

рядився, щоб мене вивезли службовою машиною на

об’їзну дорогу Кіркука. Це було негайно виконано,

причому я їхав у супроводі двох автоматників. На

жаль, поки що подорожувати арабським Іраком вель�

ми проблематично… 

А вранці десятого дня, коли вже збирався прощати�

ся з Курдистаном, стався випадок, який наче символі�

зував собою суть цієї країни та її людей. У прикордон�

ному містечку Заху я розмістився в невеликому парку,

аби поснідати в затінку дерев. Дістав хліб і флягу з во�

дою, почав скромну трапезу. Через пару хвилин до ме�

не підійшов служитель парку і жестами показав, щоб я

слідував за ним. Спочатку подумав, що мене проганя�

ють, але Халіл (а саме так звали цю людину) привів до

своєї затишної сторожки і пригостив мене смачним

сніданком. 

Це Курдистан. І я сюди обов’язково повернусь.

Îëåêñàíäð ÂÎËÎÙÓÊ

Åðá³ëü. 

Ä³òëàõè íàâïðîòè ì³ñüêî¿ öèòàäåë³
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Багаторазовий чемпіон України в
паралельному гігантському слаломі,
чемпіон Австрії та Швейцарії серед юніорів
працівник Збройних Сил України
Олександр БЄЛІНСЬКИЙ:
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— Олександре, скажи, чи дій�
сно сноубординг — наймолод�
ший зимовий вид спорту?

— Йому ще немає й п’ятдесяти

років! Вигадали сноубординг саме

на Різдво. У цьому, здається, є щось

символічне і казкове. Дивіться самі:

одного різдвяного ранку 1965 року

Шерман Поппен вийшов зі свого

будинку в Маскегоні, що в штаті

Мічиган, і, кинувши оком на гір�

ський схил, укритий снігом, уявив

гігантську хвилю. Погодьтеся, до�

сить дивний сценарій для народ�

ження сноубордингу з огляду на

той факт, що чоловік, знаходячись

далеченько від моря, відчув бажан�

ня прокотитися на… серфі. Мабуть,

саме тому замість снігу він поба�

чив водну стихію. Вкотре вагітна

дружина Шермана наказала йому,

щоб він будь�яким способом ви�

тягнув двох дочок на вулицю —

інакше вона збожеволіє від дитячо�

го галасу. Тоді, пригадавши нез�

грабні спроби своєї доньки Венді

їздити, стоячи на санчатах, містер

Поппен наспіх з’єднав дві пари ди�

тячих лиж і одержав щось на зра�

зок серфа для снігу! Вже через кіль�

ка днів усі місцеві дітлахи вмовля�

ли Шермана зробити їм «снер�

фер», як охрестила цю іграшку

місіс Поппен, поєднавши два сло�

ва: «сніг» і «серфер».

Через шість місяців мрійник�

американець запатентував свою

ідею, скориставшись шансом зба�

гатіти. І влучив у ціль! Упродовж

наступних десяти років мільйони

виготовлених «снерферів» були

продані. 

А далі, як завжди: де ноу�хау, там і

жорстка полеміка, хто є їхнім авто�

ром? Не обійшла ця доля і сноу�

бординг. То хто ж насправді запо�

чаткував цей рух? Існують навіть

посилання на солдатів, які під час

свого перебування в Європі в роки

Першої світової війни з’їжджали,

стоячи боком, по сніжних схилах

гір на дошках від бочок. Але що

стосується прийняття ідеї масами,

«снерфер» Поппена, без сумніву,

став вирішальною віхою.

— І якою ж була подальша
«переможна хода» сноубор�
дингу світом?

— Народжений в Америці цей

вид спорту «просочився» в Європу

разом із піонерами сноубордингу,

яскравим представником яких був

француз Реджис Роланд. Він увій�

шов в історію як «гарний хлопець�

сноубордист», якого переслідують

«погані хлопці�лижники» у культо�

вих класичних фільмах «Apocaly�

pse Snow I, II, і III». Французи охрес�

тили цей спорт «Le Surf», і «серфінг

по снігу» став наймолодшим зимо�

вим видом спорту в усьому світі!

Але дійсним роком сноубор�

дистського буму можна назвати

1985�й. Саме тоді був заснований

ексклюзивний журнал «Internatio�

nal Snowboard Magazine». Того ж

року навіть британський агент 007

Джеймс Бонд побачив вигоду від

катання боком на широкій дошці,

коли йому ледь вдалося врятувати�

ся від радянських військових у

фільмі «Вид на вбивство». У фіналь�

ній сцені переслідування англієць

(якого дублювали американські

сноубордисти) на повній швид�

кості потрапляє у льодовикове озе�

ро, яке вдало перепливає на дошці

від підірваного ворогами снігохо�

да, а його переслідувачі на лижах

зникають, галасуючи, у крижаній

воді.

У 1994 році «The Wall Street Jour�

nal» визнав сноубординг таким ви�

дом спорту, який найшвидшими

темпами розвивається у світі, адже

в тому сезоні кількість учасників

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

ÍÀØ ÑÏ²ÂÐÎÇÌÎÂÍÈÊ:

Ïðàö³âíèê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Áºë³íñüêèé. 
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збільшилася вдвічі порівняно з ми�

нулим роком. Для сотень тисяч ша�

нувальників, більшість з яких були

підлітками, сноубординг став

«найкрутішим» зимовим видом

спорту. А вже у 1998 році в япон�

ському Нагано відбувся його дебют

в якості офіційного олімпійського

виду.

— А чому ти обрав саме сноу�
бординг?

— Ви самі спробуйте хоча б раз

з’їхати з гори на дошці. Впевнений,

що вас охопить здивування, як світ

міг обходитися без цього задово�

лення раніше?! Це і не дивно, якщо

інші зимові види спорту, зокрема,

лижний, виникли із необхідності,

то сноубординг з’явився як розвага

в чистому вигляді. 

— Мабуть, у цьому теж кри�
ється причина «вибуху» його
популярності? 

— Так, адже на початковому етапі

основні рухи засвоїти досить лег�

ко, потрібен лише день�два. Свого

часу були навіть розроблені серії

уроків, метою яких було відточен�

ня правильних рухів в учнів і на�

дання їм впевненості у власних си�

лах. Ці вправи і сьогодні допомага�

ють освоїти сноубординг не тільки

новачкам, які починають з нуля,

але і тим, хто переходить з лиж на

сноуборд. 

Зауважу, ще кілька років тому сно�

убординг являв собою «елітний»

вид спорту. Лише деякі зимові ку�

рорти представляли свої засніжені

схили сноубордистам, і здавалося,

що цей вид спорту ніколи не стане

популярним. Раптове вторгнення

«дошки» на всесвітньо відомі зимові

курорти здивувало навіть прис�

трасних його шанувальників. За

підрахунками відомої на увесь світ

Національної асоціації спортивних

товарів, за останні роки кількість

сноубордистів серед відвідувачів

зимових курортів склала приблиз�

но 23 відсотки. Зважаючи на вимо�

ги сучасного світу щодо активного

відпочинку, сьогодні на багатьох

курортах існують відповідні нав�

чальні центри з професійними інс�

трукторами, спеціальними траса�

ми, прокатом спорядження. 

