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Íà Áàòüê³âùèíó ïîâåðíóëàñÿ îñòàííÿ ãðóïà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÇÑÓ ç³
ñêëàäó 7-¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè. Â Áîðèñï³ëüñüêîìó àåðîïîðòó ìè-
ðîòâîðö³â çóñòð³÷àëè Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ãðèöåíêî, Êîìàíäó-
âà÷ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ìèêîëà Ïåòðóê, à òàêîæ ð³äí³ òà
áëèçüê³.

² íàâ³òü íåãîäà íå ç³ïñóâàëà ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ. 
— Ìàáóòü, õîëîäíèé òðàâíåâèé äîù âèäàâñÿ âàì òåïë³øèì, í³æ ³ðàêñüêà

ñïåêà, — ñëóøíî çàóâàæèâ Àíàòîë³é Ñòåïàíîâè÷, çâåðòàþ÷èñü äî íàøèõ ìè-
ðîòâîðö³â. 

Êîìàíäèð áðèãàäè ãåíåðàë-ìàéîð Ñåðã³é Ïîïêî äîïîâ³â Ì³í³ñòðîâ³ îáîðîíè
ïðî óñï³øíå çàâåðøåííÿ ðîòàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ìèðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó òà
ïðèáóòòÿ ç’ºäíàííÿ íà Áàòüê³âùèíó.

Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ïîäÿêóâàâ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì çà ¿õ âíåñîê ó ñïðàâó
â³äíîâëåííÿ ìèðíîãî æèòòÿ â ²ðàêó ³ íàãîëîñèâ, ùî ñâîº çàâäàííÿ áðèãàäà
âèêîíàëà ç ÷åñòþ. Çîêðåìà, óêðà¿íöÿìè çä³éñíåíî 800 êîíâî¿â òà 4500 ïàò-
ðóëþâàíü íà êîíòðîëüîâàí³é òåðèòîð³¿. Ðåàë³çîâàíî áëèçüêî ñîòí³ ïðîåêò³â ç
â³äíîâëåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ïðîâ³íö³¿ Âàñ³ò, â³äáó-
äîâàíà á³ëüø³ñòü îñâ³òí³õ òà ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â, öèâ³ëüíèõ óñòàíîâ òà êóëü-
òóðíèõ ïàì’ÿòíèê³â. Íåîäíîðàçîâî çà ó÷àñòþ íàøèõ ìèðîòâîðö³â ïðîâîäèëè-
ñÿ àêö³¿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ íàéá³äí³øèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ïðîäóêòàìè õàð-
÷óâàííÿ. 

Êð³ì òîãî, çàâäÿêè çóñèëëÿì óêðà¿íñüêèõ ³íñòðóêòîð³â óêîìïëåêòîâàí³ òà íà-
â÷åí³ ï³õîòí³ áàòàëüéîíè 27-¿ áðèãàäè ³ðàêñüêî¿ àðì³¿. ×èìàëî äîáðèõ ñë³â
ïî÷óëè â³ä ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ ³ íàø³ â³éñüêîâ³ ë³êàð³: çà ï³âðîêó ¿õ ïåðåáóâàí-
íÿ â ²ðàêó êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó îòðèìàëè ïîíàä 5000 ³ðàêö³â.

Íà óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ íà ëåòîâèù³, â³éñüêîâèê³â áóëî íàãîðî-
äæåíî ïàì’ÿòíèìè íàãðóäíèìè çíàêàìè «Âî¿í-ìèðîòâîðåöü».
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Як свідчить досвід, в арміях біль�

шості провідних держав світу ве�

лика увага приділяється соціаль�

ним гарантіям військовослужбов�

ців. Керівництво США, наприклад,

розглядає дотримання соціально�

правового статусу військових як

обов’язкову умову, яка сприяє тому,

що служба в збройних силах є пре�

стижною. Особливо корисним є

досвід європейських країн, зокре�

ма ФРН та Франції, які мають таку

саму територію та кількість насе�

лення, що й Україна. У цих держа�

вах військовослужбовці мають ши�

рокі соціальні гарантії, а система

матеріального забезпечення є гну�

чкою і пристосованою до змін та

інфляційних процесів. 

Після офіційного проголошення

Україною політичного курсу на ін�

теграцію до Організації Північно�

атлантичного договору з’явилася

необхідність наблизити соціальні

стандарти українських військово�

службовців до рівня армій країн

Альянсу, що вимагає переходу від

принципу примусовості щодо ви�

конання військового обов’язку до

створення умов, за яких забезпечу�

ється свобода вибору та зростає

особиста відповідальність людини

за захист суспільства і держави.

Важливим фактором соціальної

стабільності процесу військового

реформування став прийнятий

Верховною Радою Закон «Про дер�

жавні гарантії соціального захисту

військовослужбовців, які звільня�

ються із військової служби у зв’язку

з реформування Збройних Сил

України, та членів їхніх сімей» від

15 червня 2004 р. Постановою Ка�

бінету Міністрів від 12 березня

2003 р. затверджено також «Осно�

вні напрями посилення соціально�

го захисту військовослужбовців та

членів їхніх сімей на період до

2010 року». На жаль, за минулі роки

поліпшити соціальне становище

захисників Вітчизни вдалося лише

частково.

ÏÐÎÇÎÐ²ÑÒÜ ÐÎÇÏÎÄ²ËÓ
ÆÈÒËÀ — ÑÏÐÀÂÀ ÏÐÈÍÖÈÏÓ
Проблема забезпечення військо�

вослужбовців житлом до цього

часу залишається надзвичайно бо�

лючою. Станом на 1 квітня 2005 р.

45 528 військовослужбовців Зброй�

них Сил України перебувають на

квартирному обліку, із них 13 тис. —

понад 10 років. Крім того, з прий�

няттям Закону «Про державні га�

рантії соціального захисту...» вини�

кла необхідність протягом трьох

років забезпечити житлом майже

17,2 тис. військовослужбовців. Для

цього уряд повинен виділити з бю�

джету понад 2 млрд грн.

Слід зазначити, що Кабінетом

Міністрів України ще у 1999 р. було

затверджено Комплексну програ�

му забезпечення житлом військо�

вослужбовців та членів їхніх сімей.

Проте протягом 2000–2004 рр. во�

на виконувалася не в повному об�

сязі. Також відповідною постано�

вою уряду у 2004 р. затверджено

Порядок кредитування будівницт�

ва та придбання житла для військо�

вослужбовців збройних сил та ін�

ших військових формувань, згідно

з якою військовослужбовці, що пе�

ребувають на квартирному обліку

за місцем проходження служби,

мають право на одержання креди�

тів для будівництва або придбання

житла на строк до 20 років з пога�

шенням за рахунок коштів, перед�

бачених у державному бюджеті. Це

здійснюється з урахуванням вислу�

ги років: для тих, хто прослужив

понад 15 років, — 50%, 20 років —

75%, 25 років — 100% кредиту. Од�

нак реальний механізм застосу�

вання цієї постанови до цього часу

не визначений.

Нагальною потребою є також

вирішення питання щодо виплати

грошової компенсації за піднайом

військовослужбовцями житла. Слід

зазначити, що законами України

про Державний бюджет, починаю�

чи з 2000 р. (за винятком 2002 р.),

припинено чи змінено умови на�

дання пільг для сплати житлово�

комунальних послуг. Проте рішен�

нями Конституційного Суду від 20

березня 2002 р. та від 17 березня

2004 р. прийняття цих законодав�

чих рішень визнано таким, що не

відповідає Конституції України.

Отже, забезпечення житлом війсь�

ковослужбовців та пенсіонерів ЗС

України є проблемою, яка потре�

бує негайного вирішення. 

У Законі України «Про внесення

змін до Закону України «Про Дер�

жавний бюджет України на 2005

рік» та деяких інших законодавчих

актів України» на 90,4% (у порів�

нянні з бюджетом 2004 р.) збіль�

шено видатки на будівництво та

придбання житла для військово�

службовців, що складають 580,3 млн

грн.

Керівництво військового відом�

ства вживає дієвих заходів щодо

вирішення житлової проблеми та�

кож шляхом цільової закупівлі та

будівництва житла як за рахунок

державних коштів, так і залучення

інвесторів на вигідних для мініс�

терства оборони умовах, внутрі�

шніх резервів, наявних надлишко�

вих ресурсів (майна, техніки, спо�

руд, земельних ділянок).

Як зазначив міністр оборони

України Анатолій Гриценко в ін�

терв’ю газеті «Дзеркало тижня»,

«...принцип щодо контрактів з інве�

сторами буде простим і прозорим:

оцінюється земельна ділянка, ви�

значається, скільки й яке житло

там будуватимуть. Потім на засадах

тендера визначається відсоток, що

надходить на рахунок міністерст�

ва оборони. При цьому оцінюється

ринкова вартість житла, а не його

собівартість. І ось на цю суму вій�

ськове відомство одержуватиме від

інвесторів квартири. Сьогодні, а не

через три — п’ять років». Заплано�

вано також сформувати фонд слу�

жбового житла, яке за комфортніс�

тю відповідатиме сучасним стан�
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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ВІДНОВИТИ  ПРЕСТИЖ 
ВВІІЙЙССЬЬККООВВООЇЇ  ССЛЛУУЖЖББИИ!!
Сьогодні це не гасло, а керівництво до дії
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дартам. Прийнято відповідні рі�

шення і про створення належних

соціально�побутових умов для вій�

ськовослужбовців, які проходять

службу за контрактом.

З метою упорядкування черги на

житло міністром оборони підпи�

сана директива «Про заходи щодо

організації перевірки обліку війсь�

ковослужбовців Збройних Сил

України, які потребують поліпшен�

ня житлових умов», що максималь�

но враховує принципи соціальної

справедливості та відкритості. Під

час перевірки були виявлені факти

«припису» близьких родичів з ме�

тою отримання більшої житлової

площі або житла вдруге. Окремі

військовослужбовці, які не змогли

підтвердити свого права на поліп�

шення житлових умов, встановле�

ним порядком були зняті з квар�

тирного обліку.

Для забезпечення прозорості та

контролю за розподілом житла

рішенням міністра оборони ство�

рена спеціальна комісія МО Укра�

їни, а газета «Народна армія»

регулярно публікує списки тих

військовослужбовців, які отрима�

ли житло.

Ã²ÄÍÅ ÃÐÎØÎÂÅ 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÒÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀ ÏÅÍÑ²ß
На законодавчому рівні визначе�

но, що військовослужбовцям забо�

ронено займатися будь�якою ко�

мерційною діяльністю. Це, зрозу�

міло, унеможливлює отримання

додаткових надходжень для утри�

мання сім’ї. Разом з тим при опра�

цюванні програм економічного

розвитку країни, проектів норма�

тивно�правових актів щодо мате�

ріального забезпечення військово�

службовців не завжди враховуєть�

ся, що для них грошове забезпе�

чення — єдине законне джерело

доходів.

Слід зазначити, що Верховною

Радою та Кабінетом Міністрів вжи�

ваються заходи щодо покращення

матеріального становища військо�

вослужбовців. Так, 12 березня

2005 р. постановою Кабміну поса�

дові оклади військовослужбовців

строкової служби та курсантів збі�

льшено втричі: для солдат і сер�

жантів — від 51 до 81 грн., для кур�

сантів — від 57 до 105 грн. на мі�

сяць. З 1 квітня введено додаткову

грошову винагороду солдатам (ма�

тросам), сержантам, старшинам,

які проходять військову службу за

контрактом, а також прапорщикам

і мічманам, які обіймають посади,

що визначають високу бойову го�

товність. Для контрактників вона

складає 250 грн., для прапорщиків і

мічманів — 100 грн.

Згідно із змінами, внесеними до

Державного бюджету, суттєво

збільшено фонд грошового забез�

печення військовослужбовців. Це

дасть можливість здійснювати ви�

плату «президентської» надбавки

за безперервну військову службу в

повному обсязі (за винятком війсь�

ковиків з вислугою 20 і більше ро�

ків, які отримуватимуть 65% над�

бавки замість 70%, та з вислугою 25

і більше, які отримуватимуть 85%

замість обіцяних 90%). Окрім того,

на 104,9 млн грн. збільшено видат�

ки на оплату праці працівників

ЗСУ. Це пов’язано із запроваджен�

ням у поточному році нових роз�

мірів мінімальної заробітної плати

(з 1 квітня — у сумі 290 грн., з 1 ли�

пня — 310 грн. та з 1 вересня —

332 грн.) із збереженням міжпоса�

дових співвідношень. Внаслідок

цього середній розмір заробітної

плати працівників ЗСУ зросте на

14% — з 593 до 677 грн. Також га�

рантується грошова допомога та

інші виплати при звільненні з вій�

ськової служби у зв’язку з рефор�

муванням збройних сил.

Вдалося відстояти такі важливі

елементи «соціального пакету» для

військовослужбовців, як пенсія та

вихідна допомога. Зокрема, з огля�

ду на значний бюджетний дефіцит,

були намагання скоротити ці ви�

трати. Мінфін вийшов з пропози�

цією повернутися до нарахування

військових пенсій за колишньою

схемою: не від останнього місяч�

ного грошового забезпечення, а

його середнього показника за 24

останніх місяці. Таким чином, сут�

тєво скорочувався її розмір. Разову

грошову допомогу планувалося

зменшити приблизно на 50%. Од�

нак активна позиція міністерства

оборони, втручання Президента

України Віктора Ющенка, керівни�

цтва РНБО перешкодили знижен�

ню військових соціальних станда�

ртів, які були закладені у передви�

борчий період. Нарахування вихі�

дної допомоги залишено без змін.

Бюджетом на 2005 рік встановле�

но досить високе як для офіцера

запасу обмеження розміру пен�

сії — 4100 грн. При цьому її макси�

мальний розмір, з урахуванням

підвищення надбавок та допомоги,

не повинен перевищувати 3690

грн. (90% від 4100 грн.).

Разом з тим існує ще багато про�

блем у системі грошового забезпе�

чення, заробітної плати та соціаль�

них гарантій військовослужбовців

і працівників збройних сил. Так,

грошове забезпечення військово�

службовців на 30% нижче, ніж в ін�

ших силових структурах, а середня

заробітна плата в основних галу�

зях господарства у 2004 р. була на

58% вищою, ніж у працівників

збройних сил.

Не вирішеною поки що залиша�

ється проблема диспропорції у

Ç 1 êâ³òíÿ 2005 ð. ð³øåííÿì Óðÿäó
ââåäåíî äîäàòêîâó ãðîøîâó
âèíàãîðîäó â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì
ñëóæáè çà êîíòðàêòîì, ùî
âèçíà÷àþòü áîéîâó ãîòîâí³ñòü.
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розмірах пенсій військовослужбо�

вців, звільнених у запас або відста�

вку в різні періоди. Кошти у Держа�

вному бюджеті України на 2005 рік

щодо їх поетапного усунення ви�

значені в обсязі 3 млрд грн. З 1 січ�

ня 2005 р. передбачено виплачува�

ти 50% перерахованої пенсії, а з

1 січня 2006 р. — 100%. Планується

реформувати грошове забезпе�

чення військовослужбовців шля�

хом скасування окремих видів до�

плат з одночасним збільшенням

посадових окладів та окладів за

військове звання.

ÏÐÎÖÅÑ ÀÄÀÏÒÀÖ²¯ ÊÎËÈØÍ²Õ
Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ²Â —
Ï²Ä ÏÈËÜÍÎÞ ÓÂÀÃÎÞ ÓÐßÄÓ
Перехід військовослужбовців, звіль�

нених у запас чи відставку, до циві�

льної професійної діяльності по�

в’язаний з подоланням труднощів,

викликаних необхідністю функці�

онування в системі нових соціаль�

но�трудових відносин, адаптацією

до умов ринку праці. Міністром

оборони України визначено за�

вдання щодо всебічного забезпе�

чення соціального захисту війсь�

ковослужбовців, які звільняються у

запас, у тому числі їхньої соціаль�

ної адаптації. Згідно із Законом

України «Про чисельність Зброй�

них Сил України на 2005 рік», їх

кількість буде доведена до 245 тис.

чоловік, тобто передбачено скоро�

чення ще 30 тис. військовослуж�

бовців (10 тис. офіцерів, 5 тис. пра�

порщиків, решта — солдати) та

10 тис. працівників збройних сил.

Військовослужбовцям, звільне�

ним без права на пенсійне забез�

печення, гарантується безоплатна

соціальна і професійна адаптація

за рахунок коштів державного бю�

джету, виплата щомісячної допо�

моги в розмірі посадового окладу

та окладу за військове звання на

період працевлаштування, але не

більше шести місяців, курси пере�

підготовки за рахунок службового

часу (до 500 годин).

Потужною державною структу�

рою у цій сфері є Державний

центр зайнятості Міністерства

праці та соціальної політики

України і його структурні підроз�

діли в регіонах. Крім того, існує

понад 40 громадських і благодій�

них організацій. Серед них Між�

народний фонд соціальної адап�

тації (МФСА), Українська асоціа�

ція звільнених у запас кадрових

військовослужбовців, Міжнарод�

на асоціація «МАФіС», Ліга офіце�

рів Севастополя та ін. З питань со�

ціальної адаптації надають мето�

дичну, технічну і фінансову допо�

могу Україні також Організація з

безпеки та співробітництва в Єв�

ропі (ОБСЄ), Економічний комі�

тет НАТО та такі країни, як Вели�

кобританія і Норвегія.

Разом з тим реформування

Збройних Сил України потребує

збільшення витрат на вирішення

проблем соціальної та професій�

ної адаптації звільнених військо�

вослужбовців, а також створення

робочих місць для них. Професій�

ного перенавчання потребують

60% військовослужбовців, які пла�

нуються до звільнення. Вже сього�

дні для значної частини офіцерів

запасу пошук роботи є великою

проблемою. Не маючи можливості

працевлаштуватись за фахом, во�

ни йдуть в охоронці, різноробочі і

навіть у кримінальні структури, то�

ді як більшість із них за своїми ді�

ловими та моральними якостями

можуть принести значну користь

суспільству і державі.

Аналіз соціальних проблем та

шляхів їх вирішення свідчить, що

основними причинами існуючих

негараздів є недосконалість зако�

нодавчої та нормативно�правової

бази, а також недофінансування

соціальних програм. Реалії сього�

дення дають всі підстави стверджу�

вати, що соціальна політика у

Збройних Силах України має бути

чітко зорієнтованою складовою

загальної програми соціально�

економічного розвитку держави. У

зв’язку з цим доцільно мати єди�

ний програмний документ на дов�

гострокову перспективу, узгодже�

ний за ресурсами, виконавцями і

термінами.

Слід пам’ятати, що якість і умови

життя людини в погонах безпосе�

редньо впливають на виконання

ними своїх посадових обов’язків

та в цілому на престиж військової

служби. Людина у військовій фор�

мі має почуватися соціально ком�

фортно, бути матеріально забезпе�

ченою. Тільки так можна розрахо�

вувати на успішне виконання за�

вдань, що покладаються на

Збройні Сили незалежної Ук�

раїнської держави.

Ãåíåðàë-ìàéîð Â³êòîð ÀËÅÙÅÍÊÎ, 
ðàäíèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè

Çàïëàíîâàíî ñôîðìóâàòè ôîíä
ñëóæáîâîãî æèòëà, ÿêå 
çà êîìôîðòí³ñòþ â³äïîâ³äàòèìå
ñó÷àñíèì ñòàíäàðòàì. 
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NOTA BENE

Історія участі України у миротво�

рчій діяльності ООН бере свій по�

чаток ще з часів організації та про�

ведення Ялтинської мирної кон�

ференції країн антигітлерівської

коаліції, коли Україна приєдналася

до держав – співзасновників Орга�

нізації Об’єднаних Націй.

За радянських часів наші співвіт�

чизники брали активну участь у

миротворчих операціях в якості

військових спостерігачів та циві�

льних поліцейських. Аналізуючи

миротворчу діяльність незалежної

України, слід відзначити, що ком�

плексна система підготовки ук�

раїнських військовослужбовців

для участі у миротворчих місіях є

недосконалою. Деякі політичні

партії та їх лідери використовують

миротворчу діяльність України для

отримання політичних дивідендів.

Незважаючи на тринадцять років

активної миротворчої діяльності

та наявність 35�тисячного корпусу

учасників миротворчих операцій,

в українському суспільстві так і не

сформувалось чіткого розуміння

того, заради чого, власне, це необ�

хідно. 

Досі не проведено жодного від�

критого фінансового аудиту ми�

ротворчої діяльності. Невиріше�

ними залишаються питання щодо

законодавчого забезпечення га�

рантій соціального захисту миро�

творців та членів їхніх сімей. Не

існує і єдиного державного реєст�

ру учасників миротворчих опера�

цій, що призводить до порушень і

незаконного отримання пільг

особами, які не перебували у шта�

тному складі миротворчих під�

розділів.

Чому склалася така ситуація? Од�

на з причин криється у тому, що

колишні керівники військового ві�

домства на фінансових та інших

аспектах миротворчої діяльності

поставили гриф «таємно», щоб

приховати реальні розміри компе�

нсації, яку належало виплачувати

військовим, що перебували у скла�

ді миротворчих підрозділів за кор�

доном. У той же час при прийнятті

держбюджету парламент щороку

закладає в проект бюджетного ко�

дексу статтю, згідно з якою Україна

має отримати від ООН та інших

міжнародних організацій суму в

70–110 млн грн. в якості компенса�

ції за миротворчу діяльність. І в той

же час окремі політичні партії бло�

кують прийняття рішення щодо

направлення нових миротворчих

підрозділів за кордон.

Склалася ситуація, коли, з одного

боку, в державі з’явилися можливо�

сті для розширення рамок миро�

творчої діяльності, а з другого —

цей процес гальмується на полі�

тично�адміністративному рівні.

Цим вже скористалися державно�

комерційні підприємства, які про�

понують Президенту, уряду та Де�

партаменту миротворчих опера�

цій Секретаріату ООН свої власні

«цивільно�камуфляжні» підрозді�

ли.

Представники Департаменту ми�

ротворчих операцій ООН неодно�

разово висловлювали незадово�

лення з приводу того, що колишні

керівники оборонного відомства

віддавали миротворчі контракти

структурам, які не мають жодного

відношення до міністерства обо�

рони і використовують резервні

компоненти ЗС України на свою

користь. Факти свідчать, що така

діяльність не контролювалася дер�

29 òðàâíÿ — Äåíü ìèðîòâîðöÿ

ББЛЛААККИИТТННИИХХ  ШШООЛЛООММААХХ??
КОМУ ЗАВТРА ПРЕДСТАВЛЯТИ УКРАЇНУ В

Необхідність побудови нової моделі планування та координації миротворчої діяльності із
залученням досвіду фахівців з ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ сьогодні є цілком очевидною
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ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ², 
ßÊ² ÇÀÃÈÍÓËÈ Ï²Ä ×ÀÑ

ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÌÈÐÎÒÂÎÐ×ÈÕ Ì²Ñ²É

Місія ООН у колишній Югославії

ï³äïîëêîâíèê ÑËÈÂÍÈÉ Â³êòîð Ñåìåíîâè÷
ñò. ëåéòåíàíò ÒÎÏ²ÕÀ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷

ñò. ïðàïîðùèê ÑÎËÎÕ²Í Â³êòîð Îëåêñàíäðîâè÷
ñò. ïðàïîðùèê ÊÎ×ÓÁÅÉ Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷
ñò. ïðàïîðùèê ÕÌÅËªÂÑÜÊÈÉ Ñåðã³é Ôåäîðîâè÷

ñò. ñåðæàíò ÏÎËÒÀÂÀ Îëåêñàíäð Àäàìîâè÷
ñåðæàíò ÊÀÇÜßÍÎÂ Âàëåð³é Àíàòîë³éîâè÷

ìîë. ñåðæàíò Á²ÊÀÑÎÂ Àíäð³é Âàëåð³éîâè÷
ðÿäîâèé ÌÀÐ×ÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷
ðÿäîâèé ÂËÀÑÅÍÊÎ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷
ðÿäîâèé ÆÓÐ Ðîíàëüä Áîãäàíîâè÷
ðÿäîâèé ßÊÎÂËÅÂ Åäóàðä Âàëåíòèíîâè÷
ðÿäîâèé Ñ²ÁÀÃÀÒÎÂ Îëåã Àáäóëîâè÷
ðÿäîâèé ÏÀÂËßÊ Ïàâëî Ïåòðîâè÷
ðÿäîâèé ÏÎÑÒÎËÀÊ²É Ïàâëî Ëåîíò³éîâè÷

Місія ООН у Анголі
ðÿäîâèé ÁÀÞÐÎÂ Àíàòîë³é Þð³éîâè÷

Сили стабілізації (SFOR) 
у Боснії і Герцеговині

ìîë. ñåðæàíò ÌÀÊÑÈÌ×ÓÊ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷
ðÿäîâèé ÏÎÆÓªÂ Þð³é Ìèêîëàéîâè÷

Багатонаціональні сили КФОР у Косовому
ìîë. ñåðæàíò ÒÎÂÊÀÍ Ëþáîìèð Âàñèëüîâè÷

Місія ООН у СьєрраQЛеоне
ï³äïîëêîâíèê ÑÀÂ×ÓÊ Âîëîäèìèð Äìèòðîâè÷

ìàéîð ÀËÞØÅÂ Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷
êàï³òàí Ô²Ë²ÏÎÂÈ× Ñåðã³é Âàëåíòèíîâè÷
êàï³òàí ÊÓË²ÊÎÂ Àíäð³é Â³êòîðîâè÷

ñò. ïðàïîðùèê ÄÅÃÒßÐ Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷
ïðàïîðùèê ËßÁÀÕ Ðóñëàí Ïåòðîâè÷

У Республіці Ірак
ïîëêîâíèê ÑÅÐÅÄÍÈÖÜÊÈÉ Ðîìàí ßðîñëàâîâè÷

ï³äïîëêîâíèê ÒÈÕÎÍÎÂ Îëåã Ñòàí³ñëàâîâè÷
ï³äïîëêîâíèê ÌÀÒ²ÆÅÂ Îëåã Â³êòîðîâè÷

êàï³òàí ²ÂÀÍÎÂ Þð³é Â³êòîðîâè÷
êàï³òàí ÇÀÃÐÀÉ Þð³é Ìèõàéëîâè÷
êàï³òàí ÀÍÄÐÓÙÅÍÊÎ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷
êàï³òàí ÁÐÀÆÅÂÑÜÊÈÉ Âàëåð³é Â³êòîðîâè÷
êàï³òàí ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ Îëåêñ³é Â³êòîðîâè÷

ñò. ïðàïîðùèê ÑªÄÎÉ Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷
ïðàïîðùèê ÊÀÖÀÐÑÜÊÈÉ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷
ñò. ñåðæàíò Ñ²ÒÍÈÊÎÂ Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷
ñò. ñåðæàíò ÏÅÒÐÈÊ Â³ðà ²âàí³âíà
ñò. ñåðæàíò ÊÎÉÄÀÍ Þð³é Àíàòîë³éîâè÷

ñåðæàíò ÃÅÍÇÅÐÑÜÊÈÉ Ðîìàí Îëåêñàíäðîâè÷
ìîë. ñåðæàíò ÑÓÑËÎÂ Ñåðã³é Ïåòðîâè÷

ðÿäîâèé ÀÍÄÐÎÙÓÊ Ðóñëàí Àíäð³éîâè÷
ðÿäîâèé ÇËÎ×ÅÂÑÜÊÈÉ ßðîñëàâ ßðîñëàâîâè÷
ðÿäîâèé ÌÈÕÀËªÂ Êîñòÿíòèí Â³êòîðîâè÷

жавою і провадилася з порушен�

ням вимог чинного законодавства

України.

Отже, настав час, коли міністер�

ству оборони належить взяти ініціа�

тиву в свої руки. При МО України

мають бути створені за прикладом

інших держав команди фахівців,

які будуть користуватися спроще�

ною процедурою щодо прийняття

рішення про їх залучення до участі

у миротворчих місіях.

Багато проблем пов’язано також

з блокуванням імплементації в

Україні норм міжнародних стан�

дартів ООН щодо організації ми�

ротворчої та протимінної діяльно�

сті, неналежним забезпеченням

персональними засобами захисту

тощо. Це призводить до невиправ�

даних інцидентів та людських

втрат.

Для продовження та розширен�

ня участі України у миротворчих

місіях вкрай необхідна побудова

нової моделі планування та коор�

динації миротворчої діяльності із

залученням досвіду фахівців з

ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ. Необхід�

но створити ефективну систему

підтримки миротворчих контин�

гентів за кордоном, центри соці�

ального захисту миротворців та

членів їхніх сімей за прикладом ін�

ших країн.

Слід надати міністру оборони

України право використовувати

кошти, які надходять в якості ком�

пенсації за миротворчу діяльність,

на переоснащення та екіпіровку

миротворців за міжнародними

стандартами, закупівлю сучасної

техніки та озброєння, в тому числі

засобів дистанційного розпізна�

вання та знешкодження вибухових

пристроїв та антитерористичної

боротьби. Крім того, доцільно

було б визначити єдине державне

підприємство МО України, яке ма�

тиме право координувати участь у

миротворчих та гуманітарних

операціях із залученням на конт�

рактній основі цивільних фахівців

та ветеранів ЗС України, що дасть

можливість зупинити протизакон�

ну діяльність будь�яких комерцій�

них компаній, які роблять спроби

підмінити собою підрозділи МО

України у миротворчих місіях за

кордоном.

Þð³é ÄÎÍÑÜÊÈÉ, 
ïðåäñòàâíèê Ì³æíàðîäíî¿ Àñîö³àö³¿

«Ñîëäàòè Ìèðó» â Óêðà¿í³



8

ТЕМА НОМЕРА

НА НА 
ДИТЯЧОМУ ДИТЯЧОМУ 
ВІДПОЧИНКУВІДПОЧИНКУ

ДДООРРООССЛЛІІ  ААФФЕЕРРИИ  
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Минулого року оздоровлення ді�

тей військовослужбовців здійсню�

вали три дитячі оздоровчі табори,

які знаходилися на балансі Мініс�

терства оборони України. Протя�

гом сезону в цих та в інших закла�

дах відпочивали понад три тисячі

дітлахів. Це не надто велика цифра,

оскільки «дитяча армія» військово�

го відомства сягає понад 100 тисяч.

Отже, послугами оздоровчих за�

кладів скористалося не більше

трьох відсотків дітей. Але годі й

сподіватися, що цього літа згада�

ний показник збільшиться: у

збройних силах на сьогодні зали�

шився... аж один дитячий оздоров�

чий табір!

У листі начальника Головного

управління з гуманітарних питань

та соціального захисту Збройних

Сил України — заступника началь�

ника Генерального штабу Зброй�

них Сил України генерал�майора

О. Копаниці на ім’я директора

Департаменту гуманітарного, соці�

ального розвитку та інформацій�

ної політики міністерства оборо�

ни повідомляється, що «можливос�

ті відповідних закладів Міністерства

оборони України щодо проведен�

ня відпочинку і оздоровлення ді�

тей військовослужбовців улітку

2005 року дуже обмежені. На сьо�

годні майже зруйновано мережу

дитячих оздоровчих таборів видів

Збройних Сил України. На цей час

здійснюється підготовка лише ди�

тячого оздоровчого табору імені

Юрія Гагаріна (м. Одеса)... Протя�

гом літнього сезону в ньому плану�

ється оздоровити орієнтовно по�

над 600 дітей». Отже, у п’ять разів

менше...

Ó ÑÅÌÈ ÍßÍÜÎÊ...
За радянських часів керівництво

оздоровленням і відпочинком ді�

тей військовиків та цивільних пра�

цівників здійснювало Головне по�

літичне управління Радянської Ар�

мії та Військово�Морського Флоту.

На початку 90�х відповідальність

за цей напрям роботи була покла�

дена на медичну службу Міністер�

ства оборони України. Фінансу�

вання дитячих установ і таборів

здійснювалося через Головне

управління виховної роботи. На

цю структуру покладалася відпові�

дальність за визначення фінансо�

вих потреб для оздоровчих закла�

дів та узагальнення інформації що�

до цільового використання коштів.

Табори знаходилися на балансі

військових частин, значна кількість

яких у зв’язку з реформуванням

збройних сил була розформована.

Разом з ними припинили свою дія�

льність і дитячі оздоровчі заклади.

Всерйоз проблемою оздоров�

лення дітей у міністерстві оборони

зацікавилися весною минулого ро�

ку, коли військове відомство очо�

лював Є. Марчук. За його підписом

на ім’я головнокомандувачів видів

Збройних Сил України надійшов

лист з вимогою надати об’єктивну

інформацію про наявність та стан

дитячих оздоровчих таборів МО

України. 

Відповіді посадовців були дуже

цікавими. Наприклад, із Головного

командування ВМС України пові�

домили, що вони таких установ не

мають. Це при тому, що дитячий

оздоровчий табір «Омега» знахо�

диться у Севастополі поряд з про�

філакторієм, госпіталем та... дачею

головкома. За словами колишньо�

го начальника медичної служби

військ Протиповітряної оборони

України полковника запасу Олега

Мукогоренка, на той час табір

«Омега» мав статус державного

підприємства Міністерства оборо�

ни України, але жодна дитина

українського військового там не

оздоровлювалася. Натомість у та�

борі постійно відпочивали діти з

Росії. Восени 2004 року «Омегу»

передали в оренду бізнесовим

структурам терміном на 45 років.

Невтішними виявилися також

справи й у Військово�повітряних

силах. У телеграмі Головнокоман�

дувача ВПС ЗС України повідомля�

лося, що дитячий оздоровчий та�

бір в Одесі вже три роки поспіль не

відкривається через відсутність фі�

нансування. Слід зазначити, що

цей оздоровчий заклад все�таки ді�

яв, але... сам по собі. Як це сталося,

можна лише здогадуватися. Проте

достеменно відомо, що в 2002 р. за

рішенням Головнокомандувача

ВПС ЗС України його фонди з ком�

плексом будівель та мереж були

подані на реалізацію. Адже капіта�

льний ремонт приміщень остан�

ній раз тут проводився ще 1972 р.,

а відновлення дитячого оздоро�

вчого табору вимагало капітало�

вкладень на 415 тис. грн.

Втім, це лише частина проблем,

пов’язаних з дитячими оздоровчи�

ми таборами. Епопея їх зникнення

розпочалася набагато раніше.

«Ç²ÐÎ×ÊÈ» Ç ÍÅÁÀ 
ÍÅ ÏÀÄÀÞÒÜ
Уже декілька років поспіль одна з

частин Південного оперативного

командування за підтримки війсь�

кової прокуратури та Фонду дер�

жавного майна веде судову тягани�

ну з приватним підприємством

«Санаре», що розташоване у селі

Грибівка Овідіопольського району

Одеської області.

Ця історія розпочалася ще в

1998 р., коли в очікуванні прийнят�

×åðåç ñóìí³âí³ îáîðóäêè ç â³ä÷ó-
æåííÿ â³éñüêîâèõ îá'ºêò³â ³, çîêðå-
ìà, â³äîì÷èõ òàáîð³â â³äïî÷èíêó
ïî¿çäêà íà ìîðå äëÿ òèñÿ÷ ä³òåé
óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
öüîãî ðîêó òàê ³ çàëèøèòüñÿ
íåçä³éñíåííîþ ìð³ºþ.

Ïîïðè òå, ùî òàá³ð «Îìåãà» ìàâ
ñòàòóñ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà

Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè,
æîäíà äèòèíà óêðà¿íñüêîãî â³éñü-
êîâîãî òàì íå îçäîðîâëþâàëàñÿ. 
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тя Закону «Про господарську діяль�

ність Збройних Сил України» на�

швидкоруч укладалися договори

оренди на 50 років. Більш ніж до�

речним у цьому випадку стало рі�

шення Міністерства оборони

України про ліквідацію військової

частини, на балансі якої знаходив�

ся дитячий оздоровчий табір. Але

за збігом обставин ліквідація війсь�

кової частини не відбулася. Нато�

мість оздоровчий заклад таки по�

трапив до приватних рук.

З усіх об’єктів дитячого оздоров�

чого табору «Зірочка» були оцінені

лише нежитлові приміщення. Реш�

та державного майна балансовою

вартістю понад 7 млн грн. була пе�

редана в безоплатне користування.

Це стало грубим порушенням ст.

253 Цивільного кодексу України та

ст. 2 Закону «Про оренду держав�

ного та комунального майна», які

встановлюють, що орендою є тер�

мінове і найважливіше — платне(!)

користування майном. До того ж,

ч. 1 ст. 5 вищезгаданого закону

встановила, що орендодавцем цілі�

сних майнових комплексів має бу�

ти лише Фонд державного майна, а

не командир військової частини.

Господарство «Зірочки» не бід�

не: понад 10 тис. квадратних мет�

рів курортних площ, 8 гектарів

землі, каналізаційна насосна стан�

ція з водонапірним магістраль�

ним колектором, автономні інже�

нерні комунікації, артезіанські

свердловини з насосами, резерву�

ари для води, хлораторна, авто�

номна котельна, трансформатор�

ний пункт із внутрішніми й зовні�

шніми системами енергозабезпе�

чення… Все це знаходиться за

залізобетонним парканом з по�

над трьохсот секцій.

Відповідно до листа Фонду держ�

майна України № 36 — 2�978 від

30.11.1998 р., для розрахунку орен�

ди тільки нежитлових приміщень

комплексу було рекомендовано

встановити ціну, еквівалентну май�

же 2,5 млн дол. США. Отже, вини�

кає сумнів у такому собі «меценат�

стві» з боку військових посадовців

на користь комерсантів. Військо�

вослужбовці та їхні діти залишили�

ся, як кажуть, при своїх інтересах.

Причому за мовчазної згоди від�

повідних посадових осіб: протя�

гом багатьох років сумнівні «опе�

рації» щодо незаконного відчу�

ження армійських матеріальних

цінностей не були чимось особли�

вим… «Доводиться констатувати,

що така ганебна практика «піклу�

вання» про дітей існувала лише в

збройних силах», — говорить ко�

лишній військовий медик Олег

Мукогоренко.

ÑÎÁÀÊÀ ÃÀÂÊÀª — 
ÊÀÐÀÂÀÍ ²ÄÅ…
— Питання дитячих таборів — це,

насамперед, питання пріорите�

тів, — коментує ситуацію началь�

ник управління соціального роз�

витку — заступник директора Де�

партаменту гуманітарного, соціа�

льного розвитку та інформаційної

політики МО України полковник

Олександр Сасько. — На жаль, во�

ни поки що мало спрямовані на за�

хист інтересів військовослужбов�

ців та їхніх родин.

Справді, дивно якось виходить:

протягом тривалого часу відомча

інфраструктура відпочинку дітей

послідовно руйнувалася, а щоб ор�

ганізувати відпочинок дітям, Де�

партамент змушений звертатися з

проханням про допомогу до ор�

ганів державної влади та місцево�

го самоврядування, підприємств,

установ, громадських організацій.

Історія із «Зірочкою» не перша і

не остання. За давністю років від�

шукати будь�яку інформацію щодо

деяких таборів відпочинку так і не

вдалося. Відомо, наприклад, що на

початку 90�х міністерству оборо�

ни належали такі дитячі оздоровчі

заклади, як «Піонер», «Чайка» та

«Маяк». Вони розташовані у Євпа�

торії. «Чайка» свого часу перейшла

у власність міської державної по�

даткової інспекції. «Маяк» у напів�

зруйнованому вигляді був переда�

ний приватним структурам. 

Одним із останніх, кого спіткала

така доля, був «Піонер». Відповідно

до наказу МО України № 590 від

4.12.2004 р. у десятиденний термін

було здійснено вилучення і пере�

дачу фондів та майна військової

частини А�4519 державному під�

приємству «Укроборонлізинг»…

безкоштовно.

Чи варто й говорити, що дитя�

чий оздоровчий табір, який знахо�

дився на балансі цієї військової ча�

стини, також має хороше госпо�

дарство: адміністративний та три

спальні корпуси, їдальню, станцію

юних техніків, стадіон, літній кіно�

театр, танцювальний майданчик,

господарські приміщення. Все це

розташовано на території площею

понад 12 гектарів. За значущістю

«Піонер» порівнювали з «Артеком». 

— Моя дочка кілька років їздила

відпочивати в «Піонер», — розпові�

дає майор Олександр Сухець�

кий. — Для дітвори це була надзви�

чайна подія. Спеціально сформо�

ваний поїзд проводжали батьки,

родичі, друзі. На пероні Київського

залізничного вокзалу грав військо�

вий оркестр… Безумовно, це ство�

рювало позитивний імідж зброй�

них сил.

Варто зазначити, що середня

вартість путівки у «військових»

оздоровчих таборах становила

близько 250 грн. Для порівняння:

в «Артеку» довелося б викласти

400–600 доларів, а «Маяк» та «Чай�

ка» сьогодні приймають дітей по

ціні 18–30 доларів за добу. За сло�

вами генерального директора ДП

МО України «Укроборонлізинг»

Ганни Левківської, відколи «Піо�

нер» перейшов під юрисдикцію

цього підприємства добове харчу�

вання в ньому коштує 48–55 грн.

плюс 20% ПДВ. А якщо врахувати

ще й витрати на дорогу, то стає

зрозуміло, що прапорщику або

контрактнику таке оздоровлення

дитини буде не по кишені.

Ìàéîð Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ

Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÌÎ Óêðà¿íè
¹ 590 â³ä 4.12.2004 ð. ó
äåñÿòèäåííèé òåðì³í áóëî çä³éñíåíî
âèëó÷åííÿ ³ ïåðåäà÷ó ôîíä³â òà
ìàéíà â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè À-4519
äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
«Óêðîáîðîíë³çèíã»… áåçêîøòîâíî.
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НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ...

ССВВІІТТЛЛИИЦЦІІ
ННАА

РРОО
ДДОО

ЗЗНН
ААВВ

ЧЧІІ  
  

СКРОМНО, ДЕШЕВО І... НЕЗАТИШНО
Стаття 2215, за якою передбачені витрати на народоQ
знавчі світлиці, була й залишається найбіднішою з усіх,
що є у розпорядженні командирів частин

«Çà ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè ìåí³ «âèïàëà
÷åñòü» ÷îòèðè ðàçè îáëàäíóâàòè íàðîäîçíàâ÷³
ñâ³òëèö³...». Ïî÷óâøè öþ ðîçìîâó ì³æ îô³öåðà-
ìè — ñëóõà÷àìè ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó
ÍÀÎ Óêðà¿íè, ÿ îäðàçó çãàäàâ, ÿê ñâîãî ÷àñó,
ùå ëåéòåíàíòîì, ðîçïî÷èíàâ ñâîþ ñëóæáó
ñàìå ç òàêîãî «áîéîâîãî õðåùåííÿ». Çàâäàííÿ
³ ñïðàâä³ áóëî íå ç ëåãêèõ: êîøòè íà ïðîâåäåí-
íÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò íå âèä³ëÿëèñÿ, à ç
ïîòð³áíèõ ìàòåð³àë³â íà ñêëàä³ ÷àñòèíè áóëî
ëèøå âàïíî. 

ÏÎÄÀÉÒÅ, 
ÕÒÎ ÑÊ²ËÜÊÈ ÌÎÆÅ
Пік обладнання народознавчих сві�

тлиць припав на початок дев’яно�

стих років. Командири укладали

угоди з організаціями та відряджа�

ли особовий склад «на заробітки». У

такий спосіб народознавчі світлиці

поповнювалися необхідною наоч�

ною агітацією, меблями, побутовою

технікою… Надзвичайно погане фі�

нансування «українізації» вчораш�

ніх ленінських кімнат вважали яви�

щем тимчасовим і другорядним. На

жаль, не набагато краще вирішуєть�

ся це питання і в наші дні…

Скажімо, мають місце непооди�

нокі випадки, коли з нагоди свят
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кращим офіцерам нараховується

премія, якої насправді ніхто й в очі

не бачить: вони лише своїм підпи�

сом засвідчують її отримання. За ці

гроші виготовляються стенди, за�

куповуються портрети, фотогра�

фії, квіти та все інше, необхідне для

створення «ідеологічно спрямова�

ного» затишку в народознавчій

світлиці. 

— За мою службу в підрозділі жо�

дної копійки на обладнання наро�

дознавчої світлиці не виділяло�

ся, — говорить командир баталь�

йону підполковник Ігор Склярен�

ко. — Тому доводиться по�різному

виходити із ситуації. Часом зверта�

ємося по допомогу до батьків на�

ших підлеглих… 

Отже, якщо солдатові пощастило

служити в рідному місті, то його

батьки можуть стати заручниками

армійської бідності.

— Моїй мамі здалося дивним

прохання допомогти облаштувати

народознавчу світлицю, — розпо�

відає молодший сержант Сергій

Маковей, — але вона не відмовила�

ся. Фарбу, шпалери, тюль — все це

принесли я та мої товариші. 

— Коли у батальйоні дізналися,

що мій батько працює в ботаніч�

ному саду, озеленення світлиці до�

ручили мені, — додав рядовий

Олексій Горєлов.

А в Артемівському гарнізоні за�

стосували незвичайне ноу�хау:

стенди для народознавчої світлиці

виготовили засуджені виправної

установи. Справа в тому, що батько

одного із військовослужбовців

строкової служби працював там

начальником охорони. От і вирі�

шив допомогти частині. Як кажуть,

хто чим може.

На благодатному ґрунті здійснен�

ня тотальних ремонтів невеликі

приватні фірми навіть налагодили

прибутковий бізнес. Послуга має

назву «Народознавча світлиця під

ключ». Наприклад, приватне під�

приємство «Ковальов» пропонує

ремонт і облаштування такого при�

міщення за ціною майже 5 тис. гри�

вень. Варіанти оформлення, зразки

стендів — усе розробляється з вико�

ристанням комп’ютерної техніки.

Виконають будь�яку забаганку за

ваші гроші. Між іншим, засновника�

ми і працівниками подібних фірм є

колишні військовослужбовці.

За словами майора Дмитра Дроз�

денка, заступника командира 31�го

полку зв’язку з гуманітарних пи�

тань, «оптові» послуги обходяться

дешевше. Адже згідно з рекоменда�

ціями народознавчі світлиці ма�

ють бути оформлені стендами з іс�

торичної та ідеологічної тематики.

Якщо ж звернутися до приватних

художників, то за оформлення ли�

ше одного стенда вони запросять

від 50 до 200 гривень, без ураху�

вання вартості витратних матеріа�

лів. Отже, світлиця «під ключ», об�

ладнана комерсантами, коштува�

тиме дешевше. 

Такий спосіб вирішення пробле�

ми з облаштуванням осередку куль�

тури та опори ідеології в армії, мо�

жливо, має право на життя. Проте

не всі військові частини можуть

розраховувати на багатих спонсо�

рів або додаткові кошти, отримані

від здачі приміщень в оренду. Тому

командири вдаються до порушень.

Військовослужбовця «під чесне

слово» відпускають на кілька діб до�

дому. Без документів, у цивільному

одязі. Розрахуватися за таку «корот�

кострокову відпустку» солдат пови�

нен тим, що може знадобитися для

ремонту народознавчої світлиці.

За словами представника Го�

ловного управління з гуманітар�

них питань та соціального захисту

Збройних Сил України підполков�

ника Миколи Бережного стаття

2215, за якою передбачені витрати

на народознавчі світлиці, була й

залишається найбіднішою з усіх,

що є у розпорядженні командирів

частин.

Вона фінансується з бюджетної

програми «Культурно�виховна ро�

бота з особовим складом та члена�

ми сімей військовослужбовців

Збройних Сил України», на яку

цього року замість необхідних

51,3 млн грн. виділено лише 41,8. 

Проблема виникає не лише че�

рез недостатнє фінансування. Ду�

же часто виділені кошти викорис�

товуються не за призначенням. 

ÍÀ ÊÎË²Ð ÒÀ ÑÌÀÊ 
ÒÎÂÀÐÈØ ÍÅ ÂÑßÊ
На жаль, за час існування Зброй�

них Сил України призначення на�

родознавчих світлиць та вимоги

щодо їхнього облаштування регла�

ментуються лише методичними

рекомендаціями, що трактуються

неоднозначно.

Зокрема, у Смілянському гарні�

зоні один із заступників команди�

ра з гуманітарних питань для ство�

рення затишку в народознавчій

світлиці дивізіону вирішив змуру�

вати камін. Точніше — виготовив

його макет. Комісії, що прибула для

перевірки, не сподобалися дрова,

які в ньому лежали. «Чому не бере�

зові?» — суворо запитав полков�

ник. Та, на жаль, у тій місцевості

береза не росте. Тому епопея з дро�

вами тривала майже два роки і за�

вершилася демонтуванням горез�

вісного каміна.

Подібні претензії до облашту�

вання світлиць не поодинокі. Ін�

шому високопосадовцю не сподо�

бався один із гетьманів України,

представлений на стенді. Він, мов�

ляв, зрадник. Негайно зняти! 

— Народознавча світлиця насам�

перед має бути місцем повноцін�

ного морального відпочинку вої�

нів, — вважає начальник групи ін�

формаційно�пропагандистської

роботи — заступник начальника

відділу пропагандистської роботи

Управління пропаганди Головного

управління з гуманітарних питань

та соціального захисту Збройних

Сил України полковник Олексій

Сергієнко. — А насправді наші світ�

лиці більше схожі на навчальні ау�

диторії, перевантажені стендами

та плакатами.

— Оскільки солдат постійно пе�

ребуває під пильним контролем

командирів, треба зважати на його

бажання відпочити, — висловлює

свою думку начальник кафедри ін�

формаційно�пропагандистського

забезпечення Національної акаде�

мії оборони України підполковник

Василь Осьодло. — Проте, перебу�

ваючи у світлиці, він не може зняти

ремінь або розстібнутись. Тобто

військовослужбовець не відпочи�

ває, а лише частково задовольняє

свої інформаційні потреби.

Ñòåíäè äëÿ íàðîäîçíàâ÷î¿ ñâ³òëèö³
âèãîòîâèëè... çàñóäæåí³ âèïðàâíî¿

óñòàíîâè. Àäæå áàòüêî îäíîãî 
³ç â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ïðàöþâàâ

òàì íà÷àëüíèêîì îõîðîíè.
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Опитування, проведене серед

військовослужбовців строкової

служби в Білоцерківському гарні�

зоні, виявило, що змістом наочної

агітації солдати не цікавляться. Це

підтверджує і начальник кафедри

психології Національної академії

оборони України капітан першого

рангу Петро Криворучко: 

— Навіть якщо народознавча сві�

тлиця буде оформлена надзвичай�

но гарно, це не означає, що яскраві

стенди привертатимуть увагу сол�

датів. Коли я проводив анкетуван�

ня військовослужбовців строкової

служби у Президентському полку,

жоден з опитуваних не відповів,

яку інформацію містить той чи ін�

ший стенд. Тож чи варті такого кін�

цевого результату докладені зусил�

ля і матеріальні витрати сумнівно�

го походження? Навряд чи.

Аби бути до кінця об’єктивним,

слід додати, що більшість офіцерів

вважає, що народознавча світлиця

все ж має існувати. Можливо, не на

кожному поверсі, а лише одна на

казарму або частину. Що ж стосу�

ється підрозділів, то вони можуть

облаштовуватися кімнатами пси�

хологічного розвантаження або

звичайними кімнатами відпочин�

ку. У більшості армій провідних

країн світу так і є.

P.S. У Головному управлінні з гума�

нітарних питань та соціального за�

хисту Збройних сил України споді�

ваються, що питання фінансування

народознавчих світлиць найближ�

чим часом має бути вирішене. Як

повідомив начальник групи інфор�

маційно�пропагандистської роботи

полковник Олексій Сергієнко, про�

ект наказу Начальника Генерально�

го штабу ЗС України, який нарешті

узаконить їх функціонування, вже

підготовлено. Зараз триває процес

узгоджень із зацікавленими депар�

таментами та управліннями. Проте

наскільки оптимістично відреагує

на цей документ Департамент фі�

нансів, наразі невідомо.

Ìàéîð Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ

Ê³ìíàòàìè ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâàíòàæåííÿ âñåðéîç
çàéíÿëîñÿ â³éñüêîâå êåð³âíèöòâî ³çðà¿ëüñüêî¿ àðì³¿.
Ó 1997 ð. ì³í³ñòð îáîðîíè ²çðà¿ëþ âèäàâ íàêàç ïðî çà-
ïðîâàäæåííÿ ó çáðîéíèõ ñèëàõ òàêèõ ê³ìíàò. Âîíè îáëà-
øòîâóþòüñÿ ó íàâ÷àëüíîìó àáî ñïîðòèâíîìó êîìïëåê-
ñàõ ³, ëèøå ÿê âèíÿòîê, — ó êàçàðì³.