У динаміку шаленого розвитку

сноубордингу, крім захоплюючого

характеру, вторглася ще і його дос�

тупність. Тому серед прихильників

цієї зимової розваги не тільки під�

літки, але і люди усіх вікових кате�

горій. Крім того, цей вид спорту

вже не є винятково чоловічим —

його третину складають жінки. 

Також важливим є й оздоровчий

вплив сноубордингу на людей.

А скільки вигадали різновидів ка�

тання на дошці: слалом, слалом�гі�

гант, паралельний слалом, пара�

лельний слалом�гігант, сноуборд�

крос або бордер�крос, біг�ейр,

хафпайп!

— Отже, ти вперше став на
дошку… 

— У п’ять рочків на гірці в Прота�

совому Яру, який знаходиться в мо�

єму рідному Києві. До речі, тоді ме�

ні «асистував» мій дідусь, який та�

кож намагався трохи «поганяти»

на сноуборді. Там же нас трохи піз�

ніше і побачила мій майбутній тре�

нер Валентина Іванова. Якимось

тільки їй відомим чуттям вона роз�

гледіла в мені здібності майбутньо�

го чемпіона України. І тоді ж я був

призваний до лав Збройних Сил

(сміється. — Прим. авт.). Звісно, діт�

лахів до війська не беруть, але Ва�

лентина Якимівна вела гурток від

Спортивного клубу армії, а також

тренувала спортсменів�армійців.

Таким чином мені довелося

пов’язати своє життя із армією… 

До речі, паралельно я займався

греко�римською боротьбою. Мій

батько, колишній спортсмен з цьо�

го виду спорту, вірив у наступність

поколінь. Але не так сталося, як га�

далося. Адже саме у сноубордингу

я прогресував значно краще. Тому

десь через рік, коли постало пи�

тання вибору, моя родина, не без

переконань Іванової, прийняла од�

ностайне рішення — сноубординг!

До речі, у нас взагалі вся родина

віддана спорту, оскільки дві мої

сестрички займаються художньою

гімнастикою.

— І коли прийшли перші ус�
піхи?

— Вже наступного 2005 року. А в

десять років я зайняв третє місце

на Кубку України серед юнаків,

який проходив у Протасовому Яру

на тій же гірці, де й починалися мої

тренування. Того ж сезону став

чемпіоном України у своїй віковій

групі. 

— Скажи, де можна займати�
ся твоїм видом спорту? 

— У Закарпатській, Львівській,

Полтавській, Тернопільській, Хар�

ківській, Київській областях і в са�

мому Києві, де є відповідні відді�

лення в спортивних школах та

спеціальні траси.

— Цікаво, скільки днів на
тиждень ти зазвичай тренуєш�
ся?

— Взимку тренування прово�

дяться кожного дня. 

— А в інші пори року?
— Навіть влітку, у липні, серпні, а

особливо перед початком сезону, у

вересні, відточуємо навички на

зборах у Швейцарії та Австрії. 

— То коли ж тоді спортсмени
можуть піти у відпустку?

— Зазвичай, у червні. Але і цей

відпочинок — активний, оскільки я

продовжую займатися кросом,

плаваю в басейні. 

— Скажи, що потрібно сноу�
бордисту, аби перемогти?

— Спортсмени тренуються та

змагаються у середньогір’ї (на ви�

соті до 2000 м). Організм людини

потребує адаптації до умов, не

звичних для життєдіяльності: під�

вищеної сонячної радіації, зниже�

них атмосферного тиску та воло�

гості, великої різниці у добовій

температурі. Зазвичай адаптація

організму сноубордиста до гір�

ської місцевості настає на 8–10

день перебування у горах. 

А для того, щоб перемогти, пот�

рібно особливу увагу звертати на

розвиток спритності, швидкості,

силових здібностей, вестибуляр�

ної стійкості тощо. Для цього вико�

ристовують біг, спортивні та рух�

ливі ігри, елементи основної та

спортивної гімнастики, акробати�

ки. Корисні тут стрибки на батуті,

імітаційні вправи на скейтборді,

спеціальних тренажерах.

— Так, список вийшов чима�
ленький…

— Не забувайте ще й про психо�

логічну підготовку: виховання во�

льових якостей (бажання змагати�

ся з більш сильним суперником),

уміння переборювати інстинкт са�

мозбереження, який ситуаційно

виникає під час спуску на великій

швидкості по трасі, та подолання

«швидкісного бар’єру». А ще й не�

обхідно пам’ятати про «армійську

дисципліну» — тактичну підготов�

ку. У нас це — мистецтво ведення

спортивної боротьби на змагаль�

них трасах. Вона передбачає взає�

мозв’язок техніки й тактики (за�

пам’ятовування рельєфу схилу й

оптимальної траєкторії спуску по

трасі, взаємодія на трасі із супер�

никами), уміння розподіляти та ре�

алізовувати руховий потенціал у

реальних ситуаціях на сноубордо�

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ
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вих трасах, у різних метеоумовах

гірського клімату.

— А спорядження дорого
коштує та як часто ламається?

— Одна дошка в середньому

обійдеться у 960 євро. Хоча сноу�

борди міцні, але потребують що�

денного нагляду. А от кріплення

можуть ламатися.

— З чого ж виготовляється
сноуборд?

— Із титану. А взагалі�то це цілий

своєрідний «пиріг» — стільки всьо�

го намішано. Його склад ніхто дос�

теменно не знає, тільки виробник. 

— Суб’єктивізм, як у худож�
ній гімнастиці, у сноубор�
дингу присутній?

— Так, приміром тоді, коли час

не є головним, як у паралельному

спуску. Там перших два старти ква�

ліфікації потрібно проїхати на час.

Якщо показав високий результат,

потрапляєш у шістнадцятку кра�

щих. Надалі кваліфікацію розбива�

ють на дві вісімки (спортсмени

змагаються попарно). Виграв —

потрапив у вісімку. І так до четвір�

ки. А там, якщо доля посміхнеться,

будеш боротися за перше�друге

місце. Якщо програв, то за третє�

четверте. Хочу зауважити, що саме

тоді, коли вже відібрана шістнад�

цятка, включається психологічна і

фізична підготовка. Частина

суб’єктивізму полягає в тому, яким

чином технічний делегат від краї�

ни оцінює ймовірність помилок,

припустимо, як сноубордист оги�

нає прапорці або помиляється та

виїжджає на трасу суперника. То�

ді — дискваліфікація, навіть якщо

ти першим перетнув фініш.

— Ти з кимось зі спортсменів
інших країн спілкуєшся під
час змагань?

— Частіше з росіянами. З євро�

пейцями також товаришую, адже ті

ж швейцарці, австрійці — спокійні,

врівноважені люди.

— Олександре, хто для тебе є
прикладом для наслідування?