Äî öèõ ïðèì³ùåíü ñòàâëÿòüñÿ ïåâí³ òåõí³÷í³ âèìîãè,
ùî â³äïîâ³äàþòü íàóêîâèì äîñë³äæåííÿì ó ãàëóç³ ïñèõî-
ëîã³¿, ïîâåä³íêè òà åìîö³é ëþäèíè. Ïðèì³ðîì, êîðèñíà
ïëîùà ê³ìíàòè ðåëàêñàö³¿ ïðè âèñîò³ 2,8–3 ì ìàº ñòàíî-
âèòè 30–40 ì2. Âîíà îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè ³çîëüîâàíîþ
â³ä äæåðåë øóìó, â³áðàö³¿, ð³çíîìàí³òíèõ âèïðîì³íþâàíü
òîùî. Â ÿêîñò³ çâóêî³çîëþþ÷èõ ìàòåð³àë³â ïðè îáëàøòó-
âàíí³ ê³ìíàò ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâàíòàæåííÿ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ ïåðôîïëèòè àáî àêóñòè÷íà øòóêàòóðêà. Äëÿ äå-
êîðàòèâíîãî îçäîáëåííÿ – øê³ðîçàì³ííèêè, äåðìàíòèí,
äðàï³ðóâàëüíà òêàíèíà òîùî.

Êîë³ð ñò³í ìàº âèêëèêàòè àñîö³àö³¿ ç ïðèðîäîþ. Òîìó ¿õ
ôàðáóþòü ó ñâ³òëî-áëàêèòí³ àáî ñâ³òëî-çåëåí³ êîëüîðè.
Ï³äëîãà ïîêðèâàºòüñÿ ë³íîëåóìîì íà ì'ÿê³é îñíîâ³. Ó ê³ì-
íàò³ âñòàíîâëþºòüñÿ 10–15 ì'ÿêèõ êð³ñåë ç âèñîêèìè
ï³äãîë³âíèêàìè. Âîíà îáëàäíóºòüñÿ ñèñòåìîþ çàòåìíåí-
íÿ â³êîí, åêðàíîì, ñâ³òëîìóçè÷íèì ïðèñòðîºì, àêóñòè÷-
íèìè êîëîíêàìè, àóä³î-â³äåîòåõí³êîþ, êîíäèö³îíåðîì. Ïî
ïåpèìåòpó ïðèì³ùåííÿ âñòàíîâëþºòüñÿ ï³äñâ³÷óâàííÿ.

Çàâäÿêè øèpîêîôîpìàòíèì ôîòîøïàëåðàì, äçåðêà-
ëàì òà â³êíàì  ñòâîðþºòüñÿ ³ëþç³ÿ âåëèêîãî â³äêðèòîãî
ïðîñòîðó. Íå ðåêîìåíäóºòüñÿ ïåpåâàíòàæóâàòè ïðèì³-
ùåííÿ äð³áíèìè äåòàëÿìè òà ïpåäìåòàìè, ùî çàâàæà-
þòü íàëàøòóâàòèñÿ íà pîçñëàáëåííÿ. Äîö³ëüíî âñòàíî-
âèòè âåëèêèé àêâàð³óì ç åêçîòè÷íèìè ðèáêàìè.

Ï³ñëÿ çì³íè ç áîéîâîãî ÷åðãóâàííÿ, ãàðí³çîííî¿ ³ âàð-
òîâî¿ ñëóæáè ó òàêîìó ïðèì³ùåíí³ â³äáóâàþòüñÿ ñåàíñè
ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâàíòàæåííÿ äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ àóä³îçàïèñè.
Ïîä³áí³ ñåàíñè, íà ÿêèõ çàñòîñîâóþòüñÿ ìåòîäè ï³äãîòî-
âêè ïñèõ³êè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â äî ïîäîëàííÿ õâèëþ-
âàíü òà ñòðåñ³â, ïðîâîäÿòüñÿ ³ íàïåðåäîäí³ íàâ÷àíü, êîí-
òðîëüíèõ ñòð³ëüá, âîä³ííÿ áîéîâèõ ìàøèí.

Ó âèçíà÷åíèé ÷àñ ó ê³ìíàò³ ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâàíòà-
æåííÿ â³äáóâàþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ ñåàíñè ïñèõîòåðàï³¿ ç
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè, ùî ïîãàíî àäàïòóþòüñÿ äî
óìîâ ñëóæáè ÷è ïåðåáóâàþòü ï³ä íàãëÿäîì ïñèõîëîãà. ¯õ
íàâ÷àþòü ìåòîäàì ðåëàêñàö³¿, ìåäèòàö³¿, àóòîãåííèõ
òðåíóâàíü, íàâè÷êàì áåçêîíôë³êòíîãî ñï³ëêóâàííÿ òî-
ùî. Äî ö³º¿ ðîáîòè çàëó÷àþòüñÿ íå ëèøå â³éñüêîâ³ ìå-
äèêè, à é öèâ³ëüíèé ïåðñîíàë, ÿêèé ïàðàëåëüíî çàéìà-
ºòüñÿ ðîçðîáêîþ íîâèõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ìåòîä³â
ïñèõîïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç â³éñüêîâèì êîíòèíãåí-
òîì.

ÄÎ ÐÅ×²...

Îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíå ñåðåä
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, âèÿâèëî, 
ùî çì³ñòîì íàî÷íî¿ àã³òàö³¿ ñîëäàòè
íå ö³êàâëÿòüñÿ.
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ЗА ЛАШТУНКАМИ

ÒÅÕÍÎËÎÃ²ß ÌÀÐÀÇÌÓ
Показуха — це видимість благопо�

луччя, успішної діяльності, що не

відображає справжньої суті спра�

ви; дії, розраховані на те, щоб спра�

вити позитивне враження. Кож�

ний український офіцер може на�

вести приклади цього явища, але в

армії воно має свої «запатентовані»

назви: виконання вимог статуту,

наказів командира; підготовка до

перевірки; наведення порядку і на�

віть — «балет»… 

Плац — найзаасфальтованіше мі�

сце в частині. А навколо нього роз�

ташовані клумби, вкриті дере�

ном — шаром ґрунту з травою,

який привозять з поля. Якщо трава

починає жовтіти, її фарбують зеле�

ною фарбою. Кожні півроку під�

фарбовують щити, на яких зобра�

жені прийоми стройової підготов�

ки, схеми, гасла… Після багаторазо�

вих «оновлень» на них наростає

такий шар фарби, що солдати, зо�

бражені на стендах, перетворю�

ються на такі собі барельєфи і, зда�

ється, що от�от вирушать на плац.

Оформлення території частини

скульптурами і якісною наочною

агітацією — це вже «вищий піло�

таж». Тому художників, скульпторів

і столярів високо цінують в армії. 

Щоосені, застосовуючи крани і

вишки, на території частини об�

дирають граблями (оббивають

лопатами) листя з дерев, щоб не

підмітати його щодня. Це дійство

так і називається — «збирання

листя». 

Заходимо до казарми — храму

порядку, симетрії та чистоти. Ліжка

тут вирівнюють під довгу нитку.

Ковдри «відбивають» за допомо�

гою табуреток або спеціально ви�

готовлених дощечок з ручками,

що надає ліжкам вигляду моноліт�

них плит. Але й це ще не все. Поду�

шки також лежать в одну лінію, що

досягається за допомогою тієї ж

натягнутої нитки. Нефарбовану

підлогу вишкрібають… склом.

ÄÎ ÍÀÑ ¯ÄÅ ÐÅÂ²ÇÎÐ!
Найпоказовіша показуха демон�

струється під час перевірок. І це не

дивно. Адже бойова підготовка у

військах, за винятком окремих ча�

стин, ведеться не так активно, як,

скажімо, прибирання казарми. То�

му до підрозділу, який перевіряєть�

ся, прибувають «каскадери» — збір�

на команда відмінників частини.

Кругова порука, що приховує ре�

альний стан справ, — одна з голо�

вних ознак показухи. 

Про цей випадок розповів офіцер�

підводник, який ходив у плавання в

північні моря. Човни тоді ще були

дизельними. Якось повернулася їхня

команда на базу з двомісячного бо�

йового чергування. Човен, звісно,

весь іржавий, брудний. Почали шва�

ртуватися, а тут прибіг начальник:

— Ви що робите?!

— Швартуємося!

— Ану забирайтеся звідси!..

Пришвартувавшись на запасно�

му причалі, моряки зійшли на бе�

«Ìî¿ äóøà ³ ðîçóì ïðî-
òèâëÿòüñÿ áåçãëóçäèì,
³íîä³ íàâ³òü àíåêäîòè÷-

íèì ïðîÿâàì, êîëè
âëàøòîâóþòü ïîêàçóõó
íà êøòàëò ôàðáóâàííÿ

òðàâè ÷è ñí³ãó. Íå
ñïðèéìàþ é «òðàäèö³é-
íèõ» ñèìâîë³÷íèõ îçíàê

÷èíîøàíóâàííÿ. Äåÿê³
âèñîê³ íà÷àëüíèêè, êð³ì

ïîðòðåòà Ïðåçèäåíòà,
âèâ³øóþòü ó êàá³íåòàõ
ùå é ïîðòðåò ì³í³ñòðà
îáîðîíè. ß çàáîðîíèâ
öå. Àäæå äîõîäèòü äî
ñì³øíîãî: â³äâ³äàâøè

îäíó ç ÷àñòèí, ïîáà÷èâ
ñâîþ ôîòîãðàô³þ, à ï³ä

íåþ – öèòàòó ïîïå-
ðåäíüîãî ì³í³ñòðà...»

²ç ³íòåðâ’þ Ì³í³ñòðà 
îáîðîíè Óêðà¿íè 

Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà 
ãàçåò³ «Äçåðêàëî òèæíÿ»

ППООККААЗЗУУХХАА
або Що стоїть за прагненням гореQ
командирів видавати бажане за дійQ
сне і чи потрібно це нашому війську?
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рег і помітили, що один із човнів

їхнього дивізіону стоїть блиску�

чий, прикрашений прапорцями...

Запитують у екіпажу:

— А що з човном сталося?

— Ви хіба не знаєте? Жуков при�

їжджає! На нашому човні буде!

Так, саме той маршал Жуков. Тоді

він був міністром оборони. Готую�

чись до його візиту, човен всереди�

ні вистелили килимами, обладна�

ли паровим опаленням (це було

взимку), столи застелили білосніж�

ними скатертинами, принесли

шоколад, печиво, чай... Морякам

таке ніколи й не снилося… 

Прибув Жуков зі своєю свитою.

Спустився в човен і здивувався:

— Так от як ви тут живете! Солда�

ти в полях мерзнуть, а ви у теплі

сидите!

Потім міністр запитав одного з

молодших офіцерів:

— Яка в тебе зарплата? 

— Вісімсот карбованців, товари�

шу міністр оборони.

— Скільки?!

— Вісімсот... (молодші офіцери�

сухопутники на той час отримува�

ли 100–150 крб.).

— Вісімсот?! Солдати в окопах

сидять, у полях, у горах замерза�

ють, а ви тут...

Під час походу кожний член екі�

пажу мав вживати по 50 грамів ви�

на на добу для протидії шкідливо�

му опроміненню. Але під час пла�

вання його не видавали. Уявляєте,

по скільки пляшок отримували на

березі моряки після, скажімо, дво�

місячного походу? Гуляли потім

днів… три. Також усі повинні були

отримати у визначених кількостях

шоколад і печиво. Жуков, побачив�

ши великі герметичні баки, що бу�

ли наповнені цим добром (запас

на кілька місяців!), дуже обурився. 

Через місяць після візиту мініст�

ра морякам «трошки» зменшили

зарплату (у кого було 800 крб., ста�

ло 150), замість 50 грамів вина да�

вали 15, відповідно «урізали» і шо�

колад, і печиво... От до чого при�

звела армійська показуха...

ÏÎËÞÂÀÍÍß ÍÀ ÁÒÐ
Слово «показуха» має в армії ще од�

не тлумачення. Воно означає пока�

зовий виступ, демонстрацію нави�

чок і майстерності. Така показуха

традиційно демонструється перед

батьками солдатів у день складан�

ня присяги, на військові свята. За�

звичай всі дії відбуваються на пла�

цу. З одного боку — шеренги сол�

датів, з другого — натовп гостей…

Лунають постріли, плац затягує

густим туманом димових шашок,

виїжджає автомобіль з багатьма

антенами, вибігають бійці у маск�

халатах, мчить БТР…

Далі за програмою — засідка.

Ціль: захоплення ворожої машини.

Броньований монстр несеться

прямо на «героя», що лежить у сні�

гу. БТР проїжджає над солдатом,

той, вивернувшись, чіпляється зза�

ду і вискакує на броню. Завдання:

знешкодити водія та зупинити ма�

шину. Водночас із засідки на БТР

застрибують інші солдати. Шансів

у «ворогів» практично не залишає�

ться. Хлопці демонструють прийо�

ми рукопашного бою при захоп�

ленні БТРа, стрибають у сніг з ма�

шини і… так до обіду. 

×È ÒÀÊÈÉ ÑÒÐÀØÍÈÉ ÂÎÂÊ,
ßÊ ÉÎÃÎ ÌÀËÞÞÒÜ?
На початку 90�х років відбулися

спільні українсько�російсько�аме�

риканські навчання. З нашого бо�

ку серед представників інших під�

розділів були й спецназівці�курса�

нти. Командир американського

зведеного взводу, підсівши до ба�

гаття курсантів�десантників, ска�

зав:

— Я не хотів би воювати з вами,

навіть якщо б у вас були тільки

дрючки, а в нас — літаки й танки!

Офіцер США знав, що говорив.

Його кращі з кращих бійці, які

пройшли відбір, мало чим здивува�

ли «наших», а от ми змусили зами�

слитись «ймовірного» противника.

І тоді, коли випередили на марші

на цілу годину американських де�

сантників, і тоді, коли на фізично�

му атестуванні вийшли підтягува�

тися в армійських бронежилетах…

А після «показухи» з рукопашного

бою американці відмовилися від

спарингів: 

— Коли ви один одного так луп�

цюєте, то нас і повбиваєте!

ÇÂÎÐÎÒÍ²É Á²Ê ÏÀÐÀÄÍÎÃÎ
ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÓ
Півгодинне військове шоу — це, на

перший погляд, короткий урочис�

тий захід. Він тішить державних

діячів на трибуні, тисячі глядачів

на Хрещатику, багатомільйонну

громаду українців, які святкують

День Незалежності перед екрана�

ми телевізорів. Для всіх парад —

всього�на�всього дійство, що ви�

кликає досить суперечливі почут�

тя. З одного боку: у нас ще й армія

є! З іншого: кому потрібна ця пока�

зуха?

Військові (учасники параду й ті,

хто його забезпечує) три літні мі�

сяці щорічно проводять на плацу.

Звичайно ж, не всі, а кращі, гідні.

Але ж, як кажуть, у весільного коня

лише один день «грива в квітах, а

дупа в милі», а в учасників параду —

аж три місяці...

Щороку шити форму новим уча�

сникам параду — недозволена роз�

кіш. Тому «парадуються» одні й ті ж

хлопці. А значить, і досвід участі в

парадах у них уже ого�го! Дехто по

сім років ходить у відпустку восени

чи взимку. Вже й забули про відпо�

чинок з родиною на березі моря.

Безумовно, ніхто не заперечує

демонстрацію обороноздатності

держави. Проте було б доцільніше

робити це не на центральній вули�

ці столиці, а на полігонах в умовах,

максимально наближених до бо�

йових.

ÏÎÑÀÄÈÂ Ä²Ä Ð²ÏÊÓ…
Ярослав Гашек у «Пригодах браво�

го вояки Швейка» наділив своїх ге�

роїв жорстокістю, тупістю, дурістю

й жадібністю. Потрапивши в ар�

мію, сучасний солдат розуміє, що

ця книжка — фотографія армії, до�

кументальний твір про неї.

Від покоління до покоління пе�

редається показуха у військах. Во�

на так глибоко вкоренилася, що

викорчувати її практично немож�

ливо. Але може колись нам набри�

дне принижувати себе і смішити

увесь світ...

Ìàéîð Òàðàñ ÁÎÐÎÂÎÊ

Êîâäðè «â³äáèâàþòü» çà äîïîìîãîþ
òàáóðåòîê àáî ñïåö³àëüíî
âèãîòîâëåíèõ äîùå÷îê ç ðó÷êàìè,
ùî íàäàº ë³æêàì âèãëÿäó
ìîíîë³òíèõ ïëèò. 
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У військах ми спостерігаємо те�
нденцію, коли за злочини, ско�
єні підлеглими, відповідає ко�
мандир. Більше того, його роб�
лять своєрідним «цапом відбу�
вайлом». Це, в свою чергу,
призводить до того, що коман�
дир всіляко намагається прихо�
вувати реальний стан військо�
вої дисципліни у підрозділі, за
який він «відповідає головою».
Чи є така ситуація виправда�
ною? І чому, врешті�решт, при
оцінці стану боєготовності час�
тини статистика правопору�
шень є домінуючим фактором? 

Çàñòóïíèê êî-
ìàíäèðà ïîëêó
ç ãóìàí³òàðíèõ
ïèòàíü — íà-
÷àëüíèê â³ää³-
ëåííÿ ìàéîð
Äìèòðî 
ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ:
— Так, під час

нарад та підсумкових перевірок

обговорення стану військової дис�

ципліни є одним із пріоритетних

питань. Адже часто�густо саме за

цим показником судять про боє�

здатність частини. Тому цілком ло�

гічно, що командир просто змуше�

ний приховувати факти порушен�

ня військової дисципліни, а іноді

навіть злочини, щоб наступного

разу не червоніти перед вищим ко�

мандуванням. Порочність такої си�

стеми очевидна. 

Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ãóìàí³-
òàðíèõ ïèòàíü òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ÇÑ
Óêðà¿íè ïîëêîâíèê 
Âàëåíòèí ÔÅÄ²×ªÂ: 

— На мій погляд, ми повинні від�

мовитися від так званого кількіс�

ного показника стану військової

дисципліни. Але хочу наголосити,

що скільки б правопорушень ко�

мандири не «засвітили», вони за це

не відповідають. 

А ось реальну відповідальність

командир несе лише у разі пору�

шення кримінальної справи проти

його підлеглого або якщо з кимось

із його підопічних, не дай Боже,

трапилося нещастя. І тут постає ін�

ша проблема. Сьогодні, на жаль,

командир несе відповідальність

незалежно від того, де і коли стало�

ся лихо. І це, на мій погляд, неспра�

ведливо. Адже одна справа, якщо

підлеглий загинув під час навчань,

і зовсім інша, якщо нещасний ви�

падок стався, скажімо, під час від�

пустки… 

Çàñòóïíèê â³é-
ñüêîâîãî ïðî-
êóðîðà Öåíò-
ðàëüíîãî ðåã³-
îíó Óêðà¿íè
ïîëêîâíèê
þñòèö³¿ 
Àíàòîë³é 
ÌÀÐÊÅÂÈ×: 

— Як юрист, я мушу визнати, що

існуюча система оцінки стану вій�

ськової дисципліни вводить в ома�

ну і правоохоронні органи. Про це

говорили ще за часів Союзу. Вже

тоді були накази і директиви щодо

такого «кількісного формалізму».

Але, на жаль, їх ніхто не виконував

тоді. Не виконують їх і сьогодні.

Звісно, вищим штабам та началь�

никам набагато легше оцінювати

загальний стан справ у частині за

«галочками». Адже щоб дізнатися

про реальний стан військової дис�

ципліни у військах, треба докласти

певних зусиль: попрацювати у час�

тині кілька тижнів, подивитися, як

організована її життєдіяльність,

вивчити ситуацію, як�то кажуть,

зсередини. 

Так, є непоодинокі випадки, коли

командир, якого щойно призначи�

ли на посаду, починає з того, що

порушує низку кримінальних

справ, щоб у такий спосіб навести

лад у занедбаній частині. Зрозумі�

ло, що в такому разі статистика

правопорушень різко зростає. Таку

ситуацію начальники вищого рів�

ня сприймають досить категорич�

но: мовляв, чому за твого керівниц�

тва кількість злочинів у частині

зросла? Зрозуміло, що у подальшо�

му командир частини буде намага�

тися приховувати існуючі негараз�

ди. Хоча практика свідчить: прихо�

вування незначних правопору�

шень призводить до скоєння більш

серйозних.

Ось вам приклад. У 169�му на�

вчальному центрі Сухопутних

військ ЗСУ до 1 листопада 2004 ро�

ку була своя військова прокурату�

ра. Після її розформування протя�

МОМЕНТ ІСТИНИ

««ЦЦААПП  ВВІІДДББУУВВААЙЙЛЛОО»»
або Чому за злочини, скоєні підлеглими, винним
як правило, визнають їхнього командира?

«Çà ñòàí äèñöèïë³íè ó â³éñüêîâîìó îá’ºäíàíí³,
ç’ºäíàíí³, ÷àñòèí³ (ï³äðîçä³ë³), çàêëàä³ òà óñòà-
íîâ³ â³äïîâ³äàº êîìàíäèð», — òàê çàçíà÷åíî â
Äèñöèïë³íàðíîìó ñòàòóò³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿-
íè. À ìîæå, äîö³ëüíî áóëî á çîáîâ’ÿçàòè éîãî
â³äïîâ³äàòè íå ñò³ëüêè çà ñòàí äèñöèïë³íè ó
ï³äðîçä³ë³, ñê³ëüêè çà ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ¿¿ ïîðóøíèê³â? Îáãîâîðåííþ ö³º¿
ïðîáëåìè ³ áóâ ïðèñâÿ÷åíèé «êðóãëèé ñò³ë»,
ÿêèé â³äáóâñÿ â ðåäàêö³¿ íàøîãî ÷àñîïèñó çà
ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ ³ âèõî-
âíèõ ñòðóêòóð Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. 
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гом шести місяців не було зафіксо�

вано жодного злочину. І це при то�

му, що за попередні 10 місяців їх

було аж 14. 

Так, згідно із законом, командир

несе відповідальність за прихову�

вання злочинів. Але, на жаль, реалії

такі, що наші командири більше

бояться догани від вищого началь�

ника за виявлені правопорушення,

ніж розмови з прокурором за їх

приховування. 

Ïîëêîâíèê Âàëåíòèí ÔÅÄ²×ªÂ: 
— До речі, в Південному ОК було

порушено лише 3% кримінальних

справ з ініціативи командирів і

97% — за підсумками діяльності

прокурорських перевірок. Але сьо�

годні необхідно говорити і про та�

ку проблему, як тяжкість правопо�

рушень та їх соціальна небезпека.

Так, згідно з ч. 2 ст. 11 Криміналь�

ного кодексу України, злочином

не є дія або бездіяльність, яка фор�

мально містить його ознаки, але

через малозначимість не визнаєть�

ся соціально небезпечною. Напри�

клад, у ВМС за 2004 рік порушено

135 кримінальних справ, у суді ж

розглянута 81 (60%). По чотирнад�

цяти з них винесено виправдува�

льні вироки, тобто із 135 правопо�

рушень, за які командири понесли

покарання, до звинувачувального

вироку було доведено лише 67

кримінальних справ, що складає

лише половину від їх загальної

кількості. 

Íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ïðîâà-
äæåííÿ ä³ç-
íàííÿ óïðàâ-
ë³ííÿ ä³çíàííÿ
òà ïðîô³ëàêòè-
êè ïðàâîïîðó-
øåíü Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ

â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó
ÇÑ Óêðà¿íè ïîëêîâíèê 
Â’ÿ÷åñëàâ ÊÀÇÍÀÄ²É: 

— Я погоджуюсь зі своїм співроз�

мовником. Наше управління також

неодноразово виходило з ініціати�

вою, пропонуючи обліковувати

злочини у військах лише після рі�

шення суду. 

Сьогодні всім відомий наказ мі�

ністра оборони від 1997 року за

№11, яким керуються командири

при оцінці стану військової дис�

ципліни в своїх підрозділах. У

ньому детально розписаний ме�

ханізм оцінки. Так ось, лише в

останньому пункті наказу йдеться

про злочини, події та грубі пору�

шення дисципліни. Іншими сло�

вами, кількісні показники не є ви�

значальними. 

А за якими показниками оціню�
ється діяльність прокуратур? 
Ïîëêîâíèê þñòèö³¿ 
Àíàòîë³é ÌÀÐÊÅÂÈ×: 

— Дійсно, ми беремо до уваги кі�

лькісні показники. Але загальна оці�

нка виводиться з урахуванням всіх

напрямів діяльності, у тому числі й

того, як працюють представники

військових прокуратур у частинах. 

Зовсім інше питання, коли деякі з

них підганяють свої планові показ�

ники за рахунок дріб’язкових по�

рушень. До речі, цю проблему під�

няв у своєму зверненні до Генера�

льного прокурора України і мі�

ністр оборони. 

Разом з тим, ми розглядаємо

притягнення до кримінальної від�

повідальності не як покарання, а як

своєрідну виховну та профілакти�

чну роботу. Тому ми не наполягає�

мо на максимальних мірах пока�

рання. У командирів на це інший

погляд. Вони вважають, що місяць

гауптвахти для порушника — це

несерйозно. Якщо вже проти під�

леглого порушена кримінальна

справа, то й покаранням має бути

засудження на певний строк до

дисбату чи колонії. 

Чи доцільно звинувачувати
командира у правопорушен�
нях, скоєних його підлеглими? 
Ïîëêîâíèê Âàëåíòèí ÔÅÄ²×ªÂ: 

— На жаль, рівень виховання на�

шої молоді не витримує жодної

критики. І ні для кого не є таємни�

цею, що до війська приходить не

найкраща молодь. А отже, і взаємо�

відносини між військовослужбов�

цями залишаються на тому ж рівні,

що й до армії. Саме тому наші сол�

дати вважають бійку природним

проявом чоловічої поведінки і не

бачать у своїх діях нічого проти�

правного. 

Є у нас військові частини, де ко�

мандири оглядають військовослу�

жбовців двічі на день. Тільки такий

підхід, переконані вони, допомагає

виявити нестатутні взаємовідно�

сини. Чи нормально це? На мій по�

гляд, ні. Адже армія втрачає свою

головну функцію. За великим раху�

нком, завдання командира — за�

безпечити проведення повноцін�

ної бойової підготовки. Особливо

тепер, коли ми скорочуємо термін

військової служби до 12 місяців.

Дорогоцінний час не повинен ви�

трачатися на завдання, не пов’яза�

ні з бойовою підготовкою. 

На відміну від нас, у наших німе�

цьких колег командира не цікав�

лять правопорушення, до яких він

сам не причетний. Вони вважають,

що солдат достатньо свідомий,

аби самому відповідати за свої

вчинки. Завдання командира —

знати все, що діється в його части�

ні. Розбиратися з правопорушни�

ками — призначення військової

поліції. 

Ìàéîð Äìèòðî ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ:
— Я також переконаний, що ко�

мандир має відповідати за органі�

зацію бойової підготовки, а прово�

дити дізнання — це завдання ВСП і

військової прокуратури. Якщо з ко�

мандира буде знята ця функція, то�

ді йому не треба буде приховувати

злочини. 