— У мене є кумир — триразовий

чемпіон світу і срібний призер

Олімпійських ігор австрієць Бен�

джамін Карл. Він розпочав свою

кар’єру сноубордиста в десять ро�

ків (1995 рік) і відразу ж отримав

важку травму, яка ледве не постави�

АКТУАЛЬНО



ла хрест на всіх його спортивних

планах. Бенджамін зламав три

грудних хребця і більше місяця

провів нерухомим у ліжку. Але він

настільки був відданий сноуборду,

що знайшов у собі сили поверну�

тися та знову приступити до нап�

ружених тренувань. Вже у 2004 ро�

ці Карл зайняв третє місце на чем�

піонаті світу в паралельному гі�

гантському слаломі серед юніорів,

а через рік все�таки виграв ці зма�

гання. На Олімпіаді 2010 року у

Ванкувері австрійський спортсмен

виборов срібну медаль у паралель�

ному гігантському слаломі, незва�

жаючи на те, що це був його пер�

ший олімпійський старт! Він також

триразовий чемпіон світу.

З Бенджаміном ми спілкуємося

по Інтернету або зустрічаємося

на змаганнях. У мене є навіть фо�

тографія, де я стою з ним після

виграшу, і він нібито символічно

передає мені естафету чемпіона

світу. 

— А якою є вікова межа вда�
лих виступів у сноубордистів?

— Пік форми триває приблизно

з 24 до 30 років. Наприклад, чемпі�

ону світу Карлу зараз 27�м. Але до�

сить непогані результати демонс�

трують і 35�річні спортсмени.

— Кожний солдат мріє стати
генералом… А якими є твої
плани мінімум і максимум?

— Дуже важливим для мене є

2013 рік. З кінця грудня 2012�го

розпочалися відбіркові старти

Кубків світу. В обов’язковому по�

рядку треба брати участь у всіх цих

змаганнях та у чемпіонаті світу.

Старти йдуть один за одним. Всьо�

го етапів Кубку світу десять. Але че�

рез погодні умови вони можуть пе�

реноситися, і тому їхня кількість

може змінюватися. У Кубках світу

беруть участь десь 50–60 спорт�

сменів. За набраними очками ба�

жано потрапити у тридцятку кра�

щих. Тоді автоматично отримаєш

ліцензію на Олімпіаду. Від України

можна одержати максимум чоти�

ри ліцензії: дві — для чоловіків і

дві — для жінок. Фахівці вважають,

що у мене є всі шанси вибороти

олімпійську ліцензію. Це і є моїм

планом�мінімум.

А програма�максимум — це під�

нятися на п’єдестал пошани на зи�

мових Олімпійських іграх у Сочі�

2014! 

Þð³é ÊÓÇÍÅÖÎÂ
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По�зрадницькому роздається ав�

томатна черга зі стану ворога. «По�

мітили!» Лунає нервовий голос зі

скрипучої рації: «Мазаю, Мазаю!

Тихий наступ накрився, тож зби�

рай своїх «зайців» і давай у відкри�

тий!» У відповідь – спокійний го�

лос командира: «Даю!» Але не все

так просто, як здається. Розбудже�

ний противник вже почав «огриза�

тися». «Зайці» намагаються стриба�

ти від кущика до кущика – все мар�

но. Кулемет не дає підняти навіть

голови. Аж ось на галявину вистри�

бує «білочка» – дівчисько, яке впер�

ше бере участь у бою. Як та охопле�

на пристрастю до жолудів та горі�

хів тварина з «Льодовикового пері�

оду», так і ця одержима перемогою,

понеслася вона зигзагами, відволі�

каючи увагу оторопілого від тако�

го нахабства супротивника. Не за�

лишився байдужим до подібної

зухвалої витівки і командир, пе�

рекриваючи кулеметну чергу кру�

тою, не менш гучною, чергою нелі�

тературної лексики, у складі якої,

як відмітили його підлеглі, з’явили�

ся навіть неологізми, значення

яких вирішили з’ясувати пізніше.

А далі відбулося те, що відбулося.

З дівчини, яка стала взірцем «геро�

їзму», так званою Жанною д’Арк,

спадають штани. Причина – ба�

нальна: бідоласі видали уніформу

54–56 розміру на її тендітний 44�й.

Такого ефектного відволікаючого

маневру ще не було! Тут вже не вит�

римали і хлопці – повставали зі

своїх схованок і кинулися в атаку!

Відкриту! Неймовірну! Переможну!

Саме так у мирний час гризуть сол�

датську науку страйкболісти –

прихильники військової гри ново�

го покоління. Не без героїзму, не

без драйву, не без пригод.

ßê äîðîñë³ âóéêè ó â³éíó ãðàëè

То що ж таке страйкбол? На пер�

ший погляд, скажете ви, дорослі вуй�

ки не награлися у війну в дитинстві.

Тут як�не�як підходить вираз про те,

що чоловіки ніколи не подорослі�

шають, міняється тільки ціна ігра�

шок. Мають право на існування і три

основних міфи про страйкбол: це

дешево, це безпечно і це спорт. Хоча

з цим можна і посперечатися.

За визначенням одного з учасни�

ків, страйкбол – занадто різнома�

нітна гра. Її не можна підвести під

одну лінійку і виділити саме той

ген, який буде казати, що це

страйкбольна гра. Однією з кра�

щих її ознак є саме наявність лю�

дей, бажаючих в неї грати.

Êîðîòê³ ïåðåá³ãàííÿ. Ïàä³ííÿ â ïîæîâêëó òðàâó. Âîðîã ùå íå áà÷èòü çàãðîçè. Ìîâ÷àçíèé
îáì³í æåñòàìè ç íàïàðíèêîì: «Òâ³é — ïðàâèé, ì³é — ë³âèé. Âîãîíü!» Ëÿñêàííÿ àâòîìàò³â ç
ãëóøíèêàìè — ³ âîðîæèé äîçîð ïðèïèíÿº ñâîº ³ñíóâàííÿ. Äîðîãà äëÿ îñíîâíèõ ñèë â³äêðè-
òà. À äâîº âîðîæèõ ñîëäàò³â, òèõî ëàþ÷è ñåáå, íàäÿãàþòü ÷åðâîí³ ïîâ’ÿçêè «óáèòèõ». 

РІШУЧІ ВОЯКИ МА
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Щодо учасників, то самі вони не

без гумору відзначають, що це ті, хто

відчувши запах газу, не біжать від�

кривати кватирку, а сходу трощать

кухонні двері. Прогулюючись пар�

ком, вони ледве стримують бажання

рухатися короткими перебіжками.

Бійці спочатку висовують руку за ріг

і голову, а тільки потім «виходить все

інше». Дивлячись на дівчат, мимово�

лі уявляють, яка з них краще б вигля�

дала з кулеметом М 60. Під час вибо�

ру взуття вони визнають винятково

армійські черевики, а виховуючи

п’ятирічну дитину, вже мають для

неї комплект полікарбонатних оку�

лярів, а також «дитячий» привод*. Ці

хлопці переконані, що життя після

смерті неодмінно є, хвилин так че�

рез двадцять�тридцять.

Мають страйкболісти свій слов�

ник та власний кодекс, такий собі

невеликий витвір літературного

мистецтва. Ось деякі уривки з

нього:

— Страйкболіст повинен бути

жорстоким до ворогів і відкритим

для друзів. Якщо страйкболіст п’є

горілку з ворогами, значить він ба�

жає їх напоїти;

— страйкболіст може бути наго�

роджений своїм командиром. Як�

що командир не нагородив свого

страйкболіста, значить страйкбо�

ліст настільки хоробрий, що про

це і так всі знають;

— страйкболіст повинен стріля�

ти точно і блискавично. Якщо

блискавка не блиснула в руках

страйкболіста, значить настала

ніч;

— життя страйкболістів ділиться

на дві частини: ще не страйкболіст

і вже страйкболіст».

Îñòàíí³ «ñàìóðà¿»

Невеличкий полігон під Києвом

за кілька годин став справжньою

військовою базою з десятками ав�

томобілів та сотнями озброєних

солдатів із різних армій. Люди у ка�

муфляжах, важких черевиках, так�

тичних жилетах і захисних окулярах

бережливо, майже лагідно, чис�

тять, лагодять та перевіряють свою

зброю. Біля потужних американ�

ських джипів і армійських уазиків

на брезенті хижо блищать важкі

кулемети, снайперські гвинтівки

та автомати. Спішно екіпіруються

загони морської піхоти. Випадкові

перехожі з подивом спостерігають

як «бійці британського спецназу»

попивають чай разом з «вояками

ірландської республіканської ар�

мії», а «натовські солдати» допома�

гають екіпіруватися «російському

десантнику». Поруч бородатий

«чеченський бойовик» грається з

кудлатим цуценям. Вже за кілька

хвилин тут вибухне війна зі своїми

особливими правилами.

– Я прийшов у страйкбол через

брак тих відчуттів, що були у

справжній армії, – розповідає

страйкболіст Микола. – Навички,

які здобув під час служби в десанті,

стали мені тут у нагоді. В цілому,

ми – невелика армія. Зі своїм стату�

ІГРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

* Привод – зброя страйкболіста

АЛЕНЬКИХ АРМІЙ
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том, рангами та вимогами. У бага�

тьох команд є чітка організація і

чим далі, тим більше ми стаємо

схожими на справжню бойову

одиницю.

Страйкбол базується на
принципі максимального
наближення до реальних бо�
йових дій. Поза полігоном
учасники бою – друзі, родичі,
начальники та підлеглі. Але,
як тільки суддя сповіщає про
початок бойових дій – в рядах
страйкболістів миттєво запа�
новує сувора дисципліна. Вій�
на, хай і не справжня, згурто�
вує в окопах та дзотах людей
різних професій та політич�
них переконань. Тут програ�
міст прикриває спину дизай�
неру, націоналіст та ліберал
п’ють з однієї фляги, підприє�
мець та столяр б’ються пліч�о�
пліч, а начальник без зайвих
питань виконує накази свого
підлеглого, якщо той вище йо�
го за званням.

Нам проводять короткий інс�

труктаж та видають яскраві сиг�

нальні жилети, щоб нас не прийня�

ли за ворожих солдатів. Обов’язко�

вим атрибутом є окуляри, їх ні в

якому разі не можна знімати у зоні

бойових дій, бо пластикові кульки

хоч і не вбивають, але, за словами

колег, попрощатися з очима – ре�

ально. 

– В цілому цей спорт безпеч�

ний, – ділиться своїм досвідом

Олег, ветеран�страйкболіст. – Як�

що, звісно, не нехтувати правила�

ми безпеки. Очі завжди мають бути

захищеними, а взагалі краще зак�

ривати ціле обличчя спеціальними

масками. Я бачив, як «кулі» ламали

зуби та пробивали щоки. Інколи

ми «воюємо» на природі, а іноді – у

покинутих будівлях, там є шанс по�

ранитися уламком арматури або

битим склом. Я сам пройшов служ�

бу в армії, тож не з чуток знаю, що

увага та дотримання правил безпе�

ки можуть врятувати твоє життя.

Саме з рівнем небезпеки пов’яза�

но і вікове обмеження. Щоб взяти

участь у грі, «солдат» має досягти

повноліття. Будь�яка травма чи по�

ранення можуть стати причиною

для судового позову від батьків.

Втім, якщо молодик дійсно прагне

випробувати себе у страйкболі,

батьки завжди мають змогу домо�

витися з організаторами. Основ�

ний же контингент страйкболістів

складають люди дорослі і відпові�

дальні – 25–30 років. Є серед них і

представниці прекрасної статі. Але

такі «амазонки» поки що – рідкість.

Як і у реальному військовому ремеслі,

перевага залишається за чоловіками. 

Звідки ж цей видовищний та екс�

тремальний спорт прийшов в Ук�

раїну? «Із Заходу!» – не замислю�

ючись, відповідають «солдати», на

що загартовані в боях «офіцери»

лише тихенько посміхаються, ад�

же батьківщина страйкболу знахо�

диться зовсім у протилежній сто�

роні світу.

Наприкінці Другої світової
війни після ядерних ударів по
Хіросімі та Нагасакі Японія ви�
мушена була підписати акт ка�

пітуляції, слідуючи якому во�
на не лише відмовлялася від
своїх збройних сил, а навіть
від проведення навчань із зас�
тосуванням бойової зброї. Це,
зрозуміло, прийшлося не до
смаку гордим нащадкам саму�
раїв, і вихід із ситуації вони
знайшли швидко. Інженери
країни вранішнього сонця
розробили пневматику – прис�
трій, що, як дві краплі води,
був схожий на справжню
зброю. Він стріляв не кулями, а
пластмасовими кульками.
Японія стала на шлях відрод�
ження своїх збройних сил, а
люди в усьому світі отримали
нову забаву.

ІГРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Алярм – тривога, сигнал тривоги.
Біла журавлина – боє�
припаси, які викорис�
товуються у страйкбо�
лі, зокрема пластикові
кулі діаметром 6 мм і ва�
гою від 0,12 до 0,43 г. 
Ковбаса, Ковбасні
війни – ігри, що прово�
дяться у швидкому темпі з вільним
розподілом сил на ворогуючі сторо�
ни, без мертвятника (див. Мертвят�
ник). 
Маклауд – людина, яка часто свідо�
мо (чистий Маклауд) чи несвідомо
(технічний Маклауд) ігнорує попа�
дання в нього страйкбольними боє�
припасами іншими гравцями.
Мертвяк, Мертвятник – місце дис�
локації «убитих» гравців у процесі ба�
талії. Час перебування в мертвятни�
ку обговорюється заздалегідь у пра�
вилах гри. На великих масових іграх
там навіть годують «убитих».
Мутанти – гравці, що прийшли в
страйкбол з «паралельних світів»
(толкієністи, рольовики).
Неофіт, Нуб – новачок у страйк�
больній команді.
Покемонство (лайливе) – негатив�
не явище, що не має відношення до
страйкболу, але часом супроводжує
його. Це псевдореконструкція. Зас�
тосовується airsoft�командами, які
займаються реконструкцією бою з
низькопрофесіональними і не анту�
ражними гравцями. Приклад: люди�
на в радянській матроській тільняшці
з автоматом німецького виробниц�
тва, до того ж в американському го�
ловному уборі і у черевиках фірми
«Haix».
Хоббітізм – див. покемонство.
ЧАВО – скорочення від «ЧАстые
ВОпросы».
Шкеритися – ховатися.
Шняга – яка�небудь річ, що входить
до складу спорядження гравця.