Ïîëêîâíèê 
Âàëåíòèí 
ÔÅÄ²×ªÂ: 

— До сказано�

го хочу додати,

що у Бундесвері

кримінальними

злочинами за�

ймається винят�

ково цивільна прокуратура, а при

дивізіях, бригадах існують так зва�

ні дисциплінарні судді. Це також

цивільні особи, які розслідують

грубі порушення військової дис�

ципліни і притягують винних до

матеріальної або часової відпові�

дальності. Так, у багатьох арміях

світу військовослужбовець строко�

вої служби має можливість після

закінчення службового дня (а та�

кож на свята та у вихідні дні) поїха�

ти додому. Часовим видом пока�

рання є збільшення, за вироком

дисциплінарного судді, службово�

го дня, скажімо, на дві години. Таке

саме покарання може бути засто�

соване за клопотанням командира

і до військовослужбовця, який має

низький рівень фахової підготов�

ки. Матеріальна відповідальність —

це накладання штрафних санкцій.

Зазначу, що сьогодні не лише

іноземний досвід може слугувати

для нас прикладом. Так, у 2004 році

голова Держкомкордону України

поставив за мету навести порядок

у ввірених йому військах. Коман�

дирів, які притягували до відпові�

дальності порушників дисципліни
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у своїх підрозділах, за це навіть за�

охочували. По�друге, було заявле�

но, що командир відповідатиме

власними погонами, якщо прихо�

вуватиме злочини. До того ж

прикордонники налагодили конс�

труктивну співпрацю з регіональ�

ними прокуратурами. 

Ïîëêîâíèê Â’ÿ÷åñëàâ ÊÀÇÍÀÄ²É: 
— Ми продовжуємо практику ра�

дянських часів і наївно вважаємо,

що такі дисциплінарні стягнення,

як зауваження, догана, сувора дога�

на, відіграють якусь роль. На мою

думку, було б добре, якби за скоєні

правопорушення військовослуж�

бовець відповідав і через свій гама�

нець. 

Може, дійсно було б непогано
ввести таку практику покаран�
ня? Чи можна, з точки зору
правових засад, накладати
грошові санкції на офіцера,
який скоїв злочин?

ÒÂÏ íà÷àëüíè-
êà íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâîãî
â³ää³ëó óïðàâ-
ë³ííÿ ïðàâîâî-
ãî çàáåçïå÷åí-
íÿ Ãåíåðàëüíî-
ãî øòàáó ÇÑ
Óêðà¿íè ï³äïî-

ëêîâíèê þñòèö³¿ 
Äìèòðî ÂÎËÎÕ²Í:

— Законом це не передбачено.

Єдине, що може командир — це

позбавити офіцера так званих 33%

за бойову готовність. І це цілком

виправдано, він повинен мати такі

важелі впливу. Але, на жаль, ця фо�

рма покарання не завжди застосу�

валась належним чином. Раніше,

коли командир мав можливість пе�

рерозподілу цих коштів між підле�

глими, створювалися сприятливі

умови для зловживань. Нині 33%,

які знімають з військовослужбов�

ця, не залишаються на рахунку ча�

стини, а повертаються до бюджету.

Ïîëêîâíèê þñòèö³¿ Àíàòîë³é
ÌÀÐÊÅÂÈ×:

— Можливо, є сенс вирішення

питання щодо накладання штра�

фів чи дисциплінарних стягнень

віддати на розсуд військовим орга�

нізаціям на кшталт офіцерських

судів честі. Колегіальне затвер�

дження на зборах військових час�

тин складу таких комісій допомог�

ло б не тільки уникнути суб’єктиві�

зму, а й сприяло б покращанню

правової дисципліни. 

За радянських часів у части�
нах успішно діяла система вій�
ськових дізнавачів. Яку роль
відіграють правові інституції
сьогодні?
Ïîëêîâíèê þñòèö³¿ Àíàòîë³é
ÌÀÐÊÅÂÈ×: 

— Із створенням військової слу�

жби правопорядку інститут дізна�

вачів себе вичерпав. Сьогодні за

командирами поки що залишили

право на проведення дізнань. Хо�

ча, можливо, робити цього було не

варто. Проте слід враховувати си�

туацію, коли частина знаходиться

у віддалених гарнізонах і коман�

дир повинен мати певні важелі

впливу на правопорушників. До�

свід перебування наших миро�

творців в Іраку показує, що ВСП

спроможна приймати відповідні

рішення і виконувати поставлені

перед нею завдання.

Ìàéîð Äìèòðî ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ: 
— Хвилює інше. Створення нової

структури ВСП не зменшило на�

вантаження на військові частини, і

ми продовжуємо жити за старими

канонами. Так, замість того, щоб

офіцер займався бойовою підгото�

вкою, вишколом своїх підлеглих,

він залучається до розшуку солда�

та, який залишив частину або вчас�

но не прибув з відпустки. У таких

випадках в частині розпочинаєть�

ся аврал. Всі сили кидаються на

розшуки, підготовку та збір доку�

ментів, оповіщення родичів право�

порушника. За таких обставин

марно говорити про належне ви�

конання службових завдань. 

Ïîëêîâíèê Â’ÿ÷åñëàâ ÊÀÇÍÀÄ²É: 
— Було б добре, якби командири,

перед тим як порушувати криміна�

льну справу, погоджували свої дії

або з військовою прокуратурою,

або з ВСП. Вважаю, функцію діз�

нання з командирів треба взагалі

зняти і зобов’язати їх лише інфор�

мувати відповідні структури про

скоєні злочини. 

Коли ми відчуємо суттєві змі�
ни в системі обліку порушень
дисципліни у військах? Скіль�
ки на це потрібно часу?
Ïîëêîâíèê Âàëåíòèí ÔÅÄ²×ªÂ: 

— Сьогодні мусимо визнати, що

штабний підхід до наведення по�

рядку в збройних силах себе ви�

черпав. Війська пішли вперед, вони

шукають вихід із кризового стану.

Варто лише до них прислухатися і

зробити крок назустріч.

або Історія
про те, як
аферист 
у погонах
гаражіQ
примари
будував
Äîâã³ ø³ñòü ðîê³â áåç-
êâàðòèðí³ â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³ Æèòîìèð-
ñüêîãî ãàðí³çîíó ÷å-
êàëè íà íîâîñ³ëëÿ.
Çâåäåííÿ ïåðøî¿
ñåêö³¿ áàãàòîêâàðòèð-
íîãî áóäèíêó ïî ïðî-
ñïåêòó Ìèðó çàòÿãíó-
ëîñÿ. Ô³íàíñóâàííÿ
ïðèïèíèëè, à îá’ºêò
çàêîíñåðâóâàëè…

ШШААХХРР
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Тим часом головного інженера —

заступника начальника філії Дер�

жавного підприємства МО України

«Укрвійськбуд» –75 Управління на�

чальника робіт — підполковника

Віктора Борискіна (прізвище змі�

нено, оскільки триває слідство) ви�

мушені простої влаштовували. А

чому б ні? Стаж «набігає», зарплату

виплачують вчасно, вільного часу

багато. Можна попрацювати й на

себе, улюбленого. Майбутній «під�

приємець» у погонах склав геніа�

льний, як на його думку, план влас�

ного збагачення. 

«Отже, в Житомирі припинено

будівництво квартир для військо�

вих, — розмірковував Віктор Кос�

тянтинович.— Своє житлове пи�

тання я «закрив». На обрії «мая�

чить» пенсія, до якої треба готува�

тися, щоб не рахувати потім кожну

копійчину. А що робити?»

Підказка прийшла з… дитинства.

Борискін пригадав поле чудес у

країні дурнів, де наївний Буратіно

«вирощував» золоті монети. Під�

полковник вирішив заробити гро�

шики на земельній ділянці, що за�

ростала бур’янами поряд із закон�

сервованою новобудовою.

«Люди отримують квартири. У

багатьох — машини. Отже, поста�

не «гаражне» питання. Саме тут ме�

ні згодиться і будівельний досвід, і

техніка, і підлеглі», — розміркову�

вав підприємливий офіцер. 

Борискін не помилився. Довір�

ливі громадяни повірили людині з

великими зірочками на погонах,

яка могла годинами захоплено

розповідати про свої «необмежені

можливості». За словами афериста,

він мав дозвіл на використання елі�

тної земельної ділянки та будівни�

цтво на ній гаражів. 

Минуло кілька тижнів, і коопера�

тив під кодовою назвою «Гараж»

розпочав роботу. Віктор Костянти�

нович приймав заяви, виділяв міс�

ця для зберігання «залізних коней».

Гроші потекли рікою — довелося

навіть попрацювати касиром. А ще

Борискін навчився під час приват�

них бесід «визначати» грошову

спроможність своїх майбутніх клі�

єнтів. Отже, в залежності від тов�

щини гаманця потенційного «коо�

перативника», місцезнаходження

ділянки та якості робіт, ціна коли�

валася від 250 до 600 дол. США.

Унаслідок бурхливої діяльності

Борискіна розсталися з власними

заощадженнями тридцять шість

«щасливчиків», а майже 8000 дол.

та 3000 тис. грн. (за попередніми

даними слідства) перекочували до

кишені «підприємця». Однак вони

не знали головного — земельна ді�

лянка, на якій підполковник орга�

нізував «кооператив�примару», за

рішенням Житомирського міськ�

виконкому була передана з Жито�

мирської КЕЧі до земельного фон�

ду міста. 

Перепадало трохи грошенят і

його підлеглим. Приміром, екска�

ваторник І. Павленко за три робочі

дні ударними темпами вирив 36(!)

котлованів під майбутні індивіду�

альні гаражі. Вартість робіт (за

державними розцінками) на мо�

мент скоєння правопорушення

склала 684 грн. 

Звичайно ж, передусім Борискін

турбувався про себе. За рахунок

«резервів» збудував на «VIP�ділян�

ці» три (!) власні гаражі, які негай�

но продав за чималеньку суму.

Під час «підприємницької діяль�

ності» (вона тривала не один мі�

сяць) Віктор Костянтинович не за�

бував тримати руку на пульсі «Укр�

військбуду». Згідно з проектом, ра�

зом з будинком по проспекту Миру

планувалося побудувати резервну

дизельну електростанцію для авто�

матичної телефонної станції. Піс�

ля того, як уже був закладений фун�

дамент та частково зведені стіни

приміщення, будівництво припи�

нили. 

— Треба виправляти ситуацію!

Буду «брати» електростанцію! —

прийняв командирське рішення

Борискін.

Як встановило слідство, голо�

вний інженер викупив у рідного

підприємства недобудований об’�

єкт (законність цієї оборудки вста�

новлюється), а потім (не маючи

дозволів ні на будівництво, ні на

використання земельної ділянки!)

ввів до ладу новеньке приміщення.

До речі, недобудована електро�

станція якимось дивом також пере�

творилася на… гараж. Його й отри�

мав у власне користування «всього»

за 4000 «зелених» громадянин С.

Часи змінюються. Сьогодні в

країні — будівельний бум. Добрав�

ся він і до «провінційних» міст. До�

водиться лише здогадуватися про

реакцію житомирських чиновни�

ків, коли вони побачили, що на те�

риторії, що офіційно пустує, вже

кілька років «нахабно» існує гараж�

ний кооператив�примара — 36 га�

ражів по�армійськи «вишикува�

лись» в ряд. А позаштатний началь�

ник підпільного кооперативу —

вже колишній військовий будіве�

льник — спокійнісінько працює на

посаді… президента інвестиційної

корпорації.

Наразі не позаздриш власникам

незаконно зведених гаражів, адже

міська влада ще не винесла оста�

точного рішення щодо їхньої по�

дальшої долі. Кажуть, що на цій те�

риторії заплановане будівництво…

елітної багатоповерхівки. 

Ï³äïîëêîâíèê Þð³é ÊÓÇÍªÖÎÂ

КРИМІНАЛ

РРИИ ММААХХРРИИ--
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Одним із перших «VIP�птахів», що

потрапив у приціл снайперської

гвинтівки колоніста, став британ�

ський генерал Симон Фрезер.

Боєць загону «Вірджинські стріль�

ці» на прізвище Мерфі влучив у

нього з 460 метрів. Загибель ко�

мандувача спричинила паніку се�

ред англійців, і вони відступили.

Подальша історія воєн знає чима�

ло прикладів, коли жертвами спе�

ціально навчених стрільців става�

ли видатні полководці. Так, під час

Трафальгарської битви французь�

кий унтер�офіцер, зайнявши пози�

цію на щоглі корабля, смертельно

поранив адмірала Нельсона. При�

цільним пострілом з відстані бли�

зько 400 метрів був убитий герой

Кримської війни адмірал Нахімов.

У тому, наскільки дошкульним і

ефективним є снайперський во�

гонь ворога, на власному досвіді

переконався й Уїнстон Черчілль.

В «ЯБЛУЧКО»!

««ААННТТРРООППООЛЛООГГІІЯЯ»»
СНАЙПЕРСЬКОГО ПОСТРІЛУ
«Ñíàéï» ó ïåðåêëàä³ ç àíãë³éñüêî¿ — áåêàñ.
Òîé, õòî çäàòíèé ï³äñòðåëèòè öþ æâàâó ïòàø-
êó,— «ñíàéïåð», âëó÷íèé ñòð³ëåöü. Ìàáóòü, ñà-
ìå ÷åðåç ïîõîäæåííÿ ö³º¿ íàçâè ïåðøèìè
ñíàéïåðàìè, â ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³, ââàæàþòü
ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêèõ ìèñëèâö³â-òðàïïåð³â.
Ï³ä ÷àñ â³éíè çà íåçàëåæí³ñòü øòàò³â êîëîí³ñ-
òè, îçáðîºí³ íàð³çíèìè øòóöåðàìè «Êåíòóêê³
ðàéôë» ³ îäÿãíóò³ òàê, ùîá áóòè íåïîì³òíèìè
äëÿ âîðîãà, âëàøòîâóâàëè âîãíåâ³ çàñ³äêè,
â³äñòð³ëþþ÷è àíãë³éñüêèõ âîÿê³â ç âåëèêèõ, çà
ì³ðêàìè òîãî ÷àñó, â³äñòàíåé. Çâ³ñíî, «ïîëþ-
âàííÿ» ââàæàëîñÿ îñîáëèâî óñï³øíèì, ÿêùî
âäàâàëîñÿ ïîö³ëèòè ó êîìàíäèðà âîðîæîãî
ï³äðîçä³ëó.
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Він, учасник англо�бурської війни

1899–1902 рр., після її закінчення

написав: «Немає нічого радіснішо�

го, ніж коли в тебе стріляють, але

не попадають». 

ÇÁÐÎß ÌÀÑÎÂÎÃÎ ÇÍÈÙÅÍÍß
Перші штатні снайпери в армійсь�

ких підрозділах з’явилися у 1915

році в німецькому війську. Але не�

зважаючи на те, що з властивою їм

педантичністю кайзерівські вояки

до дрібниць розписали «правила

роботи» і схему навчання стріль�

ців, всі снайперські рекорди Пер�

шої світової належать вихідцям із

британських колоній. Кращим з

них визнано канадського індіанця

Луїса Пегхмагабоу, який здобув 378

підтверджених перемог. 

Протягом тієї війни, особливо в

період тривалого позиційного

протистояння військ, перспектив�

ність «снайперського руху» стала

незаперечною. Втім ні в царській

армії, ні згодом у Червоній робіт�

ничо�селянській висновків з цього

не зробили — у військах не було

жодного навчального спеціалізо�

ваного підрозділу. До початку фін�

ської кампанії 1939–1940 рр. в

СРСР обмежувалися популяризаці�

єю масового стрілецького спорту.

Значок «Ворошилівський стрі�

лець» на грудях був тоді невід’єм�

ним атрибутом кожного юнака.

«Холодним душем» для радянсько�

го керівництва стали серйозні

втрати, яких зазнала Червона ар�

мія від ворожих снайперів у ході

«зимової війни». Найвідомішим із

них був Сімо Хайха, якого прозва�

ли «Білою смертю». Цей невелич�

кого зросту 33�річний суомі,

озброєний звичайною (без оптич�

ного прицілу) гвинтівкою Мосіна,

знищив 542 червоноармійця! Не

випадково «кукушок» противника

росіяни у полон не брали — роз�

стрілювали на місці, без церемо�

ній. Гіркий досвід боїв у Карелії

підштовхнув сталінське керівниц�

тво до прийняття відповідного рі�

шення, і на початок Великої Вітчи�

зняної війни в стрілецьких дивізі�

ях РСЧА вже налічувалося по 222

штатні снайперські гвинтівки.

ÏÅÐÅÄÎÂÈÊÈ «ÑÎÖ²ÀË²ÑÒÈ×-
ÍÎÃÎ ÇÌÀÃÀÍÍß»
Вважається, що першим особис�

тий бойовий рахунок відкрив ле�

нінградський ополченець Феодо�

сій Смолячков. Загинув він у січні

1942 р., але до того встиг знищити

125 вояків вермахту і започаткува�

ти змагання кращих стрільців. Цей

рух дуже швидко набув масовості.

Він став справжнім кошмаром для

гітлерівців. Так, старшина Вєжлів�

цев з листопада 1941 по січень

1942 року відзначився 134�ма влу�

чними пострілами, старший сер�

жант Семенов записав на власний

рахунок 218 убитих ворогів, стар�

шина Григор’єв — 300, а гвардії

лейтенант Василь Голосов — 422, у

тому числі 70 ворожих снайперів.

Один із учасників Сталінградської

битви — Василь Зайцев повернув�

ся з війни, маючи на особистому

рахунку 242 знищених солдата

вермахту, а «найрезультативні�

шим» з�поміж колег (494 влучен�

ня!) називають Миколу Ільїна, який

загинув у битві на Курській дузі влі�

тку 1943 року. 

Радянська школа снайперського

мистецтва була визнана однією з

кращих у світі. І не лише завдяки

окремим особистостям, а й через

запроваджені на фронті форми й

методи масової підготовки влуч�

них стрільців. Майбутніх винищу�

вачів живої сили ворога готували

на спеціальних курсах, прямо на

передньому краї. Кожний з майст�

рів влучного вогню вишколив де�

сятки, а дехто й сотні професіона�

лів. Їхній загальний внесок у Пере�

могу важко переоцінити. Офіційна

статистика Другої світової війни

свідчить: для знищення одного во�

рожого воїна витрачалося близько

25 000 набоїв, тоді як снайперу для

цього вистачало одного, максимум

двох патронів.

ÍÀÙÀÄÊÈ ÒÐÀÏÏÅÐ²Â
До 1975 року навчальні центри

снайперів у збройних силах США

створювалися тільки під час світо�

вих війн, бойових дій у Кореї і В’єт�

намі, а потім розформовувалися.

Нині школи снайперів�розвідників

є у кожній дивізії морської піхоти.

Щоб стати курсантом такого під�

розділу, кандидат складає спеціаль�

ний тест на уміння орієнтуватися

на незнайомій місцевості вночі.

Той, хто зумів знайти всі контроль�

ні пункти і вклався у визначені

нормативи, зараховується на на�

вчання. Протягом року одна школа

проводить чотири випуски по 40

чоловік, термін вишколу — 11 тиж�

нів. Таким чином, у кожному бата�

льйоні МП комплектується розвіду�

вальний взвод — 17 бійців, вісім з

них мають снайперську підготовку.

² ØÂÅÖÜ, ² ÆÍÅÖÜ, 
² ÍÀ ÑÎÏ²ËÖ² ÃÐÀÂÅÖÜ
Незважаючи на досить короткий

термін навчання, курсанти снай�

перських шкіл отримують відмін�

ний вишкіл. Так, на теорію і прак�

тику тактичних дій відводиться

всього 32 години. Проте за цей час

опановуються не лише методи ро�

боти у парі проти регулярних

військ чи партизанських форму�

вань ворога, а й вивчаються осно�

ви боротьби зі снайперами проти�

вника, набуваються навички дій у

ворожому тилу в складі розвідува�

льної групи з метою її вогневої під�

тримки.

Згідно зі статутом МП США,

снайпер може бути не тільки розві�

дником�спостерігачем, а й передо�

вим артилерійським коригуваль�

ником чи авіаційним навідником.

Кожний курсант наприкінці на�

вчання має виконати вправи з ко�

ригування вогню дивізійної і кора�

бельної артилерії, а також наведен�

ня на ціль штурмовика чи гелікоп�

тера. Складання заліку передбачає

застосування до 10 снарядів та

авіаційних боєприпасів.

За програмою вишколу 27 годин

витрачається на заняття з плану�

вання операцій у тилу ворога — на

рівні командира відділення. У

збройних силах США підрозділи

сухопутних військ, сил спеціаль�

них операцій (ССО), МП і розвід�

ників�диверсантів ВМС навчають

діям в рейдових операціях відпові�

дно до статутів та настанов, напра�

цьованих за єдиною методикою.

Це значно спрощує підготовку фа�

хівців різних родів військ і полег�

Ñòàòèñòèêà Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
ñâ³ä÷èòü, ùî äëÿ çíèùåííÿ îäíîãî
âî¿íà âèòðà÷àëîñÿ 25 000 íàáî¿â.

Ñíàéïåðó æ äëÿ öüîãî âèñòà÷àëî
ë³÷åíèõ ïàòðîí³â.
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шує подальшу взаємодію комбіно�

ваних розвідгруп. Отож за будь�

яких умов рядовий піхотинець,

озброєний гвинтівкою з оптичним

прицілом, здатний адекватно оці�

нити реальну обстановку і скласти

відповідний план виконання за�

вдання для своєї пари.

Керівництво спеціалізованих

шкіл вважає, що їхні курсанти по�

винні уміти орієнтуватися на міс�

цевості не тільки за допомогою

компаса чи супутникової апарату�

ри топографічної прив’язки, а й

використовуючи природні орієн�

тири, прикмети, підраховуючи

власні кроки. Наприклад, для фік�

сації пройденої відстані рекомен�

довано, прив’язавши до одягу мо�

тузку, через кожні сто пар кроків

робити на ній вузол або ж перекла�

дати невеличкі камінчики з однієї

кишені до другої. Інструктори з

орієнтування наполягають на то�

му, що вивчення топографічних

карт є малоефективним, вимагає

багато часу і добре розвиненої

просторової уяви. Отож, щоб кра�

ще і швидше запам’ятовувати міс�

цевість, правнуків тих, кого Фені�

мор Купер називав слідопитами,

змушують будувати макети ланд�

шафту відповідно до тих самих

карт чи аерофотознімків. 

Окрім того, важливе місце у ви�

школі курсантів посідають заняття,

на яких вони набувають навичок

спостереження і роботи на засо�

бах зв’язку. Оскільки інформація,

яку добувають снайпери, здійсню�

ючи пошук цілей, може виявитися

важливою для вищого команду�

вання і її необхідно терміново пе�

редати у штаб, майбутніх майстрів

влучного вогню навчають прави�

лам радіообміну в телефонному

режимі та експлуатації радіостан�

ції в комплекті з блоком шифрува�

льної апаратури зв’язку. 

«ÐÎÄÇÈÍÊÈ» ÆÀÍÐÓ
Окремим курсом у підготовці на�

щадків «Вірджинських стрільців» є

мистецтво маскування — вибір і

облаштування прихованих вогне�

вих позицій, уміння робити це не�

помітно для ворога. При цьому не

рекомендується влаштовуватися

на деревах, оскільки звідти важко

зникнути непоміченим. Після по�

стрілу, аби не викрити себе (блиск

гільзи, що вилітає з патронника),

снайпер повинен уміти зводити

затвор великим пальцем руки і до�

лонею ловити її. Окрім того, в яко�

сті сошок для упору при стрільбі

курсанти вчаться використовувати

обрізане гілля, зв’язане мотузкою,

шити чохли для гвинтівки  з штанів

польової камуфльованої форми,

обтягнутих шматком артилерійсь�

кої маскувальної сітки і прикріпле�

них до неї рослин. 

Однією з фігур «вищого пілота�

жу» в курсі маскувальних дисцип�

лін є виготовлення так званого ко�

стюму «гілі». Куртка вивертається

назовні так, щоб кишені залишали�

ся з внутрішнього боку. Зі спини

вирізається більша частина, а на�

томість вшивається сітчастий ма�

теріал — для вентиляції. Ззаду на

спину, плечі, рукава і штани наши�

ваються обрізки маскувальної сіт�

ки, а на лікті, передню частину

штанів та куртки — брезент. До

верхньої частини головного убору

з козирком також пришивають ма�

скувальну сітку, яка прикриває спе�

реду лице і груди, а ззаду — поти�

лицю і плечі. Лицьовий бік сітки,

який називають «чадрою», — на во�

гневій позиції снайпер накидає

поверх прицілу гвинтівки. 

Завершується вишкіл спору�

дженням складних вогневих пози�

цій на кшталт схронів. На тильно�

му боці обривистого берега річки,

гребені висоти чи залізничного

насипу обладнують вхід у вигляді

люка, потім виривають печеру і

встановлюють підпори. З фронту

обладнують дві амбразури, захи�

щені бронежилетами або поліети�

леновими мішками з піском. Усе�

редині схованка має бути досить

просторою — щоб вистачало міс�

ця не лише для зручного прицілю�

вання, а й для роботи на радіостан�

ції, відпочинку та задоволення

природних потреб. Вимоги до ма�

скування такої засідки дуже висо�

кі — вона має органічно злитися з

навколишнім ландшафтом.

У цілому програмою навчання

основам маскування відводиться

115 годин. Щоб отримати залік з

цієї дисципліни, необхідно протя�

гом 4�х годин дев’ять разів непо�

мітно для інструкторів перетнути

відкриту ділянку місцевості

(800 м), збудувати кілька укриттів

різного типу і здійснити холостий

постріл з дистанції не більш як

200 м до мішені.

ÙÀÑËÈÂ×ÈÊ ÄÆÎ
Найбільше часу (155 годин) відво�

диться на вогневу підготовку. Про�

тягом занять, проведених на стрі�

льбищі, кожний курсант вистрілює

не менше 1000 набоїв з відстані

300–1000 м по стаціонарних мі�

шенях і тих, що з’являються й руха�

ються. Кваліфікаційні стрільби

проводяться наприкінці так звано�

го «пекельного тижня» — підсумко�

вих п’яти днів польових навчань.

Виснаженому попередньою мушт�

рою снайперу необхідно відстріля�

ти з гвинтівки М40А1 три серії по

25 набоїв у прямокутну мішень роз�

міром 50 х 100 см з відстані 760 м.

Влучити треба не менше 20 разів. 