ІЗ СЛОВНИКА СТРАЙКБОЛІСТІВ:
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Â³ä÷óé ñåáå âî¿íîì!

Неймовірна кількість зброї, різ�

номанітної уніформи та іншої екі�

піровки дає змогу розгулятися її

величності фантазії. Ви можете

взяти участь у захопленні укріп�

лень, нічній шпигунській вилазці,

знищенні ворожого диверсанту,

одним словом, у різних бойових

операціях на ваш смак. Масштаб

заходів багатогранний і майже зав�

жди на них присутня команда суд�

дів – вони і суперечки між вояками

розв’яжуть, і набої та вибухівку

продадуть (тільки ні в якому разі не

подумайте, що перше вирішується

за допомогою другого).

– Воювати – у крові в кожного

нормального чоловіка, – ствер�

джує Микола, страйкболіст з вось�

мирічним стажем. – Це так само

природно, як після понеділка нас�

тупає вівторок, а слідом за ніччю

йде день. І не варто намагатися цей

чоловічий інстинкт заглушити пи�

вом, «дешевими» телепередачами

та фітнес�клубом. Суть не в тому,

щоб постріляти, а в тому, щоб від�

чути себе воїном. Це як адреналін,

що біжить разом із кров’ю по твоїх

жилах, коли ти лежиш у засідці, а за

кілька метрів – ворожий вартовий.

Нехай твій ніж – лише макет, а ав�

томат стріляє пластиковим «горо�

хом», знищити супротивника пер�

шим – ось що справжнє! Я – чоло�

вік, а значить за покликом – сол�

дат. Ні родина, ні робота не в змозі

утримати мене від цього надовго.

Перша масштабна гра зі страйк�

болу відбулася в далеких дев’янос�

тих у Росії. Саме з тих пір і починає

свою історію страйкбол на постра�

дянському просторі. Сьогодні ко�

манди страйкболістів є у кожному

великому місті Росії, України та Бі�

лорусії. І майже всі вони відтворю�

ють окремий воїнський підрозділ

певної країни. На полігонах, у лісах

та покинутих заводах «австрійські

гірські стрільці» дають відсіч «ро�

сійському спецназу», а «бійці

французького іноземного легіону»

жбурляють гранатами у «моджахедів». 

– Якщо гравець хоче взяти

участь у серйозній грі, він має пов�

ністю відповідати тому чи іншому

воїнському формуванню, – розпо�

відає Олег. – Це займе певний час і

вимагає чимало грошей. Але це

справедлива ціна за досвід та задо�

волення, які отримає людина у на�

шому середовищі. 

Питання, яке цікавить багатьох –

чому страйкбол набув такої шале�

ної популярності? 

– Мене приваблює реалістич�

ність, – ділиться враженнями нова�

чок Олексій. – Адже геть уся екіпі�

ровка справжня, окрім зброї. Але і

вона за вагою та зовнішнім вигля�

дом відповідає своєму прототипо�

ві. Навіть віддачу при стрільбі дає.

Кожна гра для мене – справжнє

свято. Такий відпочинок заряджає

енергією на всі подальші робочі

дні аж до наступного виїзду.

Íåàäåêâàòíèõ ïðîñèìî 

íå çâåðòàòèñÿ! 

У вас слабкий зір, плоскосто�

пість, а вам так кортить випробува�

ти себе в якості страйкболіста? Не

журіться. Медичної комісії тут не�

ІГРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Ñòðàéêáîë âèõîâóº íå

ëèøå íàâè÷êè ñîëäà-

òà, à é îäâ³÷í³ âî¿íñüê³

ÿêîñò³ — â³ðí³ñòü,

ìóæí³ñòü òà ñïðàâæíþ

÷îëîâ³÷ó äðóæáó

Ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó ãð³, «ñîëäàò»

ìàº äîñÿãòè ïîâíîë³òòÿ.

Çáðîÿ çà âàãîþ òà çîâí³øí³ì

âèãëÿäîì â³äïîâ³äàº ñâîºìó

ïðîòîòèïîâ³. 
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має. Єдине, чого від вас вимагати�

муть «солдати» та «офіцери» –

адекватності. За словами ветеранів

страйкболу, проблеми з фінансами

та вільним часом вирішити можна

завжди, проблеми з головою –

майже ніколи. Усілякі турботи та

непорозуміння мусять залишитися

разом із цивільним життям, за ме�

жами полігону. За порушення пра�

вил тут суворо карають дисквалі�

фікацією на досить довгий час.

– Ми займаємося військовою під�

готовкою, – говорить Микола. –

Відпрацьовуємо абсолютно реальні

тактичні маневри, такі як: захоп�

лення будівель, атаки із засідки, вій�

ськові диверсії тощо. Але щоразу,

коли беру до рук air�soft зброю, я ро�

зумію, як важко побачити, де закінчу�

ються ігри і починається реальність. 

Â³éíà ³ ãðîø³, ãëàìóð 

òà ñåêîíä-õåíä

Страйкбол – дуже дорога забава.

І ваш гаманець буде худнути залеж�

но від ступеня вашого ставлення

до цієї гри. Втім тут, як і будь�де, є

свій обхідний маневр. Якщо у вас

немає змоги придбати новеньку

гвинтівку, а душа проситься на по�

лігон, ви можете купити старий

зразок. Ветерани часто міняють

свою екіпіровку, і на відповідних

Інтернет�ресурсах ви легко знай�

дете оголошення щодо продажу

старих «стволів». Якщо ж ви хочете

мати при собі повний комплект

озброєння, то доведеться віддати

за нього від 1000 до 3000 гривень.

Якщо ви бачите себе у ролі снайпе�

ра і готові годинами чекати у засід�

ці на ворога, то починайте відкла�

дати гроші із зарплатні, адже снай�

перська гвинтівка зі справжньою

бойовою оптикою коштує від 1000

і більше умовних одиниць. Додай�

те до цього «страйкбольного ко�

шика» макет ножа (100 гривень),

дорогі оптичні прибори та сотні

деталей, що можуть перетворити

звичайну зброю на справжнє тех�

нічне диво.

Якщо ви вирішили побувати у

шкурі вигнанця�бойовика, парти�

зана або контрабандиста, то «уні�

форму» можна придбати у секонд�

хенді. Якщо ж ваш ідеал – вояк еліт�

ного підрозділу, тоді гаманцеві до�

ведеться «сісти на дієту». Уніформа

американського військового кош�

тує 1000 гривень. І це – найдешев�

ший елемент екіпіровки. Додайте

до цього вартість тактичних жиле�

тів, ременів, взуття, шолома, рука�

вичок, окулярів, захисту колін та

ліктів. Що? У вас народилося «міц�

не» слівце? Заспокойтеся! Дружня

вам порада – зазирніть до най�

ближчого військового секонд�хен�

ду. Тут за приємними вашому сер�

цю цінами ви знайдете зразки ні�

мецьких, австрійських, британських

та американських одностроїв, а та�

кож ножі, рюкзаки, палатки та інші

деталі екіпіровки, що побували у

вжитку в Європі і з’явилися у нас,

аби прожити ще одне життя.

– Я бачив хлопців у дешевому ка�

муфляжі, що беруть зброю на про�

кат. Бачив фанатів, чия екіпіровка

коштує кілька тисяч доларів – такі

собі представники страйкбольно�

го гламуру, – ділиться Олег. – Це не

суттєво. Найцінніше – твої воїнські

навички, а дороге обладнання та

уніформа ніколи не зроблять з те�

бе вправного солдата, особливо,

коли ти ще й тремтиш за свій доро�

гий антураж. Такі люди існують

рівно для того, щоб було з чого

посміятися у мертвятнику.

Кожен страйкболіст вартий за�

ходу і сходу Сонця.

Потрапити на полігонні ігри

страйкболістів неважко: у соціаль�

них мережах існують десятки спі�

лок і груп, де можна домовитися з

організаторами про свою участь та

уточнити ціну за прокат зброї. Як�

що команда побачить у вас задатки

справжнього воїна, прийме вас за

свого хлопця – місце вам забезпе�

чене. Багато страйкболістів прой�

шли службу в армії, мають досвід

миротворчих місій, а хто і воював

по�справжньому. Їхній досвід стане

вам у нагоді. У будь�якому випадку

страйкбол виховає не лише навич�

ки солдата, а й одвічні воїнські

якості – вірність, мужність та справ�

жню чоловічу дружбу. А головне –

страйкбол стане яскравою і зміс�

товною сторінкою вашого життя,

перегортати яку навіть немає сенсу.

«Привод страйкболіста, вкладе�

ний у чохол в останніх променях

вечірнього Сонця, зберігає в собі

відблиск дня, що минає і який при�

ніс Землі страйкболістів благодать,

Командиру – доблесть і відданість

його підлеглих, а Батьківщині –

шанування її предків. У ранковий

час Сонце знову встане над Зем�

лею, освячуючи силу і красу ко�

манди, несучи радість на Землю,

відкриваючи погляди захоплення

Вітчизною. І в ту ж мить, з перши�

ми променями Сонця, страйкбо�

ліст дістане привод з чохла, і відби�

ті в ньому вечірні промені вчораш�

нього дня зустрінуться з ранкови�

ми променями Світила. І в час

їхньої зустрічі настане новий

день» (з Кодексу страйкболістів).

Ëàäî ÃÅÃÅ×ÊÎÐ², 

ÔÎÒÎ Äìèòðà ÄßÒËÎÂÀ

ІГРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Áàãàòî ñòðàé-

êáîë³ñò³â ïðîé-

øëè ñëóæáó â

àðì³¿, ìàþòü

äîñâ³ä ìèðîò-

âîð÷èõ ì³ñ³é,

à õòî ³ âîþâàâ

ïî-ñïðàâ-

æíüîìó



РУЛЕТ З ГРИБАМИ
ІНГРЕДІЄНТИ: 1 кг.
м’яса без кісток
(нежирна свинина,
телятина, ялови#
чина), 100 г. суше#
них грибів (білі, поль#
ські) або 400 г. свіжих чи мо#
рожених печериць, 1 цибулина,
200 г. білого батона, 5 яєць, 100 г.
смальцю чи рафінованої олії, сіль,
перець чорний та червоний меле#
ний, зелень петрушки.
ПРОЦЕС ПРИГОТУВАННЯ:
М’ясо наріжте шматками, товщиною
2 см., відбийте, посоліть, поперчіть.
Приготуйте фарш з попередньо від�
варених, подрібнених і підсмажених з

viysko2012@ukr.net; 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, а/с 72Рецепти надсилайте на адресу:

Íîâèé ð³ê, Ð³çäâî — æàäàí³ ñâÿòà äëÿ âñ³õ. ¯õ ÷åêàþòü, çóñòð³÷àþòü, â³äçíà÷àþòü íîâîþ

äîëåþ! «Ç Íîâèì ðîêîì!» — â³òàºìî ìè îäèí îäíîãî ³ òèì ñàìèì âñåëÿºìî â äóø³ ð³äíèõ

òà áëèçüêèõ ðàéäóæí³ íàä³¿ íà çä³éñíåííÿ ìð³é ³ áàæàíü. Câÿòêîâèé ñò³ë — öå îáîâ’ÿçêîâî

òðàäèö³¿! Ç äàâí³õ ÷àñ³â ³ äî íàøèõ äí³â çáåðåãëèñÿ ïðàâèëà ï³äãîòîâêè ñòîëó äî ñâÿòà, ³ç

ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ ïåðåäàþòüñÿ êóë³íàðí³ ðåöåïòè ñòðàâ, çà ñòàðîâèííèìè çâè÷àÿìè

íàêðèâàºòüñÿ ñò³ë, ïîäàþòüñÿ ÿñòâà. Ìè âñ³ ëþáèìî ö³ ÷óäîâ³ ñâÿòà, óñ³ äî íèõ ãîòóºìîñÿ.

Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íàø³ ñìà÷í³ ðåöåïòè áóäóòü ïðèêðàñîþ ñâÿòêîâîãî ñòîëó ó Âàøèõ äîì³â-

êàõ òà äîïîìîæóòü çðîáèòè ñâÿòà íåçàáóòí³ìè, êðàñèâèìè ³ ðàä³ñíèìè.

САЛАТ «ЗИМОВА НІЖНІСТЬ»
ІНГРЕДІЄНТИ: 1 банка сайри у
власному соку або в олії, 2 варені
яйця, 100 г. плавленого сиру,
1 свіжий огірок, 100 г. кураги, свіжа
зелень, 100 мл майонезу.

ПРОЦЕС ПРИГОТУВАННЯ:
Розімніть виделкою сайру до
одержання однорідної маси. Потім

СОЛИМО�ПЕРЧИМО

ФАРШИРОВАНА КУРКА 
ІНГРЕДІЄНТИ: 1 курка, 2�3 курячі
печінки, 150 г. білого хліба, 100 г.
молока, зелень петрушки, 1 столова
ложка вершкової олії, 50 г.
подрібненого копченого сала, ковбаси
або шкварок, сіль, чорний перець, 1
жовток. 
ПРОЦЕС ПРИГОТУВАННЯ:

Дрібно нарізану курячу
печінку змішайте з

п о п е р е д н ь о
вимоченим у
молоці хлібом,
жовтком, дрібно
нарізаним  салом

чи шкварками,

додайте олію, подрібнену зелень
петрушки, посоліть, поперчіть, добре
вимішайте. Наповніть тушку курки,
зашийте черевце. Добре змастіть її олією,
покладіть на деко, залийте гарячим
бульйоном чи водою. Випікайте в духовці
до готовності. 