Щодо самого «дембельського

акорду» випускників, то почина�

ється «п’ятиденка» з виходу до міс�

ця її проведення. Одразу після при�

буття — чотири години на залік з

маскування, за ним — стрільби. По�

тім курсанти отримують і вивча�

ють навчально�бойове завдання,

споруджують макет місцевості,

складають план і наказ на прове�

дення розвідувальної операції. За

теорією йде практика — вихід у за�

даний район, спорудження і маску�

вання позиції для стрільби вночі і,

нарешті, складання рапорту про

здійснену операцію. Після отри�

мання нового завдання все повто�

рюється, і так протягом п’яти днів.

Не дарма девізом снайперських

шкіл морської піхоти США є: «У

власному поті не потонеш».

Лише близько 50 відсотків з тих,

кому пощастило потрапити на на�

вчання, успішно його закінчують.

Проте відрахування зі школи не

позначається негативно на подаль�

шій службі вояка. Вже те, що солда�

та свого часу направляли до школи

снайперів морської піхоти, засвід�

чує його високий професіоналізм.

«Ì²×ÓÐ²ÍÑÜÊÀ» ÑÅËÅÊÖ²ß
В українському війську спеціаль�

ність снайпера також вважається

почесною і престижною. Нині шта�

тні посади фахівців цього профілю

Äåâ³ç ñíàéïåðñüêèõ øê³ë 
ìîðñüêî¿ ï³õîòè ÑØÀ: 
«Ó âëàñíîìó ïîò³ íå ïîòîíåø».
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є не лише у звичайних підрозділах

механізованих з’єднань сухопут�

них військ. Кілька років тому у бри�

гадах, що входять до складу об’єд�

наних сил швидкого реагування,

були сформовані окремі снайпер�

ські роти по 15–25 чоловік кожна.

Щоб отримати право служити в та�

кому підрозділі, наші вояки прохо�

дять не менш ретельний відбір,

аніж їхні колеги з іноземних армій.

Можливих кандидатів у снайпе�

ри командири підрозділів визнача�

ють одразу ж після прибуття в час�

тину молодого поповнення. На�

самперед звертають увагу на солда�

тів, які мають спортивні розряди,

ходили на полювання і володіють

деякими навичками поводження зі

зброєю, а за характером витримані

і спокійні. Важливим фактором є

стан здоров’я — під час медичного

обстеження бійців зі слабким зо�

ром, нестійкою нервовою систе�

мою виключають зі списку можли�

вих претендентів. 

Певного значення в селекції

майбутніх снайперів надають ви�

конанню початкової вправи з ав�

томата. Кучність влучень після ві�

домих кожному новобранцю пер�

ших за службу трьох одиничних

пострілів також враховується ко�

мандиром при прийнятті відповід�

ного рішення. Цікавим є один із

рекомендованих варіантів фізіо�

логічного обстеження кандида�

тів — замість проведення іспитів за

тестами перевіряють їхню зорову

пам’ять і уміння спостерігати. Для

цього в смузі 200 х 1000 м установ�

люють десять малопомітних цілей.

Бажаючим здобути снайперський

фах дають 10 хвилин для їх вияв�

лення, після чого пропонують піти

в укриття. Тим часом керівник за�

няття переставляє половину об’єк�

тів в інші місця і додатково їх мас�

кує. Якщо при повторному спосте�

реженні солдат знайде всі цілі і ви�

явить переміщення не менше

трьох із них, вправа вважається ви�

конаною, і він допускається до по�

дальшої підготовки.

Перший етап підбору кандидатів

у снайпери завершується вправою

з вогневої підготовки: три пробних

і десять залікових пострілів з авто�

мата на дальність 100 м з положен�

ня лежачи по визначеній мішені.

ÁÎ×ÊÀ ÌÅÄÓ...
Процес початкової підготовки віт�

чизняних снайперів, на відміну від

їхніх заокеанських колег, триває

не 11 тижнів і відбувається не в

спеціалізованих навчальних під�

розділах. Натомість на базі кожно�

го механізованого з’єднання з по�

чатком нового періоду бойового

вишколу проводяться місячні збо�

ри перспективної молоді, де оста�

точно визначається фахова прида�

тність вже призначених на відпові�

дні посади вояків. 

За словами полковника Віктора

Бобка, начальника групи вогневої

підготовки Головного управління

бойової підготовки ГК СВ Зброй�

них Сил України, часу, відведеного

на проведення занять зі снайпера�

ми, вистачає для того, щоб «підтяг�

нути» їх до певного професійного

рівня. Пояснюється це тим, що на�

ших солдатів, озброєних гвинтів�

кою СГД, згідно з бойовим стату�

том та іншими регламентуючими

документами, передбачається за�

стосовувати насамперед як вузько�

профільних спеціалістів. Тобто їх�

нє завдання — влучити у ціль, ви�

значену командиром або обрану

самостійно. При цьому варто за�

значити, що українська методика

вишколу снайперів мало чим по�

ступається закордонній. Вона міс�

тить найважливіші елементи фа�

ховості влучного стрільця: це і до�

сконале вивчення матеріальної ча�

стини зброї та приборів спостере�

ження, уміння приводити гвинтів�

ку до нормального бою, обладну�

вати позиції в будь�яких умовах,

дотримуючись правил маскування,

тощо. Але основна увага приділя�

ється власне вогневій підготовці:

два–три заняття проводяться що�

тижня, і в середньому кожний

боєць протягом зборів вистрілює

500–700 набоїв. 

Щодо самих стрільб, то викону�

ються вони вдень і вночі. А про їх�

ню складність можна судити з та�

кого прикладу. За умовами однієї із

вправ, снайперська пара 22�ма по�

стрілами повинна знищити броне�

ковпак — з відстані 300–350 м, вог�

неву групу — ручний кулемет і

стрілець (400–500 м), ПТКР на вог�

невій позиції (800–900 м), довго�

часну вогневу точку (500–600 м).

Мішені з’являються на 30–50 се�

кунд, а вогонь ведеться зі зміною

позицій — переповзаючи від одні�

єї до другої, снайпери рухаються

почергово, з дотриманням правил

маскування і прикриваючи один

одного.

...² Ê²ËÜÊÀ ËÎÆÎÊ ÄÜÎÃÒÞ
За висновками фахівців Головного

управління бойової підготовки Су�

Óêðà¿íñüêà ìåòîäèêà âèøêîëó
ñíàéïåð³â ìàëî ÷èì ïîñòóïàºòüñÿ

çàêîðäîíí³é: êîæíèé áîºöü ïðîòÿãîì
çáîð³â âèñòð³ëþº 500–700 íàáî¿â. 
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ППООДДВВІІЙЙННИИЙЙ
ССТТААННДДААРРТТ
СТРАХОВОГО
ПОЛІСУ
У разі загибелі українського
військовослужбовця сума страQ
ховки значно менша від тієї, що
виплачується у будьQякій іншій
силовій структурі 

хопутних військ ЗС України, в ціло�

му налагоджений процес підготов�

ки снайперів відповідає сучасним

вимогам. Високі результати у мину�

лому періоді навчання показав осо�

бовий склад снайперських підроз�

ділів 72�ї та 24�ї механізованих

бригад. Однак ці успіхи нівелюють�

ся загальним «сірим» фоном.

Неспроможність деяких коман�

дирів усунути недоліки, викладені

у діючому наказі Командувача СВ

ЗС України «Про вдосконалення

системи підготовки снайперів...»,

аж ніяк не можна пояснити відсут�

ністю необхідних матеріальних

засобів чи іншими, в тому числі фі�

нансовими проблемами. Адже

йдеться насамперед про низьку

якість підбору військовослужбов�

ців на штатні посади снайперів —

без урахування їхніх фізичних, во�

льових, психологічних, мораль�

них якостей та рівня підготовле�

ності. Наголошується на недостат�

ній вимогливості командирів до

організації та проведення занять,

слабкій методичній підготовлено�

сті керівників, низькій навченості

особового складу веденню влучно�

го вогню зі штатної зброї в різних

умовах, особливо вночі та у горах.

З іншого боку, існує низка факто�

рів, які об’єктивно не сприяють по�

кращанню ситуації. Наприклад,

жодний військовий навчальний

заклад України не випускає офіце�

рів�командирів снайперських під�

розділів. Інша проблема — мораль�

на та фізична застарілість облад�

нання стрільбищ: підйомників та

іншої апаратури мішеневих полів.

Тим механізмам, що експлуатують�

ся донині, вже виповнилося по

30–40 років і замінити їх нічим —

вітчизняний виробник такого

устаткування не випускає, а купу�

вати його за кордоном — нам не

по кишені. Не набагато кращим є

стан справ із забезпеченістю осо�

бового складу маскувальними кос�

тюмами. А їх у кожного бійця має

бути аж три комплекти — зимовий,

весняно�осінній і літній. Втім до та�

ких негараздів нашим військовос�

лужбовцям не звикати. Деякі «наро�

дні умільці» шиють снайперський

«прикид» власноручно — з прости�

радл, зношеної польової форми та

шматків маскувальної сітки. 

Тобто все майже як у американ�

ців... 

Ï³äïîëêîâíèê ²âàí ÑÒÓÏÀÊ

ТЕАТР АБСУРДУ
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ÆÈÒÒß — ÊÎÏ²ÉÊÀ?
Багато нагальних проблем сього�

дення започаткувалися ще в пе�

ріод становлення України як суве�

ренної держави. Так, Закон Украї�

ни «Про соціальний і правовий

захист військовослужбовців та

членів їхніх сімей» набув чиннос�

ті в 1992 р. Згідно з цим законом, у

тому ж році була прийнята поста�

нова Кабміну «Про умови держав�

ного обов’язкового особистого

страхування військовослужбовців

і військовозобов’язаних, призва�

них на збори, і порядок виплат їм

та членам їхніх сімей страхових

сум». Отже, держава взяла на себе

зобов’язання щодо страхування

своїх військових на випадок заги�

белі або смерті, поранення чи за�

хворювання, отриманих ними в

період проходження служби. Мак�

симальна страхова сума була ви�

значена у розмірі 100�кратного

прожиткового мінімуму. Відтоді

ця норма неодноразово перегля�

далася, а з 2003 р. складає 8500

грн.

ÍÎÂÈÉ — ÍÅ ÊÐÀÙÈÉ
Законодавче підґрунтя страхуван�

ня військовослужбовців існувало й

раніше. Так, у 1990 р. Рада Мініст�

рів колишнього СРСР прийняла

постанову «Про державне особис�

те страхування військовослужбов�

ців і військовозобов’язаних, осіб

рядового і начальницького складу

органів внутрішніх справ», згідно з

якою військовослужбовці підляга�

ли страхуванню не тільки на пері�

од проходження військової служ�

би, а й протягом одного року після

звільнення. При встановленні ін�

валідності, пов’язаної з прохо�

дженням служби, інвалід І групи

отримував 15 тис., ІІ групи — 10

тис., ІІІ групи — 5 тис. крб. Якщо в

період служби військовослужбо�

вець отримував тяжке поранення,

держава виплачувала йому 1 тис.

крб., а при легкому — 500 крб.

Страхова сума на випадок загибелі

(смерті) застрахованого станови�

ла 25 тис. крб. 

Однак постанова Ради Мініст�

рів колишнього СРСР аж ніяк не

задовольняла українських парла�

ментарів. За принципом «нехай

гірше, аби інше» тодішні народні

обранці докорінно змінили умо�

ви державного страхування вій�

ськовослужбовців. Але, на жаль,

не на краще. 

ÑÈÍÈ ÒÀ ÏÀÑÈÍÊÈ
Можливо, не було б так прикро, що

наша незалежна держава оцінила

життя своїх військовиків нижче,

ніж за радянських часів, аби не по�

двійні стандарти. Адже, наприклад,

працівник міліції сьогодні застра�

хований на суму 100 тис. грн., мит�

ник — на 80 тис., прокурор — на 70

тис., суддя — на 190 тис., а народ�

ний депутат — аж на 260 тис. грн.!

Виникає запитання: чому життя

людей, які перебувають на держав�

ній службі, оцінюється в залежнос�

ті від того, в якому відомстві вони

служать? 

Через те що закони про соціаль�

но�правові гарантії приймалися

під кожну силову структуру окре�

мо, деякі силовики, лобіюючи вла�

сні інтереси в парламенті, домог�

лися, що життя їхніх співробітни�

ків було застраховане на суму в де�

сять річних окладів. 

Однак було б несправедливо зви�

нувачувати в усьому лише парла�

мент. Так, протягом 2000–2002 рр.

Верховна Рада тричі голосувала за

нову редакцію Закону «Про соціа�

льний і правовий захист військо�

вослужбовців та членів їхніх сі�

мей», у якому була закладена норма

страхування — десять річних окла�

дів. І тричі президент Кучма накла�

дав на нього вето. Напевно, це було

зумовлено бажанням зекономити

кошти. Але чи виправдовує себе та�

ка економія, коли при цьому ніве�

люються моральні принципи. 

Як, скажіть, пояснити матері за�

гиблого солдата, що за життя її си�

на держава готова виплатити 8500

грн., тоді як родина міліціонера у

разі його загибелі отримає в двана�

дцять разів більше? Прикро, що

держава поділила своїх синів на

рідних та пасинків. Надаючи при�

вілеї одним, вона ставить військову

службу в ряд непрестижних. 

«ÎÐÀÍÒÀ» ÂÀØÈÕ ÌÐ²É
Однак не лише законодавча база

потребує змін. Непроста ситуація

×îìó æèòòÿ ëþäèíè, ÿêà ïåðåáóâàº
íà äåðæàâí³é ñëóæá³, îö³íþºòüñÿ â

çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, â ÿêîìó
â³äîìñòâ³ âîíà ñëóæèòü? 

Óêðà¿íñüêèì â³éñüêîâîñëóæáîâ-
öÿì ó ñêëàä³ Ìèðîòâîð÷èõ Ñèë
ÎÎÍ, íà â³äì³íó â³ä ¿õí³õ êîëåã,
ÿê³ ñëóæàòü â Óêðà¿í³, êîìïåí-
ñàö³éí³ ñóìè ñïëà÷óþòüñÿ ïðî-
òÿãîì îäíîãî ðîêó ç äíÿ ñìåðò³
(çàãèáåë³), ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿,
òðàâìè àáî çàõâîðþâàííÿ,
îòðèìàíèõ ïðè âèêîíàíí³ îáî-
â’ÿçê³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè. ßêùî
ïðîòÿãîì öüîãî ðîêó ìèðîòâîð-
öþ-³íâàë³äó áóëà âñòàíîâëåíà
³íâàë³äí³ñòü á³ëüø âèñîêî¿ ãðó-
ïè, à òàêîæ ó ðàç³ éîãî ñìåðò³,
ñïëà÷óºòüñÿ ð³çíèöÿ ó ðîçì³ðàõ
êîìïåíñàö³éíèõ ñóì. Îäíàê ä³ÿ
çàêîíó ïðî äåðæàâíå îáîâ’ÿçêî-
âå îñîáèñòå ñòðàõóâàííÿ íå ïî-
øèðþºòüñÿ íà â³éñüêîâîñëóæáî-
âö³â-ìèðîòâîðö³â. 



склалася й з отриманням військо�

вослужбовцями страхових коштів.

Так, згідно з тією ж постановою

Кабміну від 1992 р., державне обо�

в’язкове страхування військовос�

лужбовців здійснюється через ак�

ціонерну страхову компанію

«Оранта» за рахунок коштів держ�

бюджету, що виділяються міністер�

ству оборони. Тобто «Оранта» є

технічним виконавцем при випла�

ті страхових сум. За це вона отри�

мує 6% від фінансової операції. 

Щоб отримати страховку, війсь�

ковослужбовцям доводиться спів�

працювати з двома цивільними

структурами — медико�соціаль�

ною експертною комісією (МСЕК)

та «Орантою». Як показує практи�

ка, з моменту оформлення доку�

ментів і до отримання страхової

суми може пройти рік і навіть бі�

льше. 

Відділи медико�соціальної екс�

пертизи, як і філіали «Оранти»,

знаходяться у великих містах. Тому

військовослужбовці, які проходять

службу у віддалених гарнізонах,

стикаються з численними про�

блемами при оформленні докуме�

нтів. При цьому страждають

насамперед військовослужбовці

строкової служби, які не можуть

відриватися від виконання службо�

вих обов’язків для проходження

комісії та підготовки необхідних

паперів. Однак якщо їм і вдасться

зібрати та доправити їх до «Оран�

ти», то це аж ніяк не гарантує, що

невдовзі вони отримають страхов�

ку. Річ у тому, що минулого року на

страхові виплати бюджетом було

виділено лише 13,9 млн грн., а це

вдвічі менше від потреби. 

ÃÐÎØÅÍßÒÀ 
ÐÀÕÓÞÒÜ ÂÎÑÅÍÈ 
Виживання приватних страхових

фірм в умовах жорсткої конкурен�

ції — справа не проста. Аби зали�

шатися «на плаву», їм необхідно ма�

ти надійне джерело клієнтів. І армія

для цього — ідеальний варіант. 

В розпал призовної кампанії у

приватних страховиків розпочи�

наються свої «жнива»: треба встиг�

нути за найкоротший термін залу�

чити якомога більше фінансових

донорів із числа майбутніх воїнів.

І тут активно допомагає військове

керівництво, яке «переконливо ра�

дить» призовникам застрахувати�

ся від «несподіванок» суворого ар�

мійського життя. 

Оскільки обізнаність багатьох

новобранців у питаннях страхуван�

ня досить поверхова, страховикам

не доводиться докладати значних

зусиль. На перший погляд, ідея зда�

ється не такою вже й поганою. Но�

вобранцям пропонують застраху�

вати себе від нещасних випадків під

час служби. У залежності від суми

страхування, треба сплатити від 10

до 100 грн. Навіть якщо зайва сотня

знайдеться не в кожного, то 10–15

грн. готові викласти мало не всі. 

Прикро, але майже ніхто з ново�

бранців не знає, що його на період

служби в армії страхує держава. До

того ж приватне страхування вій�

ськовослужбовців�строковиків

має певні особливості, на яких до�

бре розуміються страхові агенти. У

більшості випадків солдат, скажі�

мо, через службову зайнятість, не

має можливості оформити необ�

хідні документи для отримання

страхового полісу. Трапляються

випадки, коли компанії просто не

виконують своїх зобов’язань. Роз�

рахунок у них простий: знаючи,

що застрахований проходить слу�

жбу далеко від місця призову, мож�

на не перейматися санкціями за

несплату страхової суми. Звісно, у

строковика залишається надія

отримати страховку вже після слу�

жби в армії, але чи до того буде

вчорашньому солдату, який наре�

шті повернувся додому?..

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²
ÌÈÐÎÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß
Нині страхування українських ми�

ротворців здійснюється за світови�

ми стандартами. Ще в 1994 р. від�

повідною постановою Кабінету

Міністрів України були затвердже�

ні положення про порядок випла�

ти компенсаційних сум військово�

службовцям, які стали інвалідами, а

також членам сімей військовиків,

які загинули при виконанні обо�

в’язків військової служби у складі

Миротворчих Сил ООН. Компен�

саційні суми виплачуються Пен�

сійним фондом України в таких

розмірах: у разі загибелі або смерті

військовослужбовця — 105 тис.

дол. США, при встановленні І гру�

пи інвалідності — 65 тис., ІІ гру�

пи — 55 тис., ІІІ групи — 40 тис. дол. 

Однак і тут сталися певні зміни. З

липня 1997 р. резолюцією Генера�

льної асамблеї ООН були введені в

дію нові ставки виплат у разі смер�

ті або інвалідності військового

персоналу, що бере участь в опера�

ціях ООН з підтримання миру. Так,

сьогодні рідним померлого (за�

гиблого) миротворця ООН випла�

чує 52 тис. дол. США. В українсько�

му ж законодавстві ця сума поки

що залишилася без змін і становить

105 тис. дол. Отже, в такому випад�

ку, Україна повинна доплачувати

53 тис. дол. із власного бюджету. І

це, мабуть, єдиний позитивний мо�

мент з точки зору військового ко�

ристувача страховою послугою.

P. S. Коли верстався номер, стало

відомо, що завершується узгоджен�

ня проекту Закону України «Про

правовий статус військовослужбо�

вців, державні гарантії прав та со�

ціального захисту їх і осіб, звільне�

них з військової служби, та членів

їхніх сімей» з центральними орга�

нами виконавчої влади. По суті, він

і має замінити існуючий, але, на

жаль, недосконалий Закон України

«Про соціальний захист військово�

службовців та членів їхніх сімей».

Тож поживемо — побачимо.

Ï³äïîëêîâíèê Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ

ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, ç ìîìåíòó
îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â ³ äî
îòðèìàííÿ ñòðàõîâî¿ ñóìè ìîæå
ïðîéòè ð³ê ³ á³ëüøå. 

Äåðæàâà ñòðàõóº â³éñüêîâîñëó-
æáîâöÿ íà ïåð³îä ïðîõîäæåííÿ
íèì ñëóæáè. Òîìó ñòðàõîâà ñó-
ìà âèïëà÷óºòüñÿ íåçàëåæíî â³ä
òîãî, äå áóëà îòðèìàíà òðàâ-
ìà — íà ñëóæá³ ÷è ó ïîçàñëóæ-
áîâèé ÷àñ. Ïðîòå ³ñíóþòü âèíÿò-
êè. Òàê, ñòðàõîâ³ ñóìè íå âèïëà-
÷óþòüñÿ: ÿêùî òðàâìà íàñòàëà ó
çâ’ÿçêó ç³ ñêîºííÿì çàñòðàõîâà-
íèì íàâìèñíîãî çëî÷èíó àáî â³í
îòðèìàâ óøêîäæåííÿ âíàñë³äîê
ä³é ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî, íàðêî-
òè÷íîãî àáî òîêñè÷íîãî ñï’ÿí³í-
íÿ; ÿêùî òðàâìà º íàñë³äêîì
íàâìèñíîãî çàïîä³ÿííÿ çàñòðà-
õîâàíèì ñîá³ ò³ëåñíîãî óøêî-
äæåííÿ. 







Ôîòî Âàäèìà Êîâàëüîâà
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ßÊ ÖÅ ÁÓËÎ
Ніхто не сумнівався, що Берлін бу�

де взято Червоною Армією і що од�

ним серед останніх вузлів оборо�

ни впаде рейхстаг. Командування

надавало дуже серйозного значен�

ня піднесенню Прапора Перемоги.

Ще 7 квітня за рішенням військо�

вої ради 3�ї ударної армії, якою ко�

мандував генерал Кузнецов, було

заготовлено дев'ять прапорів — за

кількістю дивізій, які готувалися до

штурму рейхстагу. Честь піднести

прапор Перемоги випала бійцям

першого батальйону 756�го полку

150�ї стрілецької дивізії, які після

другої спроби штурму прорвалися

до верхніх поверхів рейхстагу. Цей

момент зафіксований фронтовою

кінохронікою: група солдатів

біжить сходами, а двоє закріплю�

ють прапор на фронтоні. 

ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!

7 êâ³òíÿ 1945 ð. ñïåö³àëüí³ ïðàïîðè äëÿ
ï³äíåñåííÿ ¿õ íàä ðåéõñòàãîì âðó÷èëè êîæí³é
³ç 9 äèâ³ç³é, ÿê³ øòóðìóâàëè öåíòð Áåðë³íà.
30 êâ³òíÿ, ï³ä ÷àñ äðóãîãî øòóðìó î 21.50,
á³éö³ 1-ãî ñòð³ëåöüêîãî áàòàëüéîíó 756-ãî
ïîëêó ðîçâ³äíèêè ñåðæàíòè ªãîðîâ ³ Êàíòàð³ÿ,
à òàêîæ ìîëîäøèé ïîë³òðóê ëåéòåíàíò Îëåêñ³é
Áåðåñò âñòàíîâèëè íà êóïîë³ ðåéõñòàãó ÷åðâî-
íèé Ïðàïîð Ïåðåìîãè. 
Òîä³ íàø çåìëÿê íå îòðèìàâ çàñëóæåíó
íàãîðîäó çà ñâ³é ïîäâèã. ² ëèøå ÷åðåç 60
ðîê³â, ó ïåðåääåíü Ñâÿòà Ïåðåìîãè, Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñ³þ Áåðåñòó áóëî
ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè (ïîñìåðòíî).

ННАА    ППРРААППООРРІІ    ППЕЕРРЕЕММООГГИИ
ПЕЛЕНА ЗАБУТТЯ
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У ті дні газети прикрасило фото:

Прапор Перемоги майорить над

куполом рейхстагу біля кінної

скульптури. Вранці 1 травня його

сфотографували з літака. Того ж

дня цей прапор збила німецька

зенітка, але його встановили знову.

3 травня історичний прапор над

рейхстагом замінили іншим, а пер�

ші герої штурму — Єгоров і Кан�

тарія разом з командиром ба�

тальйону Неустроєвим мали до�

ставити його літаком до Москви.

Росіянин — комсомолець Ми�

хайло Єгоров і безпартійний гру�

зин Мелітон Кантарія стали Героя�

ми Радянського Союзу. Цілком за�

служено, адже вони були на куполі

рейхстагу. А разом із ними там був

їхній командир — лейтенант

Олексій Берест, який і древко до

ноги бронзового коня ременями

прикріпив.

Стривайте, а як же мати�історія?

Кадри фронтової кінохроніки?

Для кінооператорів, які прибули

на місце події 2 травня, сцену бою

та піднесення прапора організу�

вали. І тоді на куполі рейхстагу

лейтенанта Береста справді не

було.

ßÊ ÆÅ ÁÓËÎ ÍÀÑÏÐÀÂÄ²?
На початку 60�х років Олексій

Прокопович Берест надіслав листа

до «Комсомольської правди». Тоді

його не опублікували, бо «спереча�

тися з історією» годі було й думати,

проте журналісти «Комсомолки»

зробили все можливе, щоб ця істо�

рія набула розголосу. Згодом про

подвиг Олексія Береста писали

«Труд», «Известия», «Сегодня» та ба�

гато інших видань. 

«Переді мною командуванням

було поставлене завдання забезпе�

чити піднесення Прапора Перемо�

ги. У стрімкому ривку ми увірвали�

ся в прохід, що відкрився в цент�

ральній частині будинку, двері яко�

го були підірвані гранатою. У цей

час за моєю участю прапоро�

носці — товариші Кантарія та Єго�

ров закріпили армійський прапор

№ 5 на одній з колон центрально�

го входу до рейхстагу о 14.30 дня

30 квітня».

Берест розумів, що прапор,

закріплений на колоні, — це зовсім

не той Прапор Перемоги, який

майорить над рейхстагом, — так

реконструював події того дня у

«Комсомолці» журналіст Аркадій

Южний. Близько 22�ї години того

ж дня Берест наказав командирові

відділення Щербині відібрати де�

сять бійців для прикриття при пе�

ренесенні прапора на фронтон.

«Товариші Кантарія та Єгоров

відкріпили прапор від колони і за

підтримки вогнем ми почали

підніматися гвинтовими сходами.

Внаслідок артилерійських обстрі�

лів сходи в окремих місцях були

зруйновані, перепони нам вдава�

лося долати шляхом утворення

живої драбини: ставав я, на мене —

Кантарія, а на нас — Єгоров. І о

22.50 наш радянський Прапор Пе�

ремоги замайорів на фронтоні

рейхстагу» — так писав Берест у

своєму листі.

Журналісти схильні прикрашати

дійсність. «Берест розумів» — це

хороша, але трохи неточна моти�

вація для подвигу. В «Российской

газете» напередодні 55�річчя Пе�

ремоги були надруковані спогади

командира батальйону Степана

Неустроєва: «Пам'ятаю, як кричав

командир 756�го полку Зінченко:

«Де прапор? Не на колоні він пови�

нен бути. Нагору треба, на дах

рейхстагу! Щоб усі бачили!» 

…Минуло більше години. Думали,

що живим ніхто не залишився. Аж

раптом бачимо: на фоні скляного

купола рейхстагу танцюють троє.

Зрозуміло, не з радощів. Просто

коли рухаєшся, менша ймовірність

потрапити під кулю. А збоку здава�

лося, що солдати нагорі викону�

ють якийсь скажений танок».

Однак це ще не була остаточна

перемога першого батальйону. У

приміщеннях рейхстагу знаходи�

лося багато німців, які вперто обо�

ронялися. О 4�й ранку 1 травня

Олексія Береста розбудив коман�

дир роти Сьянов і доповів, що

німці погодилися на переговори,

але тільки з офіцером, який має

звання не нижче полковника. 

Тоді в рейхстазі найвище звання

мав комбат — капітан Неустроєв,

сухорлявий і невисокий. Він по�

боявся, що німці не повірять, ніби

перед ними — найвищий чин

Червоної Армії. Тому вирішили,

що роль «полковника» зіграє кре�

мезний лейтенант Берест. Неуст�

роєв пішов з Берестом як

«ад'ютант».

Берест запропонував німцям

скласти зброю в обмін на життя.

Німецький штандартенфюрер за�

явив, що капітулювати повинні

«рус зольдатен». 

«Я в ультимативній формі звер�

нув його увагу, що наша бесіда

відбувається не в Москві, а в

Берліні, і я не для того сюди прий�

шов, щоб здаватися, — згадував

Берест. — Коли ми вже вийшли до

вестибюля, есесівський офіцер

вистрелив мені у спину, але не

влучив».

Коли Берест, вистрілявши обой�

ми з двох пістолетів, стояв за ста�

туєю кайзера Вільгельма, на нього

накинулися два німці. Лейтенант

ударив по голові одного з напад�

ників. Той впав на підлогу. Але дру�

гий схопив Олексія за горло. На

допомогу Бересту підскочив сол�

дат з гранатою, розмахнувся… і ви�

падково вдарив свого лейтенанта

по спині. Граната вискочила з руки

і дзигою закрутилася на підлозі. «Я

миттєво відірвав від себе чіпкі руки

ворога, трохи підняв його і кинув

на гранату. Вона вибухнула,

розірвавши німця на шматки, а

мені осколком поранила ногу.

Бійці перенесли мене до кімнати,

нашвидкоруч перев'язали й

побігли. Я зарядив пістолет і знову

вступив у бій».

Таким був цей історичний день

піднесення Прапора Перемоги над

рейхстагом.

Ëåéòåíàíò Îëåêñ³é Áåðåñò ðåìåíÿìè
ïðèêð³ïèâ äðåâêî Ïðàïîðà Ïåðåìîãè

äî íîãè áðîíçîâîãî êîíÿ.
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«À ØÒÎ ÑÊÀÆÈÒ 
ÒÎÂÀÐÈÙ ÆÞÊÎÂ?»
У травні 1946 р., до першої річниці

Перемоги звання Героя Радянсько�

го Союзу було присвоєне п'ятьом:

капітану Василю Давидову, сер�

жанту Михайлу Єгорову, молод�

шому сержанту Мелітону Кантарії,

капітану Степану Неустроєву і

старшому лейтенанту Костянтину

Самсонову. Олексія Береста в цьо�

му списку не було. Чому?

Степан Неустроєв писав у різні

військові інстанції, приїжджав до

свого колишнього підлеглого

Олексія Береста в гості і, випивши

«фронтові сто грамів», знімав свою

Зірку Героя і казав: «Візьми, я тебе

благаю! Це — твоя». 

Степан Неустроєв не дослужився

до високих чинів, але був справ�

жнім фронтовиком. А історична

неправда палила груди. І він почав

добиватися правди. У своїх спога�

дах Неустроєв розповів про першу

зустріч прапороносців (вона

відбулася на дачі Сталіна у Сухумі,

де знімали фільм «Прапор Перемо�

ги», який так і не вийшов на екра�

ни. Федір Зінченко, перший ко�

мендант узятого рейхстагу, про

свій історичний наказ пригадував:

«Я покликав Єгорова і Кантарію до

вікна. Бачите купол? Ось там має

бути прапор». А Степан Неустроєв

додав: «Аби було надійно, виріши�

ли послати Береста. Він дійде

обов'язково». 

На тій зустрічі Мелітон Кантарія,

уже прославлений і «канонізова�

ний», не дивлячись у вічі своєму

комбатові, сказав: «Прапор прикрі�

пили до колони. Через якийсь час

поставили інше завдання — Бере�

сту, мені та Єгорову пробратися

на купол рейхстагу. Завдання

Береста — охороняти Єгорова і

Кантарію. Ми пробралися на по�

крівлю. Показали прапор, щоб усі

бачили. Він до кінця пройшов з

нами».

На тій зустрічі було вперше зга�

дано Олексія Платоновича Берес�

та, сумчанина, мимо якого про�

летіла Зірка Героя Радянського Со�

юзу. Згадано вже після його ге�

ройської смерті. 

Степан Неустроєв у 70�ті роки

через музей Збройних сил СРСР

розшукав воєначальників, які були

причетні до тих подій. Генерал�

полковник у відставці Телєгін,

член військової ради 3�ї ударної

армії, охоче зустрівся зі Степаном

Неустроєвим і за чаркою коньяку

сказав:

— Жуков викреслив із списків Бе�

реста. Георгій Костянтинович не

любив політпрацівників… Написа�

ли б у реляції тільки «заступник ко�

мандира батальйону» — Берест би

пройшов. А «з політчастини»…

За свій подвиг на куполі рейхста�

гу Олексій Берест нагороду одер�

жав — орден Червоної Зірки. Наказ

про нагородження підписали ко�

мандарм Кузнецов і член військо�

вої ради армії Телєгін. Тому генерал

за собою провини не відчував —

він Береста нагородив…

ÍÀ ÏÀÐÀÄ²
Прапор Перемоги на літаку Лі�2

доставили до Москви, де відбува�

лися генеральні репетиції Параду

Перемоги. З усіх фронтів виклика�

ли Героїв Радянського Союзу, від

генералів до рядових. Перевдягли

в парадні однострії і — щоденна

муштра. 

За сценарієм свято Перемоги

мав відкривати парад. Зведений

полк Героїв Радянського Союзу по�

винен був нести фашистські штан�

дарти і прапори й кидати їх до

підніжжя Мавзолею В. І. Леніна. А

потім — загальний марш із рівнян�

ням на лінійних. Цей парад прий�

має вождь усіх народів Сталін, його

знімає для всього світу кінохроніка

союзників і навіть нейтральних

держав. А за парапетом Мавзолею

стоять маршали�переможці. Це до

їхніх ніг кидають Герої Радянсько�

го Союзу фашистські штандарти.

До ніг переможців, і перший серед

них — Жуков, на думку якого зва�

жав Сталін: «А што скажит товарищ

Жюков?»

Про це розповіла газета «Сего�

дня». І уявіть собі останні репе�

тиції, за якими спостерігає маршал

Жуков. За попереднім сценарієм

парад мав приймати генераліси�

мус Сталін. На коні. Але з'ясувалося,

що він — не дуже вправний верш�

ник, а приймати парад в автомобілі

на той час було порушенням

Стройового статуту. І Сталін дору�

чив цю справу Жукову.

На генеральній репетиції капітан

Неустроєв збиває крок перед три�

буною Мавзолею. На війні він був

п'ять разів поранений і двічі — в

ноги. Жуков розлютився. «Заміни�

ти!», — скомандував маршал.

Неустроєва перевели на далекі

трибуни. Перший Парад Перемоги

відбувся без Прапора Перемоги, а

також без прапороносців — Єго�

рова і Кантарії. Їх якраз тоді пе�

ревіряв «Смерш». Перевіряли май�

же рік. Щодо Неустроєва все зро�

зуміло, він — офіцер і його особова

справа в порядку, а ці двоє — хто

такі?

Уперше Прапор Перемоги з'я�

вився на параді в Москві 9 травня

1965 р. Ніс його полковник Самсо�

нов, який прапор на рейхстаг не

підносив, але одержав за це звання

Героя Радянського Союзу.

Олексія Береста не запросили на

жодний парад…

ÏÐÎÑÒÈÉ ÐÀÄßÍÑÜÊÈÉ ÇÅÊ
Однак повернемося у травень 

45�го року. Війні кінець. Хто

поліг — вічна пам'ять, а ми — живі.

Живі! Це була найвища нагорода за

всю війну.

Відразу після закінчення бойо�

вих дій у Німеччині лейтенантові

Бересту дають нове призначення.

Він став начальником ешелону,

який везе в СРСР репатрійова�

них — тих, хто був депортований

під час війни до Німеччини. Після

виконання завдання Олексій Бе�

рест заїжджає до себе на бать�

ківщину, у село Горяйстівку Сум�

ської області, де він захворів на

тиф. Хворого офіцера вивозять до

Ростова�на�Дону у військовий гос�

піталь. Тут він одужав і одружився з

симпатичною медсестрою Люд�

милою, з якою повернувся на місце

служби до Німеччини.

Це був, напевно, найщасливіший

час у долі Береста. Відслуживши в

Німеччині, а потім у Севастополі,

він повернувся на батьківщину

дружини, у Ростовську область.

Але, як «солдат партії», не залишив�

ся в Ростові, а виїхав до Не�

клинівського району — начальни�

ком відділу кінофікації. Та минуле

не давало спокою. Берест пише,

звертаючись до вищого військово�

Áåðåñò,
êèíóâøèñü íà

êîë³¿, âèøòîâõíóâ
ä³â÷èíêó ç-ï³ä
ïîòÿãà, àëå ñàì
â³äñêî÷èòè íå

âñòèã...
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го керівництва, і просить, вимагає

відновити історичну справед�

ливість, нагадує, що на чолі дванад�

цяти бійців він увірвався в рейхс�

таг, підняв прапор, вів переговори

з есесівцями, все це підтверджує

документами й свідченнями...

Напевно, комусь дуже не сподо�

балася завзятість провінційного

«кіношника». І морозного лютне�

вого ранку 1953 р. до будинку Бе�

реста постукало лихо: главу роди�

ни було заарештовано.

У місцевому кінотеатрі касирка

виявилася злодійкою. Сімнадцять

чоловік написали до прокуратури,

що Олексій Берест до цієї розтра�

ти не причетний. Але слідчий за�

взято провокував Береста , намага�

ючись знайти хоч якусь зачіпку.

Коли він глузливо процідив: «Треба

ще розібратися, де ти був під час

війни, може, відсиджувався за чу�

жими спинами?», фронтовик не

витримав. Він схопив крісло разом

з кривдником і викинув із другого

поверху... Підсумок — стаття за

хуліганство. 

Додому Берест повернувся через

2 роки й 7 місяців.

ÎÑÒÀÍÍ²É ÏÎÄÂÈÃ 
ÏÐÀÏÎÐÎÍÎÑÖß
Колишній фронтовик і недавній

зек Олексій Берест вирішив розпо�

чати нове життя в Ростові, куди й

переїхав з родиною — дружиною й

двома дітьми. Пішов у робітники:

тоді, мабуть, тільки їм не треба бу�

ло мати чистий паспорт. Працю�

вав на комбайновому гіганті «Рост�

сельмаш» у найважчому цеху —

сталеливарному. Незабаром став

бригадиром. Але любові влади так і

не заслужив. До самої смерті ім'я

Олексія Береста було під неглас�

ною забороною. Лише пізніше, у

кіноепопеї «Звільнення», Берест

уперше з'явився на кіноекрані. Йо�

го зіграв актор Едуард Ізотов — ди�

вовижно схожий на того молодого

лейтенанта, що штурмував рейхс�

таг.

...3 вересня 1970 р. Олексій Про�

копович прокинувся веселим, ба�

дьорим, сповненим сил. Ретельно

поголився й навіть сходив до пе�

рукарні. Начебто відчував... На�

прикінці дня Берест зайшов до

дитсадка за п'ятирічним онуком і

повів його додому. Попереду

йшла жінка, тримаючи за руку ма�

леньку дівчинку. Несподівано на

переході через залізничні колії

дитина вибігла вперед — на неї

мчав пасажирський поїзд. Дівчин�

ка заціпеніла від жаху, а Берест,

кинувшись на колії, виштовхнув її

з�під потяга, але сам відскочити

не встиг.

ÍÀ ÂÅÐØÈÍ² ÍÅÏÐÀÂÄÈ
Версія про причетність Жукова до

несправедливості, вчиненої щодо

Олексія Прокоповича Береста,

цілком імовірна. 

А Георгій Костянтинович був не

тільки талановитим воєначаль�

ником. Він був ще й грубіяном.

Про цю рису його характеру на

фронті ходили легенди, та й

пізніше полководці згадували

про невитриманість Жукова. Він

міг дозволити собі не любити

політпрацівників, не любив і мо�

ряків, тому багато сторінок бойо�

вих дій флотів довго були

невідомі... І його хазяїн, батько

всіх народів Сталін, не дуже лю�

бив людей. Коли йому доповідали

про великі втрати в боях, він, як

правило, відмовчувався.

Але епоха Сталіна скінчилася. І

Олексій Берест, і Степан Неуст�

роєв з новою силою добивалися

історичної справедливості. Але

все — як у мішок з ватою. Чому?

Та тому, що Сталін помер, а спра�

ва його жила. Одна людина у цій

справі — нуль! Уже Єгоров і Кан�

тарія були названі прапороносця�

ми. Їхні імена — в енциклопедіях і

шкільних підручниках. Дати Героя

третьому — значить переписувати

історію. А це — небезпечно. Бо в

тій історії стільки неправди, що за�

чепи один камінь — і покотиться

усе, як з гори. Що, власне, і сталося

під час перебудови. «Нову історич�

ну спільність — радянський

народ» (як любив говорити Бреж�

нєв) доконала ревізія історії

СРСР — нові дані про пакт Моло�

това–Ріббентропа, про депортації

народів, і, звичайно, про масові

репресії.

Але Олексій Берест до цих подій

не дожив.

Ìèõàéëî Á²ÄÅÍÊÎ

Ïåðøèé Ïàðàä Ïåðåìîãè â³äáóâñÿ
áåç Ïðàïîðà Ïåðåìîãè, à òàêîæ áåç
ïðàïîðîíîñö³â — ªãîðîâà ³ Êàíòàð³¿.

¯õ ÿêðàç òîä³ ïåðåâ³ðÿâ «Ñìåðø». 
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На війні я був рядовим піхотинцем

(стрільцем, а потім зв’язківцем

дротового зв’язку), пройшов бойо�

вий шлях від Чернігівщини до Бре�

слау: форсування Дніпра (Лютізь�

кий плацдарм), Коростень, Ново�

град�Волинський, Рівне, Броди,

Рава�Руська, Львівщина. Отже, пе�

ребував у місцях найактивнішої ді�

яльності «буржуазних націоналіс�

тів», причому бачив усе зблизька. 

...На той час мені, 19�річному

юнакові, цей рух видавався не�

зрозумілим і безперспективним.

Справді, на що вони розраховува�

ли — жменька зерен, кинутих між

двома велетенськими жорнами:

радянським і німецьким? І було їх

не більше півмільйона, та ще й за

відсутності єдності. Бандерівці,

мельниківці, бульбівці не тільки не

знаходили спільної мови, а й на�

віть знищували одне одного. Дещо

зрозумілішим став мені цей фено�

мен значно пізніше. І пояснили йо�

го слова, сказані одним із вояків

УПА: «Збройно, звичайно, ми не

переможемо ворога. Ми всі загине�

мо, але ми захищаємо честь укра�

їнської нації, і на нашому прикладі

будуть виховуватись нащадки».

Саме так! Тож хіба це не героїзм, не

патріотизм вищого ґатунку? Отже,

вояки УПА свідомо йшли на

смерть — честь нації була для них

понад усе.

Кажуть — це зграя бандитів. Але

ж бандити, злочинці були в усіх ар�

міях (вибачте, і в радянській). І я не

повірю, щоб людина, яка сказала

наведені вище слова, могла вчини�

ти карний злочин. Одна жінка роз�

повідала мені, що була присутня на

центральній площі м. Рівного, ко�

ли там страчували (через повішен�

ня) трьох «зверхників» ОУН. Вони,

із зашморгами на шиях, не стали

чекати, коли їх зіпхнуть з кузова

вантажівки. Вигукнувши «Слава

Україні!», самі кинулися вниз. Тож

хіба це не патріотизм, не героїзм?

І хіба здатні на таке головорізи�ба�

ндити, якими їх зображували і зо�

бражують?

Звичайно багатьох із них, «бур�

жуазних націоналістів», система са�

ма спровокувала на боротьбу, по�

ставивши альтернативу: або в дале�

кий ліс (у Сибір, на Колиму, на Кам�

чатку), або в ліс близький. Деякі

були мобілізовані, але більшість,

мабуть, вибрала свій шлях свідомо і

несла хрест на Голгофу в ім’я нехай

і не близького майбутнього.

Так, їхня боротьба за Україну за�

лишила глибокий слід в історії на�

шої держави. Більше того, якщо

суверенітет України — це найви�

ща мета, то вони, вояки УПА, були

до неї значно ближче, ніж ми —

бійці Великої Вітчизняної. Ми бо�

ролись з одним ворогом — з гітле�

ризмом, водночас захищаючи ім�

перію Сталіна. А вони — і з гітле�

ризмом, і з сталінізмом, і з іншими

зазіхачами на суверенітет Украї�

ни. Перед їхньою мужністю і фа�

натизмом, з якими вони вели бо�

ротьбу, треба схилити голову. По�

сіяне ними півстоліття тому про�

росло і дало сходи.

А що стосується колабораціоніз�

му, то він був не лише з боку україн�

ців. Колабораціоністами були на�

віть євреї… І не будемо вдаватися до

крайнощів: віддаючи данину пова�

ги одним (бійцям УПА), не забу�

ваймо про 27 мільйонів «дітей різ�

них народів», які загинули, і що без

такої жертви не було б сьогодні со�

борної, вільної та незалежної

України.

Отже, не слід забувати, скільки

загинуло, визволяючи Україну, ро�

сіян, українців, грузинів, білорусів,

синів та дочок інших народів ко�

ЧАС ЗБИРАТИ КАМІННЯ

««ООББННІІММІІТТЕЕССЬЬ,,  ББРРААТТИИ  ММООЇЇ,,  ММООЛЛ

Óïåâíåíèé, ùî, ïðî÷èòàâøè ö³ ðÿäêè, ÷èìàëî ìî¿õ îäíîïîë÷àí-óêðà¿í-
ö³â íå çðîçóì³þòü ³ â³äâåðíóòüñÿ â³ä ìåíå. Ìàþ, îäíàê, íàä³þ, ùî âîíè
âèçíàþòü çà ìíîþ ïðàâî ìàòè âëàñíó äóìêó (íåõàé ³ â³äì³ííó â³ä ¿õíüî¿),
àäæå ñâ³äîì³ñòü ôîðìóºòüñÿ íà îñíîâ³ íàäáàíèõ çíàíü. 

Коли йдеться про
примирення
ветеранів Великої
Вітчизняної та воїнів
ОУНQУПА,
відчайдушний заклик
Кобзаря є
актуальним як ніколи
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лишнього Радянського Союзу, тоді

як «буржуазних націоналістів» за

всі роки війни воювало не більше

півмільйона. І все ж їхня війна була

визвольною, а отже — справедли�

вою. Дивно, що не розуміє цього

(про росіян не говорю) більшість

українців похилого віку. 

Противники примирення поси�

лаються на п. «С» ст. 6 рішення

Нюрнберзького трибуналу: вбив�

ство, знищення й інші жорстокос�

ті, застосовані щодо цивільного

населення, є злочином проти лю�

дяності. За нього несуть відповіда�

льність не лише ті, що їх скоїли, а й

керівники, організатори, підбурю�

вачі і посібники. То посилайтесь і

на Женевську угоду щодо військо�

вополонених. А хто пробував від�

шукати і покара�

ти безпосередніх

виконавців, керів�

ників і натхнен�

ників, наприклад,

масового вбивст�

ва польських по�

лонених (без�

збройних і безза�

хисних) офіцерів

у Биківні?! А хіба

вбивство дітей —

нехай членів цар�

ської сім’ї, але ж

дітей! — не було

звірячим? А хто за

це був покара�

ний, хоча б пре�

зирством? А

львівські Бригід�

ки... То ж, люди, давайте думати ши�

роко, не однобоко, і тоді наші ви�

сновки теж не будуть такими кате�

горичними!

Це з одного боку. А з іншого...

Ледь відчувши «слабину», кинулись

«буржуазні націоналісти» руйнува�

ти пам’ятники, перейменовувати

вулиці... Хіба ж це від великого ро�

зуму? Хіба ж це цивілізовано? Є,

звичайно, люди, прізвища яких

треба пам’ятати. Це Чкалов, Гагарін

Терешкова, Береговий... Читав і чув

різне, наприклад, про Кузнецова,

але вважаю (думайте про мене, що

хочете), пам’ятник у Рівному йому

слід відновити... Подібні радикаль�

ні дії викликають несприйняття,

спротив, а відтак не сприяють кон�

солідації нашого суспільства, мо�

нолітності держави. І взагалі, па�

м’ятники не слід руйнувати (яка б

не була, але це наша історія), треба

споруджувати їх тим, хто був не�

справедливо забутий або злісно й

зумисно замовчуваний...

Чи є серед нас такі, що не люб�

лять Шевченка, не вірять йому? Не�

має таких! Тож давайте в цей відпо�

відальний момент відгукнемось на

його палкий, я б сказав, відчайдуш�

ний заклик, просто зойк наболілої

душі: «Обнімітесь, брати мої, молю

вас, благаю…»

Отже, я за вільну, соборну Украї�

ну. Водночас зовсім не схильний

обливати брудом те позитивне, що

було за радянської влади. А воно

було. 

Я налаштований погодитись з

тим, хто доведе мені, що я помиля�

юсь. Але доведе переконливо, а не

фанатично, галасуючи до нестя�

ми, вигукуючи лише: «Вони були

бандитами, тому що були бандита�

ми»! «Вони зрадники, тому що зра�

дники!»

Прислухаймося ж до заклику до

порозуміння, до примирення, з

яким виступив наш Президент на

пленумі Ради Організації ветера�

нів України. Давайте йти йому на�

зустріч, допомагати. Хіба ж ми

для того обирали Президента на

Майдані, щоб тепер ставити йому

палиці в колеса вже на першому

етапі діяльності? Всі ми рівні пе�

ред Богом. Тож погортаймо свя�

ту Біблію, де настійно пропові�

дується ідея примирення і про�

щення.

Âîëîäèìèð Õ²ËÜ×ÅÂÑÜÊÈÉ, 
êîëèøí³é ñîëäàò ×åðâîíî¿ àðì³¿, 

âåòåðàí Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

ЛЛЮЮ  ВВААСС,,  ББЛЛААГГААЮЮ……»»

Ïðî÷èòàâøè íàäðóêîâàíó â æóðíàë³ «Â³é-
ñüêî Óêðà¿íè» ñòàòòþ ïàíà Ìóêîâñüêîãî

«Ñâÿòî ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ» ¹3-4 çà 2005
ð³ê, ÿ âèð³øèâ âèêëàñòè ñâî¿ äóìêè ùîäî ó÷àñò³ óêðà¿íñü-
êîãî íàðîäó â Äðóã³é ñâ³òîâ³é. Íà ì³é ïîãëÿä, âèñâ³òëåí³ ³ñ-
òîðèêîì ïîä³¿ íå â³ääçåðêàëþþòü âñ³º¿ ïðàâäè. Ó ò³é â³éí³
Óêðà¿íà îïèíèëàñÿ ì³æ äâîìà õèæàêàìè, ÿê³ ïðàãíóëè çà-
âîëîä³òè ³íøèìè íàðîäàìè ³ ïîíåâîëèòè ¿õ, — ³ìïåð³ºþ
ìîñêîâñüêîþ ³ ã³òëåð³âñüêîþ. Óêðà¿íö³ áóëè ò³ëüêè æåðò-
âàìè ïîíåâîëþâà÷³â... Áëèçüêî 90 â³äñîòê³â íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè áóëî ïðèìóñîâî ìîá³ë³çîâàíå â ×åðâîíó àðì³þ
âîþâàòè çà ³íòåðåñè Ìîñêâè. ×è õîò³ëè òîãî, ÷è í³, — ¿õ í³-
õòî íå ïèòàâ.

Ïðèêðî, ùî í³õòî ç áóâøèõ ÷åðâîíîàðì³éö³â íå õî÷å íà-
ïèñàòè ïðàâäó ïðî òàê çâàíó «â³ò÷èçíÿíó» â³éíó. ×è õòîñü
ç Ìîñêâè áîäàé îäèí ðàç çãàäàâ, ñê³ëüêè Àìåðèêà âíåñ-

ëà äîïîìîãè êîëèøíüîìó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçîâ³ ï³ä ÷àñ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè? Ìîñêâà ³ ïî ñüîãîäí³ ãàëàñóº ïî-
õâàëàìè, ÿê-òî âîíà ïåðåìîãëà íàöèçì, áî öå âñå, ÷èì
âîíà ìîæå ãîäóâàòè ñâî¿õ ëþäåé, ùîáè íàäàâàòè âåëè÷³
«Ðîäèíå». ×è õòîñü íàïèñàâ ó Ðîñ³¿ ïðî òå, ÿê àìåðèêàí-
ñüê³ áîìáàðäóâàëüíèêè ³ âäåíü, ³ âíî÷³ áîìáèëè Í³ìå÷÷è-
íó? Öå æ âîíè çíèùèëè í³ìåöüêó âîºííó ³íäóñòð³þ.