додайте жовтки і знову странно
розмішайте. Огірок, курагу, зелень
дрібно наріжте і додайте в ємність із
сайрою: ретельно перемішайте.
З отриманої маси скачуйте однакові
кульки, невеликі за розміром. Натріть
на дрібній тертці білок і сир. Кульки
змажте майонезом і обваляйте у
натертому яйці і сирі. Готові кульки
викладіть в блюдо,
прикрасьте свіжою
зеленню. Для
краси по�зи�
мовому бор�
тики блюда
можна при�
красити майо�
н е з о м
і сиром.

А в
Румунії на Новий рік

запікали в пирогах «сувені�
ри»: дрібні монетки, каблучки, гір�

кий стручковий перець і т.п. Якщо
вам попадеться кільце або монетка,
то новий рік обіцяє щастя, а якщо

перець, то ... вибачте. 

В
Італії у перед�

день Нового року з ві�
кон летять старі непот�
рібні речі, і чим більше

мотлоху викинуто,
тим краще.

цибулею грибів, розмоченого у воді
батона, 2 сирих яєць, 3 нарізаних ку�
биками варених яєць. Заправте спе�
ціями, підсоліть або покришіть буль�
йонний кубик. Розкладіть фарш на

відбитих шматках м’яса, згорніть
рулети. Зв’яжіть ниткою чи за�
коліть кінці трісочкою. Можна
запікати у фользі або  го�
тувати в духовці на смальці чи

олії до утворення рум’яної ско�
ринки, періодично перевертаючи і

поливаючи жиром. 

Звичай
подавати до столу різ�

двяну індичку прийшов з Англії .
Там її подають з рисовим пудингом і

овочами. Також ще один звичай: прик�
рашати будинок букетами омели. Їх

розвішують всюди і ставлять – на лам�
пах, люстрах і на столі. Ви можете «на

щастя» поцілувати людину, що
стоїть у середині кімнати

під омелою. 
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Çèìà — êëîï³òêà ïîðà ðîêó, áî íà íå¿

ïðèïàäàþòü íàéâàæëèâ³ø³ òà íàé-

óëþáëåí³ø³ íàø³ ñâÿòà. Íîâîð³÷í³ òà ð³ç-

äâÿí³ òóðáîòè, ïëàíóâàííÿ ñâÿò, ïîøóê

ïîäàðóíê³â, ñóºòà, ìåòóø³ííÿ â ìàãàçèíàõ

òà òðàíñïîðò³, îæåëåäèöÿ é õîëîä ðîáëÿòü

íàñ äðàò³âëèâèìè, âòîìëþþòü, âèñìîê-

òóþòü ñèëè òà åíåðã³þ. ² ìè íå ïîì³÷àºìî,

ùî êðèãîþ âêðèëèñÿ íå ëèøå ñòàâêè òà

ã³ëëÿ äåðåâ, à é íàø³ ñåðöÿ. 

×àñó îáìàëü, ðîáîòè — íàâïàêè — äóæå

áàãàòî, ñïèñêè òîãî, ùî òðåáà çðîáèòè òà

êóïèòè íàãàäóþòü äîâæåëåçí³ ñòàðîäàâí³ ìàíóñêðèïòè. Çóïèí³òüñÿ ëèøå íà õâèëèíêó òà

ñòðóñ³òü ³ç ñåáå êðèãó áàéäóæîñò³, â³ä÷óéòå ïóëüñ ñâÿò òà ¿õí³ ñèìâîëè: äîáðî, âçàºìî-

äîïîìîãó, ëþáîâ, òåïëî, ðàä³ñòü òà çàòèøîê. À íèæ÷å — ïåðåë³ê òîãî, ùî äîïîìîæå

ïðîêèíóòèñÿ âàøèì åìîö³ÿì òà ïî÷óòòÿì, çàìèñëèòèñÿ íàä ñïðàâæí³ìè ö³ííîñòÿìè íà-

øîãî æèòòÿ, çìîæå ðîçòîïèòè êðèãó.

Ведуча рубрики Дар’я Чігарєва:

«Вершина»
Анатолій Сахно
2012 рік
Якщо вам хочеться почитати щось захоплююче, гостросю�

жетне та сучасне, тоді роман�трилогія Анатолія Сахно – те, що
треба. Сюжет розгортається на фоні декорацій сучасних укра�
їнських реалій та величного Києва. Впізнаючи вулиці та місця
столиці, якими блукаєш разом з героями роману, відчуваєш
себе ще одним діючим персонажем книжки. 

Головний герой роману – чесний та принциповий полковник
спецслужби – на перше місце ставить інтереси своєї країни.
Він готовий пожертвувати заради неї усім – положенням у сус�
пільстві, кар’єрою та навіть життям. Крім нього, автор створив
ще низку об’ємних характерів та особистостей, кожен з яких
має свої власні плани та цілі, кожен з яких симпатичний та
близький читачу. 

Цей роман – своєрідний історичний зріз подій часів незалежної України, який повинен заціка�
вити людей, небайдужих до минулого та майбутнього нашої держави.

«У війни не жіноче обличчя» 
Світлана Алексієвич
1985 рік
Одна з найвідоміших книг про війну, перекладена на двадцять мов, прочитана мільйонами лю�

дей. Звичайно, романів, присвячених подіям часів Другої світової війни – безліч, але таких, щоб
кожен рядок шкрябав серце, певно, немає. 

Жінка, тендітна, зовсім юна, створена для того, щоб кохати,
давати життя та оберігати його, кидається в епіцентр кривавих
смертей, щоб захищати свій дім від ворогів ціною власного
життя. І таких жінок – не одна, їх сотні тисяч, юних та наївних,
які брали у руки снайперські гвинтівки, екстерном закінчували
курси санітарок та зв’язківців, вивчали військову науку за де�
кілька тижнів, виконували важку роботу на рівні з чоловіками. 

Книга складена з розповідей жінок�фронтовичок, з їхніх по�
чуттів та страшних спогадів. Ніби намистина за намистиною,
читач, разом з письменницею, мандрує безкінечним намистом
зруйнованих та розчавлених війною жіночих доль. Місцями ду�
же страшно, що аж кров холоне у жилах, а місцями – сльози
туманять очі, і читати далі неможливо.

Дуже важка проза, схожа на відкриту рану, яка ніколи не за�
тягнеться. У цій книзі жінки відверто розповіли про ту війну,
про яку не розповідали чоловіки.

Альбом «Брюссель»
Святослав Вакарчук

2011 рік
Навіть якщо вам вже доводилось слухати

композиції з цього музичного альбому, нехай
це буде своєрід�
ним нагадуван�
ням послухати
збірку ще раз.
Для багатьох
шанувальників
Святослава Ва�
карчука цей
сольний альбом
став новою хвилею в творчості талановитого
українського музиканта. 

До роботи над проектами були залучені
справжні майстри своєї справи: Сергій Бабкін,
Дмитро Шуров, Макс Малишев і Петро Чер�
нявський. Тому не дивно, що на�гора вийшов
дивовижний творчий продукт, у якому гармо�
нійно поєднані уміння та таланти кожного з му�
зикантів. Створювали музичну збірку у Брюс�
селі, презентація ж відбувалася в режимі он�
лайн на відеосервісі YouTube. 