Íàì òðåáà øàíóâàòè âñ³õ âåòåðàí³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿, áî
óêðà¿íö³ âîþâàëè â ð³çíèõ àðì³ÿõ ³ òî ò³ëüêè òîìó, ùî íå
ìàëè âëàñíî¿ äåðæàâè. Íå ìîæíà ¿õ â³äêèäàòè ëèøå òîìó,
ùî ðîñ³éñüêà ïðîïàãàíäà îñü âæå ðîêàìè ãîäóº íàø íà-
ðîä áðåõíåþ, âèõâàëÿþ÷èñü, ùî ïåðåìîãà íàä íàöèçìîì
íàëåæèòü Ñîâºòàì. 

«Ó ñâî¿é õàò³ ñâîÿ ïðàâäà, ³ ñèëà, ³ âîëÿ…» 

Ïåòðî ÁÓÍßÊ

«Українці воювали в різних арміях тільки тому, що не мали власної держави...»



АКТУАЛЬНО
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ТРАДИЦІЇ

×ÅÐÂÎÍÈÉ ÊÎÂÏÀÊ ÍÀ ÑÏÈÑ²
У сучасному розумінні прапор —

це прикріплене до древка полот�

нище. Але не всі знають, що, на�

приклад, у Стародавньому Римі

цей військовий атрибут мав дещо

інший вигляд. Так званий сегніфер,

або сігнум, являв собою жердину з

навершям. Він був свідченням за�

слуг римських військових угрупо�

вань — легіонів та центурій. А от

найвищою нагородою для них бу�

ло квадратне полотнище з ткани�

ни пурпурового кольору, що крі�

пилося до горизонтальної пере�

кладини під навершям. До речі, пу�

рпуровий колір у Стародавньому

Римі вважався найпрестижнішим,

оскільки процес виготовлення

червоного барвника був надзви�

чайно складним і дорогим.

Ватажок повсталих рабів у Римі

Спартак, фрігієць за походженням,

також мав власний сігнум. Це був

спис із червоним ковпаком — еле�

ментом національного вбрання

фрігійців. В армії супротивників

древко вінчав так званий римсь�

кий орел. Саме відтоді ця емблема

набула поширення в європейській

геральдиці. 

Географія використання знамен

стародавніми народами досить

широка. Зокрема, на зображенні

корабля часів фараона Рамзеса ІІІ

також присутній подібний атри�

бут. Відомо, що такі полотнища

кріпилися і перед будинками шля�

хетних єгиптян. Стародавні греки

використовували прапор як сиг�

нал. А з поширенням його застосу�

вання під час бойових дій і греки, і

єгиптяни, і римляни почали писа�

ти на полотнищах гасла військо�

вих частин та зображувати зві�

рів — вепрів, драконів, левів, яких

вони вважали покровителями сво�

го війська.

Інші історичні джерела свідчать,

що прообрази сучасних знамен

першими почали використовувати

китайці. Характерно, що саме у

Стародавньому Китаї полотнища

прямокутної форми кріпилися так

само, як у сучасних прапорах —

вертикально одним краєм до древ�

ка. До того ж китайці добре володі�

ли технікою розпису по шовку. 

ËÈÖÀÐÑÜÊÈÉ «ÁÀÍÍÅÐ»
Звичай стародавніх римлян висту�

пати в похід під прапорами швидко

поширився в цивілізованому світі.

Першими його перейняли араби, а

згодом і європейці. На лицарських

прапорах зображувалися родові ге�

рби, а їхня форма свідчила про міс�

це власника штандарту у феодаль�

ній ієрархії. Так, лицар�бакалавр

мав невеличкий звужений прапор з

косицями (флюгер, або вимпел).

При підвищенні його соціального

статусу сюзерен урочисто зрізав

косиці, після чого власник прапора

вважався лицарем�баннеретом,

тобто знаменосцем («баннер»

означає прапор). Це звання одер�

жували тільки ті феодали, які мали

достатню кількість васалів і можли�

вість з’явитися на полі бою на чолі

власного загону. Саме з таких заго�

нів — знамен — складалося лицар�

ське військо. Отже, очевидною є

розпізнавальна функція прапора

як ознаки окремого військового

угруповання. 

Мабуть, не випадково слова «зна�

мення» і «знамена» мають у слов’ян

спільну основу. Адже прапор був і

залишається своєрідним симво�

лом. Римляни навіть освячували

його перед боєм. Вважалося, що

прапори концентрують дух легіо�

ну і його проводиря. 

З часом ставлення до прапора

змінилося — завойовані та скинуті

на землю ворожі знамена стають

символами перемоги над ворогом.

Щоправда, тут простежуються

окремі національні особливості.

Наприклад, солдати Наполеона

Бонапарта спалювали свої знаме�

на, щоб вони не потрапили до рук

ворога, зберігали лише навершя —

орла. А руські воїни будь�якою ці�

ною намагалися вберегти полот�

нище. Відомі непоодинокі випад�

ки, коли солдати рятували прапор,

намотуючи його на тіло під мунди�

ром. Той, хто здобував ворожий

прапор, нагороджувався — Георгі�

ївським хрестом у росіян і Орде�

ном Почесного Легіону — у фран�

цузів. 

Боротьба за прапор — один із

найвищих злетів воїнського духу.

Ще за часів хрестових походів

формувалися спеціальні групи,

які охороняли його під час бойо�

вих дій. Так, 5–10 лицарів, які

призначалися напередодні бою,

не мали права навіть на хвилину

відійти від прапора. А статут ор�

дена Тамплієрів, наприклад, вима�

гав від кожного лицаря бути на

полі битви, доки тримається зна�

мено. За прапор часто точилася

запекла боротьба, що перетворю�

валася на справжнє побоїще. У

Стародавньому Римі задля того,

щоб повернути втрачену військо�

ву святиню, могли навіть оголо�

сити війну. 

Якщо військова частина втрати�

ла свій бойовий прапор, вона, як

правило, підлягала розформуван�

ню. Тому саме за кількістю захоп�

лених знамен переможець визна�

ЗЗННААММЕЕННННИИЙЙ    ШШЛЛЯЯХХ
ВІЙСЬКОВОЇ  СВЯТИНІ
×è ìîæíà óÿâèòè â³éñüêîâèé ïàðàä áåç áîéî-
âèõ ïðàïîð³â? Çâè÷àéíî, — í³. Íàâ³òü ñàì íà-
êàç: «Íà Ïðàïîð — ÑÒÐÓÍÊÎ!» ñâ³ä÷èòü ïðî
íåïåðåñ³÷íå çíà÷åííÿ ö³º¿ ñâÿòèí³ äëÿ áóäü-
ÿêîãî â³éñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ. 
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чав число розгромлених угрупо�

вань противника. 

Досить складно визначити, яка

функція більше властива прапо�

ру — розпізнавальна чи символіч�

но�сакральна. Так, завдяки йому

полководець ідентифікував своє

військо на полі бою, однак це було

можливо лише тоді, коли армії во�

ювали на відкритому просторі. В

умовах позиційних війн потреба

позначення місця розташування

частин відпала. Стала вторинною

і функціональна роль бойового

прапора. Він залишився симво�

лом честі й доблесті бойової час�

тини. 

ÆÅÐÄÈÍÀ ² Ê²ÍÑÜÊÈÉ ÕÂ²ÑÒ
Серед слов’янських племен теж бу�

ли поширені своєрідні сігнуми, за�

вдяки яким ці племена різнилися

між собою. Прикріплені до жерди�

ни жмут трави, кінський хвіст або

гілки дерев — все це знаходять ар�

хеологи під час розкопок давніх по�

селень, у тому числі й на території

України. Такі сігнуми у слов’ян на�

зивалися стягами. Пізніше, як і в ін�

ших країнах, до них почали прикрі�

плювати шматки тканини — сині,

зелені, білі, а найчастіше — червоні.

Як не дивно, у геральдиці цей колір

асоціюється не стільки з кров’ю,

скільки з любов’ю та мужністю. 

До речі, римляни, як і візантійці,

віддавали перевагу декільком від�

тінкам червоного кольору: легіони

мали ясно�червоний, а трибуни та

імператор — від малинового до те�

мно�пурпурового, у залежності від

рангу. Пурпур вважався імператор�

ським кольором. 

Уподобання слов’ян щодо кольо�

ру мало чим відрізнялися від сма�

ків іноземців. Так звані червлені

щити, плащі й прапори найчасті�

ше використовувались і нашими

предками. 

Після прийняття християнства

на знаменах військових дружин

Київської Русі почали зображувати

християнських святих, Богороди�

цю і Спасителя. Саме Спас Неруко�

творний супроводжував у походах

Олександра Невського, Дмитрія

Донського та усіх князів руських.

Це полотнище, а по суті вишита

ікона, було не лише бойовою, а й

релігійною святинею. Серед коза�

ків особливо шанувалася ікона Бо�

городиці Покрови, яка часто зо�

бражувалася на козацьких бойо�

вих знаменах. 

ÄÂÎÃÎËÎÂÈÉ ÎÐÅË 
ÍÀ ÊÎÇÀÖÜÊÎÌÓ ÊËÅÉÍÎÄ²
Богдан Хмельницький, за свідчен�

нями очевидців, для святкових та

урочистих виїздів мав «білий пра�

пор із зображенням герба гетьма�

на, бунчук з білого кінського хвос�

та та корогву червону з образом

Архангела Михаїла». Як пише в «Іс�

торії запорозьких козаків» Д. Явор�

ницький, корогвою називали «шо�

вкове яскраво�червоне полотнище

із зображенням на ньому посере�

дині або білого польського орла,

коли запорожці були під владою

польського короля, або двоголово�

го російського, коли перейшли до

московського царя, а з боків —

Спаситель та Архангел Михаїл». На

великій козацькій корогві XVIII ст.,

що збереглася до нашого часу, зо�

бражено з одного боку Архангела

Михаїла, а з другого — білий хрест,

золоте сонце, півмісяць та зорі. Ви�

користання у символіці півмісяця

свідчить про тимчасовий союз ко�

заків з Туреччиною. 

Запорожці часто виступали під

знаменами, які отримували від

іноземних правителів. Так, у

1706 р. в Бендерах турецький сул�

тан подарував козакам Івана Мазе�

пи синьо�червону корогву, на чер�

воному полі якої зображений пів�

місяць і зірка, а на синьому — зо�

лотий хрест Східної церкви.

Вручений найманому козацькому

підрозділу прапор був своєрідним

символом, який засвідчував угоду

між турецьким султаном та коза�

ками. Козаки отримували знамена

і від імператора Священної Римсь�

кої імперії Рудольфа Габсбурга, і

від російських монархів Петра І та

Катерини ІІ, і навіть від французь�

ких королів… А перші перемоги

Богдана Хмельницького були здо�

буті під прапором, подарованим

йому польським королем Владис�

лавом IV.

ÎÒÀÌÀÍÑÜÊÀ
ÏÐÀÏÎÐÎÒÂÎÐ×²ÑÒÜ
Твердження про те, що малиновий

колір на козацьких прапорах зав�

жди переважав, досить спірне. До�

слідження захоплених під Берес�

течком знамен свідчить про інше.

Так, штандарт Богдана Хмельниць�

кого мав білий колір. Оскільки

конкретного положення щодо

форми та кольору козацьких зна�

мен не існувало, прапоротворчіс�

тю часто займалися самі отамани.

Власні знамена найрізноманітні�

ших кольорів та зображень на них

мали окремі полки, курені й навіть

паланки. 

Найпоширенішим вважається

зображення козака з мушкетом. З

середини XVI ст. воно стало своє�

рідним гербом Запорозького коза�

цтва. На знаменах козак зображу�

вався на жовтому тлі у червоному

одязі. Згодом набули поширення

зображення так званої арматури —

композиції з предметів військово�

го спорядження.

Часто козакам дарували бойові

прапори, які виготовляли місцеві

жителі або вишивали черниці пра�

вославних монастирів. Відомі ко�

зацькі знамена із зображенням

святих Антонія та Феодосія Печер�

ських, святої Варвари. А в мор�

ських походах запорожців супро�

воджувала біла корогва із зобра�

женням покровителя мореплавців

Святого Миколая. 

Âîëîäèìèð ÃÎË²ÖÈÍ

Òâåðäæåííÿ, ùî ìàëèíîâèé êîë³ð 
íà êîçàöüêèõ ïðàïîðàõ çàâæäè
ïåðåâàæàâ, äîñèòü ñï³ðíå. 
Íàïðèêëàä, øòàíäàðò Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî ìàâ á³ëèé êîë³ð. 

«Áîéîâèé Ïðàïîð â³éñüêîâî¿ ÷à-
ñòèíè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè º
ñèìâîëîì ÷åñò³, äîáëåñò³… 

Áîéîâèé Ïðàïîð çàâæäè çíà-
õîäèòüñÿ ç³ ñâîºþ â³éñüêîâîþ
÷àñòèíîþ, à íà ïîë³ áîþ — â ðà-
éîí³ áîéîâèõ ä³é, â ÿêèõ ÷àñòèíà
áåðå ó÷àñòü. 

Ó ðàç³ âòðàòè Áîéîâîãî Ïðàïî-
ðà êîìàíäèð â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè
³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ùî º áåç-
ïîñåðåäí³ìè âèíóâàòöÿìè öüîãî,
íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ³ç
Çàêîíîì». 

Ç³ Ñòàòóò³â ÇÑ Óêðà¿íè



ТОВ «ВІДЗНАКА» пропонує:
Вишивка Q всі види послуг

Â³ä ðîçðîáêè äèçàéíó äî ãîòîâèõ âèðîá³â
(ïðàïîðè, øòàíäàðòè, âèìïåëè, êðàâàòêè ç ëîãîòèïîì
çàìîâíèêà, åìáëåìè, ïîãîíè, êàðòèíè, ñóïåðîáêëàäèíêè,
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Óêðà¿íà, 01010, ì. Êè¿â âóë.
Àí³ùåíêî, áóä. 17 òåë./ôàêñ:

290 1413; 251 1182
E-mail: office@vidznaka.kiev.ua
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— З кожним новим призовом все

менше тих, хто вміє грати на яко�

мусь музичному інструменті чи

просто співати, — розповідає на�

чальник оркестру — військовий

диригент 24�ї окремої механізова�

ної бригади капітан Олексій Ряб�

чук. — Якщо ця тенденція зберіга�

тиметься, то скоро й працювати

буде ні з ким.

— Якщо до 2003 року в штаті ор�

кестру були вихованці, то тепер у

зв’язку із скороченням наш твор�

чий колектив втратив 10 чоловік, —

в один голос поскаржилися і підле�

глі капітана. — До речі, хто змінить

нас, коли звільнимося у запас — не�

має ані музикантів�професіоналів,

ані бажаючих ними бути.

Вихованці військових оркестрів,

нагадаю, набиралися з допризов�

ної молоді. Зазвичай це були юна�

ки із малозабезпечених сімей, учні

музичних шкіл. Більшість з них, як

правило, залишалися служити в рі�

дних військових частинах. До речі,

чимало військовослужбовців орке�

стру 24�ї омбр пройшли саме та�

кий шлях — від вихованця до пра�

порщика.

Негативну роль відіграв і той

факт, що у зв’язку з реформуван�

ням армії всі посади, які займали

прапорщики, стали старшинськи�

ми і, зрозуміло, зарплатня стала

меншою. Та й взагалі неприємно,

коли перебуваєш на посаді, на три

щаблі нижчій за звання...

ÁÀÆÀÞ×ÈÕ ÍÀÂ×ÀÒÈÑß —
ÎÁÌÀËÜ
Львівський військовий інститут

Національного університету «Львів�

ська політехніка» сьогодні єдиний

в Україні заклад, де навчають кур�

сантів за спеціалізацією «оркест�

рові духові та ударні інструменти».

Кошти на це у 1999 році були виді�

МІНОРНИЙ АКОРД

ЩЩООББ  ССУУРРММИИ  ЛЛУУННААЛЛИИ......
Про це слід подбати сьогодні,
бо завтра може бути запізно...

Â³éñüêîâèé îðêåñòð,
ÿê â³äîìî, º íåâ³ä’ºì-
íîþ ñêëàäîâîþ áóäü-
ÿêèõ óðî÷èñòèõ
çàõîä³â. Öå òàêîæ
ñâîºð³äíèé ïîêàçíèê
êóëüòóðíîãî æèòòÿ
àðì³éñüêîãî êîëåêòè-
âó. Îäíàê, ÿê âèÿâè-
ëîñÿ, ìóçèêè ó
ïîãîíàõ ïåðåæèâàþòü
íå íàéêðàù³ ÷àñè… Íà
ñüîãîäí³ ó Çáðîéíèõ
Ñèëàõ Óêðà¿íè íåìàº
æîäíîãî ñòîâ³äñîòêî-
âî óêîìïëåêòîâàíîãî
â³éñüêîâîãî îðêåñòðó. 
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лені за рахунок скорочення вихова�

нців сорока військових оркестрів.

Навчання триває три роки. Випус�

кається курсант старшиною війсь�

кової служби за контрактом (до

цього року випускник отримував

звання «прапорщик», ступінь моло�

дшого спеціаліста та медичну освіту

(санінструктор).

Чому ж випускники цього інсти�

туту не можуть повністю забезпечи�

ти потребу військових оркестрів?

— На сьогодні ситуація є досить

складною, — розповідає началь�

ник військово�диригентської ка�

федри, заслужений діяч мистецтв

України полковник Ярослав Гор�

баль. — Минулого року у нас було

25 вакантних місць, набрали ж ли�

ше 12 чоловік. Причому ми були

змушені піти на експеримент: 5 чо�

ловік з тих, хто поступив, — не ма�

ли музичної освіти... Щоб виріши�

ти проблему з набором, ми навіть

подавали рекламні оголошення в

газети, розсилали листи до облас�

них управлінь культури, однак очі�

куваних результатів це не дало. Мо�

жливо, це сталося через брак необ�

хідної інформації. Адже мало хто

знає, що всі наші випускники пра�

цевлаштовуються — практично

кожний військовий оркестр сього�

дні відчуває потребу в музикантах.

×ÎÌÓ ÖÈÂ²ËÜÍ² ÌÓÇÈÊÀÍÒÈ
ÍÅ ÏÎÑÏ²ØÀÞÒÜ 
ÑÒÀÒÈ Â²ÉÑÜÊÎÂÈÌÈ?
Здавалося б, спеціалістів для війсь�

кових оркестрів можна знайти й

іншим шляхом — скажімо, служба

за контрактом. Тому я й звернувся

до Львівського державного музич�

ного училища імені С. Людкевича.

— Не скажу, що ніхто з вихован�

ців музичного училища не йде у

військові оркестри, — розповідає

керівник закладу Ярослав Мо�

зіль. — Строкову службу вони про�

ходять саме там, проте залишатися

в армії бажає далеко не кожний. 

Ну хто погодиться служити за

400–500 гривень далеко від дому?

При цьому ще треба пристосову�

ватися до військового життя, бути

постійно «прив’язаним» до части�

ни. При цьому, візьміть до уваги,

талановитий музикант може заро�

бляти значно більше і без таких зу�

силь. Можливо, на службу в оркест�

ри і приходили б люди, якби були

впевнені, що матимуть пристойне

житло, нормальні соціальні та по�

бутові умови...

До речі, багато наших випускни�

ків пробували влаштуватися у вій�

ськових оркестрах. Зокрема, Юлія

Богдан намагалася потрапити до

оркестру військового інституту.

Але їй відмовили. Як з’ясувалося зго�

дом, це було пов’язано зі скорочен�

ням посад прапорщиків. Сьогодні

ці проблеми вирішуються, отже, є

надія, що ситуація поліпшиться.

ÄÎ ÎÐÊÅÑÒÐÓ ØÒÀÁÓ
ÇÀÕ²ÄÍÎÃÎ ÎÊ ÁÓÄÜ-ÊÎÃÎ
ÍÅ ÁÅÐÓÒÜ 
З 52 чоловік за штатом в оркестрі

штабу Західного ОК нараховується

лише 38. Пояснив ситуацію його

начальник підполковник Микола

Орач:

— Це аж ніяк не впливає на якість

нашої роботи. На цю проблему

треба поглянути з іншого боку. Ор�

кестр штабу Західного ОК по праву

вважається одним із найкращих в

Україні. Свідченням цього є успіш�

ні виступи на фестивалі у Голландії,

де ми грали разом з елітними орке�

страми Росії, Чехії, Королівської

гвардії Норвегії, творчі поїздки до

Італії та Франції.

Набрати повний штат для нас —

не проблема, але справа в тому, що

ми відбираємо тільки високопро�

фесійних музикантів. Так, до нас

приходять випускники музичного

училища, але часто їхній профе�

сійний рівень залишає бажати кра�

щого. Частіше ми беремо людей

вже після консерваторії. Багато ор�

кестрантів у нас мають можливість

заочно отримати вищу музичну

освіту. Наших музикантів регуляр�

но запрошують до Львівської опе�

ри, а наш трубач, наприклад, брав

участь у записуванні пісень Русла�

ни... Тому ми просто не маємо пра�

ва брати до оркестру будь�кого,

тільки щоб укомплектувати штат.

Від цього ми просто програємо.

Нас часто запрошують до країн

Європи, де оркестранти мають

можливість щомісяця заробити

600–800 євро. По закінченні конт�

ракту дехто з них приймає запро�

шення і виїжджає за кордон. Але

незмінно всі повертаються до нас,

тому що патріотизм для військо�

вих музикантів не є пустим словом. 

***
Усі, з ким я розмовляв, одностайні у

тому, що проблема кадрів — у зане�

паді музичних шкіл, які існують

майже на межі зубожіння: недо�

статнє фінансування, більш ніж

скромна заробітня плата виклада�

чів, відсутність якісних музичних

інструментів. Як сказав мені один

із викладачів музичного училища:

«Хочете відбити у дитини бажання

навчатися музиці — дайте їй пога�

ний інструмент»…

До того ж сьогодні вчителям до�

водиться самим шукати учнів. Деякі

класи музичних інструментів, а са�

ме тромбон, труба, гобой, занепа�

дають. Все менше й менше людей

обирають музику своєю професі�

єю, все менше з них стають фахів�

цями, і тільки невелика частина по�

в’язує свою роботу зі службою в ар�

мії. І часто буває так, що вони роз�

ривають контракт і починають

шукати заробітку деінде — у кра�

щому випадку за кордоном, у гір�

шому — на весіллях та похоронах.

Ëåéòåíàíò Îëåêñ³é ÌÀÇÓÐ²Í

Âñå ìåíøå é ìåíøå ëþäåé
îáèðàþòü ìóçèêó ñâîºþ ïðîôåñ³ºþ,
âñå ìåíøå ç íèõ ñòàþòü ôàõ³âöÿìè,

³ ëèøå íåâåëèêà ÷àñòèíà ïîâ’ÿçóº
ñâîº ìàéáóòíº ç³ ñëóæáîþ â àðì³¿.
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Україна, 14020, м. Чернігів, вул. Малиновського, 36 факс (046

ÇÀÒ ÂÒÔ «Ñ³âåðÿíêà» - áàãàòîïðîô³-
ëüíå âèðîáíè÷î-òîðãîâå ï³äïðèºìñòâî,
çàñíîâàíå ó 1969 ðîö³ íà áàç³ ôàáðèêè
ãóìîâî-òåõí³÷íèõ âèðîá³â.

Êîð³íí³ çì³íè ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ
âèðîáíèöòâîì, ìîäåðí³çàö³ÿ òà ðåêîíñò-
ðóêö³ÿ äîçâîëèëè ô³ðì³ ñòàòè îäíèì ³ç
ë³äåð³â ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â
Óêðà¿í³.

Ïîñò³éíèìè çàìîâíèêàìè ô³ðìè «Ñ³âå-
ðÿíêà» º: Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè, Ñëóæáà
Áåçïåêè, Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ,
ÌÍÑ Óêðà¿íè òà àòîìí³ åëåêòðîñòàíö³¿.

Êîëåêòèâ ô³ðìè º ïåðåìîæöåì âñåóê-
ðà¿íñüêîãî â³äêðèòîãî ðåéòèíãó ïîïó-
ëÿðíîñò³ òà ÿêîñò³ «Çîëîòà Ôîðòóíà».

Ô³ðìà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèïóñêó ñïå-
ö³àëüíîãî îäÿãó äëÿ äåðæàâíèõ òà â³é-
ñüêîâèõ ñëóæá, à òàêîæ âèïóñêàº øèðî-
êèé àñîðòèìåíò ÷îëîâ³÷îãî òà æ³íî÷îãî
îäÿãó, ñïåöîäÿã äëÿ ï³äïðèºìñòâ òà îð-
ãàí³çàö³é, ïðîäóêö³þ ç ïðîãóìîâàíèõ
òêàíèí.

Ñòàá³ëüí³ñòü, íàä³éí³ñòü òà âèñîêà
ïàðòíåðñüêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñïðèÿëè
òîìó, ùî ñüîãîäí³ ñòðàòåã³÷íèì çàìîâ-
íèêîì ô³ðìè º Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè
Óêðà¿íè.

Ïîñò³éíå óäîñêîíàëåííÿ âèðîáíèöòâà
îäÿãó äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â äîçâî-

«СІВЕР

Ïë³ò òóðèñòè÷íèé (øåñòèì³ñíèé)
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ëèëî ô³ðì³ íåîäíîðàçîâî âèãðàâàòè
òåíäåð íà ïîñòàâêó ðå÷îâîãî ìàéíà,
ÿêèé ïðîâîäèëî Ãîëîâíå ðå÷îâå
óïðàâë³ííÿ òèëó â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà.

Îäÿã äëÿ óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâîñëó-
æáîâö³â, ÿêèé ô³ðìà «Ñ³âåðÿíêà» ïî-
ñòà÷àº Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè Óêðà¿íè:
ïàëüòî ñóêîííå, ïëàù³, êóðòêè òà
áðþêè íàï³âøåðñòÿí³, ìóíäèðè òà
áðþêè, êîñòþìè ïîëüîâ³ ë³òí³ òà çè-
ìîâ³, ãîëîâí³ óáîðè, ïëàù-íàêèäêè,
êîñòþìè äëÿ ë³öå¿ñò³â òà ³í.

Îïàíîâàíî âèïóñê òðàíñïîðòóâàëüíèõ ñòð³÷îê,
ïðîãóìîâàíèõ òêàíèí ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíî¿ ïðîäóêö³¿ ç íå¿: ÷îâíè ïîíàä
50 ìîäèô³êàö³é òîðãîâî¿ ìàðêè «Ñ³âåðÿíêà», êîì-
á³íåçîíè, ïëàù-íàêèäêè, ïëàù³, òåíòè, êîñòþìè
äëÿ øàõòàð³â, ðèáàëîê, ìåòðîáóä³âö³â, ðÿòóâàëü-
íèê³â, äëÿ âîäíîãî òóðèçìó.