Прекрасна життєстверджуюча музика та
тексти альбому можуть стати чудовим пози�
тивним зарядом для душі та серця в умовах
зимового авітамінозу. Особливої уваги заслу�
говують композиції «Адреналін», «Дай мені
чистої води» та «Цунамі».

• ЧИТАЄМО • СЛУХАЄМО
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«Той хто пройшов крізь вогонь»
2012 рік
Жанр: військова історична драма 
Режисер: Михайло Іллєнко
У головних ролях: Дмитро Лінартович, Віталій
Лінецький, Ольга Гришина, Іванна Іллєнко,
Віктор Андрієнко

Кінострічка розповідає про українського вій�
ськового льотчика, Героя Радянського Союзу,
який пережив німецький полон, втрату коханої,
зраду друга, сталінські табори, втечу з них та
переслідування. Врешті–решт доля закидає йо�
го в Канаду, де він стає вождем місцевого інді�
анського племені. Ця фантастична історія зас�
нована на реальних подіях, а прототипом голов�
ного героя став наш земляк – Іван Даценко, –
про дивовижну та карколомну долю якого не
раз розповідали засоби масової інформації.

«Той Хто Пройшов Крізь Вогонь» знімався
цілих п’ять років, але відчуття того, що мон�
таж був зроблений швидкоруч не покидає гля�
дача протягом усього фільму. Кінострічка ду�
же неоднозначна. Глядачі та критики поділи�
лися на два табори: ті, хто в захваті від кіно�
фільму, і ті, хто вважають його повним
провалом українського кінематографу. Фільм
варто переглянути хоча б для того, щоб склас�
ти свою власну думку про нього та отримати
масу позитивних або негативних вражень.

«Будинок з башточкою» 
2012 рік
Жанр: військова драма
Режисер: Єва Нейман
У головних ролях: Дмитро Кобецький, Альберт
Філозов, Марина Поліцеймако

Кінофільм знятий за біографічним одной�
менним оповіданням Фрідріха Горенштейна.

Це історія про трагічну долю 8�річного хлоп�
чика, який разом з матір’ю повертається до
рідного міста з евакуації, взимку 1944 року.
На півдорозі додому, на невідомому полустан�
ку їх знімають з поїзда, оскільки мати хлопчи�
ка захворіла тифом. Коли вона помирає у лі�
карні, дитина залишається наодинці зі своїм
горем, нікому не потрібна, усіма забута, серед
чужих байдужих людей. Запевняючи себе, що
все буде добре, хлопчик намагається само�
тужки дістатися до єдиної рідної людини у сві�
ті – свого дідуся. Він продовжує свій шлях до�
дому, а з вікна поїзда бачить в останній раз
станцію, де залишилася його матір. У його
пам’ять назавжди вріжеться спогад про ста�
рий будинок з башточкою, що стояв на привок�
зальній площі безіменної станції, де він подо�
рослішав за один день. 

• ДИВИМОСЯ

Дорогі читачі! Ви хочете, щоб про вашу улюблену книгу або фільм написали на шпальтах «Війська України»? Бажаєте подискутувати
з приводу того чи іншого твору, про який йшлося у рубриці? Надсилайте ваші листи та побажання на електронну адресу: 

viysko2003@ukr.net з поміткою «На дивані з «Військом України».

«Божевільний спецназ» 
2009 рік
Жанр: військова пригодницька комедія
Режисер: Грант Хеслоу 
У головних ролях: Джордж Клуні, Джеф Брід�
жес, Кевін Спейсі, Юен МакГрегор

Фільм знятий за романом британського
журналіста Джона Ронсона. 

Сюжет з першого погляду досить простий:
молодий журналіст, дружина якого розбила йо�
му серце, відправляється до Іраку у пошуках
своєї долі. Саме там він зустрічає ветерана
«спецназу», який відкриває йому секретний світ
воїнів�джедаїв. Вони володіють паранормальни�
ми здібностями і можуть проходити крізь стіни
та бачити на далекі відстані. Це перший баталь�
йон нової Армії Землі на службі уряду, який ви�
конує особливі доручення, вдосконалюючи свої
надможливості на… звичайних козах. 

Переглядаючи цей фільм, є ризик потрапити
не в одну з ним емоційно�настроєву площину.
Тоді він може здатися незрозумілим і не сміш�
ним. Щоб повною мірою насолодитися цим
своєрідним фільмом, треба навчитися прохо�
дити крізь стіни свого власного розуму, звіль�
нивши свідомість від стереотипів та обмежень. 
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По горизонталі:
4. Гетьман Лівобережної України (1668�72 рр.), об�
раний на старшинській раді в Новгород�Сіверському.
Засланий царським урядом на каторгу до Сибіру. 7.
Який гетьман у 1621 р. командував козацьким вій�
ськом у битві під Хотином, де був тяжко поранений і
від ран помер у Києві? 10. Гетьман реєстрового ко�
зацтва (1625�28 рр.). Загинув під час походу на
Крим. 11. Один із гетьманів Лівобережної України,
що гетьманував з 1750 по 1764 рік. Хотів встанови�
ти спадкоємну гетьманську владу, але уряд Катерини II
цього не сприйняв і довелося лишитися гетьманства.
13. Славетний гетьман України (1648�54 рр.), дер�
жавний діяч і полководець, з яким пов’язана виз�
вольна війна українського народу 1648�54 рр. 14.
Хто із гетьманів Лівобережної України (1663�68 рр.)
був обраний на Чорній раді 1663 р. в Ніжині? 15.
Гетьман�емігрант, послідовний борець за ідею неза�

лежності України, автор угоди гетьмана з козацтвом,
яку в історії вважають першою Конституцією україн�
ської держави. 16. Згадайте гетьмана Лівобережної
України (1727�34 рр.), який перед обранням довгий
час був Миргородським полковником (з 1683 по
1727р.).

По вертикалі:
1. Наказний гетьман Лівобережної України (1722�24
рр.), який звернувся до Петра І з чолобитною: прохав
скасувати заборону виборів гетьмана та ліквідувати
Малоросійську колегію. Цар на те відповів ув'язнен�
ням у Петропавлівській фортеці, де гетьман і помер.
2. Гетьман Лівобережної України з 1708 року по
1722 рік. 3. Останній гетьман пропольської Правобе�
режної України (1669�74 рр,). 5. Гетьман, що хотів
визволити Україну з�під влади московських царів. 6.
Прізвище гетьмана, який був генеральним писарем

ГЕТЬМАНИГЕТЬМАНИ
УКРУКРАЇНИАЇНИ

при Богдані Хмельницькому. 8. Гетьман Лівобережної
України (1672�87 рр.). Після скинення був також
засланий до Сибіру. 9. Гетьман Правобережної Укра�
їни (1663�65 рр.), прибічник Польщі. 12. Наказний
гетьман Лівобережної України (1660�63 рр.), що був
позбавлений гетьманства на Чорній раді 1663 року і
страчений.
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