Ñòâîðåíà íà ô³ðì³ óí³êàëüíà ñèñòåìà óïðàâë³í-
íÿ âèðîáíèöòâîì ³ êîíòðîëþ íà âñ³õ åòàïàõ âèãî-
òîâëåííÿ ïðîäóêö³¿ çàáåçïå÷óº ñüîãîäí³ ÿê³ñòü,
ùî â³äïîâ³äàº ð³âíþ ïðîâ³äíèõ ³íîçåìíèõ âèðîá-
íèê³â. 

РЯНКА»

Президент ЗАТ ВТФ «Сіверянка»
заслужений працівник
промисловості України 

Олександр Лавренюк

Íàìåò: ÓÑÁ-56 (Óí³ô³êîâàíèé ñàí³òàðíî-áàðà÷íèé)
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ÏÅÐÅÏÓÑÒÊÀ ÄÎ ÊÀÐ’ªÐÈ —
«ÊÎÅÔ²Ö²ªÍÒ ²ÍÒÅËÅÊÒÓ» 
ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю)

заснований у 1948 році, через кіль�

ка тижнів після проголошення

держави Ізраїль. Військова служба

є невід’ємною частиною життя із�

раїльтян. Відмова від служби в армії

сприймається як антигромадський

вчинок, а в багатьох випадках уне�

можливлює подальшу успішну ка�

р’єру на «гражданці».

Згідно з ізраїльським законодав�

ством, призову на військову служ�

бу підлягають чоловіки (віком

18–29 років) та незаміжні жінки (у

віці 18–26 років). Християни і му�

сульмани можуть служити в армії

на добровільних засадах. Нещода�

вно міністерство внутрішніх справ

Ізраїлю прийняло рішення надава�

ти громадянство всім військово�

службовцям неєврейського поход�

ження, але які прослужили в Армії

оборони Ізраїлю бодай один рік.

Кожний четвертий — російсько�

мовний. 

Термін строкової служби для чо�

ловіків складає 36 місяців, для жі�

нок — 21. В Ізраїлі визначено три

основних призови: весняний, літ�

ній та осінній. Жінок призивають

упродовж року. Призовний процес

починається з 16 років: спочатку

медична перевірка та психологіч�

ний тест на «коефіцієнт інтелекту».

Після цього призовнику пропону�

ють ознайомитися зі списком вій�

ськових спеціальностей. Іноді на�

дається можливість вибрати місце

служби, проте лише деяким щасли�

вчикам стає завчасно відомо, куди

вони потраплять. Як правило, роз�

поділ відбувається безпосередньо

перед проходженням курсу моло�

дого бійця. 

ÊÎÆÍÈÉ ÎÔ²ÖÅÐ — Ó ÌÈÍÓ-
ËÎÌÓ ÑÎËÄÀÒ
Навчання у військовій академії чи

на офіцерських курсах в Ізраїлі

можливе лише після кількох міся�

ців строкової служби. Причому од�

нією з умов вступу на офіцерський

курс є підписання зобов’язання

про проходження надстрокової

служби (один рік — для більшості

офіцерів, 2,5 — для офіцерів війсь�

ково�морського флоту, і 6 — для

військових льотчиків). Відповідно і

терміни подальшої служби різні —

від кількох місяців (для випускни�

ків офіцерських курсів) до кількох

років для тих, хто під час строкової

служби опанував за рахунок армії

будь�яку «дефіцитну» спеціаль�

ність (наприклад, льотчика). Прак�

тикується багаторазове поновлен�

ня довгострокових контрактів

(щоразу терміном до 5 років). 

Структура ізраїльської армії до�

зволяє офіцерам по закінченні те�

рміну служби продовжити роботу

за цивільним фахом. У такий спо�

сіб забезпечується ротація офіцер�

ського корпусу, а честолюбні мо�

лоді люди завжди мають стимул до

продовження військової служби. 

До речі, в Армії оборони Ізраїлю

важко знайти генерала віком стар�

АРМІЇ СВІТУ

²çðà¿ëüòÿíè íàçèâàþòü ñâîþ äåðæàâó ïðîñòî
«Õà Àðåö», ùî îçíà÷àº «Êðà¿íà». Ïðè÷îìó ñà-
ìå ç âåëèêî¿ ë³òåðè! Çàõèñò «Õà Àðåöó» º ñâÿ-
ùåííèì îáîâ’ÿçêîì êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà. Âñ³
³çðà¿ëüòÿíè — ñîëäàòè. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ó
â³éñüêîâîìó âîíè îäíîñòðî¿ ÷è í³. 

ЦЦААХХААЛЛ
або «Ха Арец» кольору «хакі»
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ше 50 років, а начальник Генераль�

ного штабу не може обіймати

свою посаду більше чотирьох ро�

ків.

Â²ÄÏÓÑÒÊÀ ÒÅÐÌ²ÍÎÌ Â…
ÎÄÈÍÀÄÖßÒÜ Ì²ÑßÖ²Â
Система служби резервістів засно�

вана на принципі, сформульова�

ному одним із колишніх начальни�

ків Генштабу: кожний громадянин

Ізраїлю — це «військовослужбо�

вець, який одинадцять місяців на

рік знаходиться у відпустці». Зага�

лом тривалість резервістської слу�

жби складає 45 днів на рік для офі�

церів та старшого сержантського

складу і 30 днів — для рядових. Слу�

жба в резерві обов’язкова для чоло�

віків віком до 55 років і жінок — до

50. Матеріальна компенсація здій�

снюється в рамках Інституту наці�

онального страхування: працівник

продовжує отримувати свою зви�

чайну заробітну плату протягом

усього терміну зборів, а Інститут

компенсує цю суму роботодавцю.

Тож не дивно, що є чимало бажаю�

чих продовжувати служити в резе�

рві і після досягнення встановле�

ного законом граничного віку.

Коли настає час «Х», резервіст

одягає військову форму і прибуває

на базу. Багатьом це подобається.

Адже, як вони самі визнають, при�

ємно ще раз побачитися з бойови�

ми товаришами, знову відчути себе

молодим і на деякий час відволік�

тися від щоденної боротьби за «мі�

сце під сонцем». Більшість часу ре�

зервісти проводять, охороняючи

віддалені армійські бази, читаючи

газети та сидячи за улюбленою в

Ізраїлі настільною грою — нарда�

ми. Причому змагання з нардів тут

можуть тривати тижнями.

Â²ÉÑÜÊÎÂÅ «ÅÌÀÍÑ²ÏÅ»: 
²ÇÐÀ¯ËÜÑÜÊÈÉ ÂÀÐ²ÀÍÒ
Закон про військову повинність в

Ізраїлі стовідсотково поширюєть�

ся й на жінок, які служать на різних

посадах практично в усіх підрозді�

лах. Щоправда, участі у бойових ді�

ях вони не беруть. Військовозобо�

в’язаними вважаються незаміжні

та жінки, які не мають дітей, віком

від 18 до 26 років. Але якщо вони

репатріювалися до Ізраїлю у віці

після 17 років, на військову службу

їх не призивають (за бажанням їм

надається можливість служити на

добровільних засадах).

По закінченні строкової служби

жінки віком до 24 років призива�

ються на щорічні збори. При цьо�

му командування резервістів вирі�

шує всі питання, пов’язані зі служ�

бою жінок в армії, і є єдиною судо�

вою інстанцією, яка може

розглядати справи жінок�військо�

вослужбовців. Командуючим цьо�

го роду військ також є жінка у зван�

ні бригадного генерала. 

Раніше (через відносно корот�

кий термін служби) представниці

чарівної половини людства не ма�

ли можливості закінчити армійські

курси. Щоб вирішити цю пробле�

му, була створена система довоєн�

ної підготовки. Але на сьогодні бі�

льшість курсів закриті, збережені

лише ті, де готують фахівців з дефі�

цитних спеціальностей. Це курси

дипломованих медсестер, асисте�

нтів зубного лікаря, програмістів,

військових кореспондентів, фахів�

ців по ремонту корабельної елект�

роніки й оптики, водіїв вантажівок,

інструкторів туризму… На сьогодні

Â Àðì³¿ îáîðîíè ²çðà¿ëþ âàæêî
çíàéòè ãåíåðàëà â³êîì ñòàðøå 50
ðîê³â, à íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó íå ìîæå îá³éìàòè ñâîþ
ïîñàäó á³ëüøå ÷îòèðüîõ ðîê³â.
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для жінок�доброволок започатко�

вано курси з низки бойових спеці�

альностей, зокрема, льотний курс,

курс морських офіцерів, бійців

ППО, зв’язківців артилерійських

військ, бійців прикордонної полі�

ції, хімічного захисту, водіїв БТР

тощо. 

ÆÈÒÒß ÍÀÂÏ²Ë, 
ÀÁÎ ÄÂ² ÊÀÐ’ªÐÈ
Для офіцерів ЦАХАЛу існує так зва�

на система «дві кар’єри», яка перед�

бачає створення умов, за яких вій�

ськові, зробивши кар’єру в армії,

звільняються в запас у порівняно

молодому віці (30–40 років). Отже,

людина має можливість зробити

ще одну кар’єру — в цивільному

житті. Тож не дивно, що чимало із�

раїльських генералів, які займали в

армії високі керівні посади, звіль�

нившись зі служби, беруть активну

участь у політичному житті країни. 

ÕÒÎ ÑÒÀÐØÈÉ — ÊÎÌÀÍÄÈÐ
×È ÐÀÂÈÍ?
Військовий равинат Армії оборо�

ни Ізраїлю стежить за тим, щоб ко�

жний військовослужбовець мав

можливість виконувати релігійні

відправлення. Так, наприклад, до�

тримання святості суботи і кошер�

ності їжі є обов’язковими в ізраїль�

ській армії. В усіх підрозділах ЦА�

ХАЛу є равин або інший представ�

ник равинату, який займається

проблемами солдатів, пов’язаними

з релігією, а також пошуками заги�

блих та їхнім похованням за єв�

рейським обрядом. Верховним ав�

торитетом у ЦАХАЛі з усіх релігій�

них питань вважається головний

равин.

До речі, нещодавно саме з ним

був пов’язаний скандал. Екс�глава

служби зовнішньої розвідки «Мос�

сад», а нині депутат кнесету Дані

Ятом виступив із заявою, що в ізра�

їльській армії може статися зако�

лот. Він аргументував це тим, що

солдати більше слухають своїх ра�

винів, аніж командирів. Ятома під�

тримав відставний армійський ге�

нерал Дані Ротшільд. «Заклики ра�

винів до військовослужбовців не

підкорятися наказам командуван�

ня щодо евакуації поселень є фун�

даментом для такого сценарію,» —

підкреслив генерал. 

«ÄÅÌÁÅËÜÑÜÊÀ» Â²ÄÏÓÑÒÊÀ
— ÇÀ ÒÎÂÙÈÍÎÞ ÃÀÌÀÍÖß
Як тільки ізраїльський солдат зві�

льняється у запас, він одразу купує

квиток на літак рейсом у Південно�

Східну Азію або Південну Америку.

Така практика була започаткована

кілька років тому: військовики ви�

рішили, що після служби їм необ�

хідно добре розважитися. Цю ідею

можна виразити одним реченням:

«Їдь так далеко і так надовго, наскі�

льки тобі дозволяє гаманець». За�

звичай така подорож триває… не

менше півроку. Одним із наслідків

цього є непохитна впевненість

жителів деяких країн (наприклад,

Індії), що Ізраїль — це величезна

імперія, якщо вона надсилає таку

масу туристів. Інший наслідок — у

відвідуваних туристами містах, та�

ких як Бангкок, на вулицях повно

написів на івриті. Ізраїльтяни пи�

шаються можливістю сіяти свою

культуру всюди, де вони побували, і

тепер уже нікого не здивує почута

в якомусь Богом забутому в’єтнам�

ському селищі дитяча ізраїльська

пісенька «Уга�уга».

Îëåã ÊÀÏ²ØÎÍ

Êîæíèé ãðîìàäÿíèí ²çðà¿ëþ — öå
«â³éñüêîâîñëóæáîâåöü, ÿêèé

îäèíàäöÿòü ì³ñÿö³â íà ð³ê
çíàõîäèòüñÿ ó â³äïóñòö³»



ì. Êè¿â, ×îêîëîâñüêèé áóëüâàð 27
òåë.: 2428828

2433629

Â³ä ãà÷êà 
äî ðóøíèö³

Íà âñ³ ñìàêè
ÒÎ

Â «
Ñ.Ì

àð³
ÿ»
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Ручні гранати — один із найдавні�

ших видів озброєння піхоти. У се�

редні віки їх прообразами були

зменшені копії… артилерійських

ядер, так звані ручні бомби. Істори�

ки припускають, що назву «грана�

та» вони отримали через зовніш�

ню схожість зі східним плодом —

гранатом. 

У древніх літописах перша згад�

ка про застосування пороху дату�

ється 1232 р. н.е., коли китайці, об�

ложені монголами в місті Кай�Фенг�

Фу, захищалися за допомогою роз�

ривних бомб і… петард. Згодом

арабам став відомий секрет виго�

товлення пороху і вогнепальних

боєприпасів. У давніх арабських

літописах згадується також китай�

ський червоний та білий вогонь, а

селітра називається китайською

сіллю або китайським снігом. Пер�

ші вибухові пристрої виготовляли,

з’єднуючи дві порожні чавунні пів�

кулі, споряджені зарядом чорного

пороху. Для уповільнення вибуху

заряду служив ґніт, змочений у гус�

тому розчині селітри. З розвитком

металургії ручні бомби стали ро�

бити цільно�пустотними, із зовні�

шнім відливом для запальної труб�

ки. Конструкції мали різноманітні

форми та механізми приведення у

бойове положення. 

«ÔÐÓÊÒ» Â²Ä ËÅÌÎÍÀ?
Недосконалість перших ручних

гранат вимагала обережності та

особливих навичок у застосуванні.

Саме тому в багатьох європейсь�

ких арміях, починаючи з другої

половини XVII і приблизно до пер�

шої половини XVIII ст., існували

підрозділи добірної піхоти — гре�

надерські роти, вояки яких були

спеціально навчені метанню не�

безпечних виробів. 

На озброєння російської армії

прототип ручної гранати прийня�

ли у 1912 р. Загальна вага новинки

складала 1230 г. Але вже через два

роки її модернізували, зменшивши

вагу вибухової речовини до 410 г

замість 615. Тому нова граната ви�

явилася не здатною руйнувати по�

тужні оборонні споруди, і солда�

там у бойових умовах власноруч

доводилося удосконалювати вина�

ходи зброярів — до горловини

гранати прикріплювали спеціаль�

ну бляшану форму з додатковим

зарядом. Для руйнування високих

дротяних загороджень до корпусу

прив’язували три міцні нитки дов�

жиною близько 80 см зі свинцеви�

ми гирями на кінцях. Завдяки цьо�

му граната могла зачепитися на за�

горожі та, вибухнувши, призвести

до значних руйнувань. 

Царська армія мала на озброєнні

французькі (Р1, F1), швейцарські

та англійські (систем Лемона і Міл�

лса), а також трофейні німецькі ру�

чні гранати. Але особливу попу�

лярність у військах чи не одразу за�

воювала Ф�1. У Росії, Німеччині й

Польщі її називали «лимонкою», у

Франції й Англії — «ананасівкою»,

на Балканах — «черепахою». Пока�

зово, що, розроблена ще на почат�

ку минулого століття, вона й доте�

пер є найдешевшою у виробництві

та найефективнішою в бойовому

застосуванні. Сучасна ручна обо�

ронна граната Ф�1 («лимонка»)

розроблена на основі французької

осколкової гранати F�1 та англій�

ської гранати системи Лемона, що

поставлялися в Росію в роки Пер�

шої світової війни. Згодом її при�

йняли на озброєння у Червоній ар�

мії. У 1939 р. вона була модернізо�

вана радянським зброярем Ф. Хра�

меєвим. 

АРСЕНАЛ

ФQ1: СМЕРТОНОСНА

««ЦЦИИТТРРИИННАА»»
Ó Ðîñ³¿, Í³ìå÷÷èí³ é Ïîëüù³ ¿¿ íàçèâàþòü «ëè-
ìîíêîþ», ó Ôðàíö³¿ é Àíãë³¿ — «àíàíàñ³âêîþ»,
íà Áàëêàíàõ — «÷åðåïàõîþ». Ïîêàçîâî, ùî,
ðîçðîáëåíà ùå íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ,
ðó÷íà ãðàíàòà Ô-1 é äîòåïåð çàëèøàºòüñÿ
íàéäåøåâøîþ ó âèðîáíèöòâ³ òà íàéåôåêòèâ-
í³øîþ â áîéîâîìó çàñòîñóâàíí³. 

Åôåêòèâí³ñòü óðàæåííÿ ö³ëåé
ìàëîîñêîëêîâèìè ï³äñòâîëüíèìè
ãðàíàòàìè íå éäå â æîäíå
ïîð³âíÿííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ðó÷íî¿
îñêîëêîâî¿ ãðàíàòè Ô-1. 
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«ÊÈØÅÍÜÊÎÂÀ ÀÐÒÈËÅÐ²ß» 
Під час Великої Вітчизняної війни

ручні гранати були найбільш масо�

вим видом зброї. Через нестачу у

військах протитанкової артилерії

радянське керівництво прийняло

рішення про збільшення обсягів

виробництва протитанкових гра�

нат. Зв’язки протитанкових, а то й

протипіхотних ручних гранат в

перші роки війни були одним із ос�

новних засобів боротьби з броне�

технікою ворога. Проте після вій�

ни військово�технічний потенціал

армії виявився настільки потуж�

ним, що в подальшому розвитку

«кишенькової артилерії» ніхто не

бачив потреби. Саме тому на

озброєнні збройних сил країн

СНД й дотепер залишаються гра�

нати часів Другої світової. 

Незважаючи на свій досить «по�

хилий» вік, Ф�1 не втрачає попу�

лярності. Навпаки, й донині вивча�

ється та вдосконалюється досвід її

застосування. Наприклад, при під�

готовці спецназівців враховуєть�

ся, що під час бойових дій розвід�

ники, стріляючи однією рукою з

пістолета, у другій, піднятій на рів�

ні голови, тримають гранату — як

противагу для плавної ходи. З та�

кого положення «лимонку» кида�

ли, не замахуючись, миттєво, за

необхідності різко збільшуючи

цим свою вогневу спроможність.

Але метали її не просто так: на

близьких дистанціях бою —

«впритул», при раптовому зіткнен�

ні з групою противника — за спи�

ни ворогів. 

У бойовій практиці ближнього

бою цей нескладний прийом важ�

ко переоцінити. Він особливо ефе�

ктивний у вуличних боях, коли

при раптовій появі «вогневого

опонента» замахуватися гранатою

вже не має часу або неможливо че�

рез тісняву у приміщенні.

«ÏÐÈÐÓ×ÅÍÀ» ÄËß ÎÁÎÐÎÍÈ
Ручні гранати служать могутньою

зброєю ближнього бою на дистан�

ції «останнього кидка» (20–30 м).

За бойовим призначенням вони

поділяються на осколкові і спеці�

альні. Осколкові застосовуються в

основному для ураження живої си�

ли противника у ближньому бою.

Вони поділяються на наступальні

й оборонні, конструктивно відріз�

няючись товщиною стінки корпу�

су. В оборонних — стінки товщі. Ця

відмінність визначає ефективний

радіус ураження осколками. Маси�

вний корпус гранати дозволяє при

розриві зберігати забійну силу на

відстані до 200 м. Кидають такі гра�

нати лише з окопу чи будь�якого

іншого укриття. Наступальні гра�

нати мають радіус ураження до

25 м. В осколкових запал має дис�

танційну дію і вставляється в кор�

пус перед киданням. Він складаєть�

ся з двох основних частин: ударно�

го механізму і власне запалу.

Спеціальні ручні гранати поділя�

ються на протитанкові, запалю�

вальні, димові та ін. Протитанкові

гранати фугасної дії мають легкий

корпус, заповнений потужним

розривним зарядом. У порівнянні

з осколковими вони більші за роз�

міром і важчі, а також споряджені

запалами миттєвої дії, що підрива�

ють основний заряд при ударі об

броню танка. Така граната має два

запобіжники — перший знімають

перед киданням, другий звільняє

ударник самостійно — при зітк�

ненні з ціллю.

Бойова граната фарбується в зе�

лений колір (від хакі до темно�зе�

леного), навчально�імітаційна — в

чорний з двома білими (верти�

кальна і горизонтальна) смугами.

Крім того, в нижній частині вона

має отвір. Бойовий запал не фар�

бується. Кільце чеки і нижня части�

на притискного важеля навчаль�

но�імітаційного запалу фарбують�

ся у червоний колір. Гранати Ф�1

упаковуються у дерев’яні шухляди

по 20 штук. Запали УЗРГМ зберіга�

ються у цій же шухляді окремо, в

двох металевих герметично запая�

них банках (по 10 штук). Вага шух�

ляди — 20 кг.

ÒÀÊÒÈÊÀ «×ÅÐÅÏÀØÎÃÎ ÁÎÞ»
З появою гвинтівкових надстволь�

них та підствольних гранатометів

ручні гранати стали забуватися. А

дарма. Ефективність ураження ці�

лей малоосколковими підстволь�

ними гранатами не йде в жодне

порівняння із застосуванням руч�

ної осколкової гранати Ф�1. З не�

значними конструкційними від�

мінностями ця граната виробля�

ється в різних країнах світу вже 90

років. «Лимонка» є найбільш ефек�

тивною з усіх ручних гранат по за�

бійній дії осколків і винятково

зручною у застосуванні. Ребра на її

корпусі (черепасі) призначені не

тільки для поділу на осколки, як

прийнято вважати, а й для зручно�

сті утримання в руці та можливості

приєднання до опори при встано�

вленні на розтяжку в якості міни.

Корпус гранати відлитий з так зва�

ного «сухого» чавуну. Від вибуху за�

ряду він розколюється на осколки

неправильної рваної форми з гос�

трими краями. При цьому трава

«викошується» в радіусі 3 м. Ура�

ження цілі відбувається в радіусі

5 м. На дистанції 10 м ціль уража�

ється 5–7 осколками, з 15 м — дво�

ма�трьома. Тому на близьких дис�

танціях від вибуху не врятує бро�

нежилет — осколками посіче

руки, ноги, обличчя. Навіть мале�

нький осколок, що потрапив у

шию, рівнозначний смертному

вироку. Проникаючу забійну дію

осколки гранати зберігають до

200 м. Тому в піхоті гранату Ф�1

використовують як оборонну, у

спецназі — як ефективний засіб

нападу, коли малими силами не�

обхідно досягти швидких резуль�

татів у конкретних екстремаль�

них ситуаціях. Нещадна сила «ли�

монки» забезпечує поворот подій

на користь ініціативних і винахід�

ливих, але за умови її вмілого за�

стосування.

Ï³äïîëêîâíèê Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

АКТУАЛЬНО

Ñó÷àñíà Ô-1 íàëåæèòü äî
ïðîòèï³õîòíèõ îñêîëêîâèõ ðó÷-
íèõ ãðàíàò äèñòàíö³éíî¿ ä³¿ îáî-
ðîííîãî òèïó. Çîâí³ âîíà ìàº
îâàëüíèé ðåáðèñòèé êîðïóñ ç
ëèòîãî ÷àâóíó. Îðåáðåííÿ ïðè-
çíà÷åíå äëÿ óòâîðåííÿ îñêîëê³â
âèçíà÷åíîãî ðîçì³ðó ³ ìàñè. Çà-
ïàë ãðàíàòè — óí³âåðñàëüíèé,
ïðèäàòíèé äëÿ ãðàíàò ÐÃ-41,
ÐÃ-42, ÐÃÄ-5. Ìàêñèìàëüíà
äàëüí³ñòü êèäêà çàëåæèòü â³ä
ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ñîëäàòà
é ñêëàäàº 30–45 ì. Òîâñòîñò³í-
íèé êîðïóñ ï³ä ÷àñ âèáóõó äàº
áëèçüêî 300 âåëèêèõ îñêîëê³â ç
ïî÷àòêîâîþ øâèäê³ñòþ ðîçë³-
òàííÿ 730 ì/ñ. Ìàñà ãðàíàòè —
600 ã, ìàñà áîéîâîãî çàðÿäó —
60 ã, ÷àñ óïîâ³ëüíåííÿ —
3,5–4,5 ñ, ðàä³óñ çàá³éíî¿ ä³¿ —
200 ì, äàëüí³ñòü ðîçë³òàííÿ îñ-
íîâíî¿ ìàñè îñêîëê³â — áëèçüêî
30 ì. Íà óòâîðåííÿ çàá³éíèõ
îñêîëê³â âèòðà÷àºòüñÿ 38% ìà-
ñè êîðïóñó. Êîï³ÿìè Ô-1 ìîæíà
ââàæàòè êèòàéñüêó ãðàíàòó «Òèï
1», ïîëüñüêó F-1, òàéâàíñüêó
îáîðîííó ãðàíàòó, ÷èë³éñüêó
Mk2.



ЧИ Є У ВІЙСЬКУ

ССЕЕККСС??



ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍ² ÁÐÈÒÀÍÖ²:
ÑÅÊÑÓ Ó Â²ÉÑÜÊÓ — ÒÀÊ!
Нещодавно вище командування

британської армії прийняло до�

сить оригінальне рішення. Батьки�

командири дозволили британ�

ським солдатам запрошувати своїх

подруг у казарми на ніч. Щоправда,

тільки тим, хто не встиг одружити�

ся«на гражданці». Це нововведення

покликане не лише поліпшити мо�

ральну атмосферу у військах, а й

залучати туди новобранців. Адже

більшість правил та інструкцій для

британців написані ще за часів ре�

гулярної армії. Тому БіБіСі гордо

повідомляє:

— Солдати — вільні люди, і те, що

вони роблять у вільний час, — це

їхня особиста справа!

Ті військовослужбовці, які мають

окремі кімнати в казармах, можуть

приводити туди своїх подруг. Для

інших організовуються «соціальні

будинки», куди запрошують пред�

ставниць «найдавнішої професії».

Крім занять сексом там можна та�

кож вживати алкоголь. Надалі пла�

нується виділяти одруженим (замі�

жнім) солдатам спеціальні кварти�

ри для повноцінного сімейного

життя в період проходження війсь�

кової служби.

ßÊ Ó ÁÓÍÄÅÑÂÅÐ² ÍÀÊËÀËÈ
ÍÀ ÑÅÊÑ ÂÅÒÎ ² ÙÎ Ç ÒÎÃÎ
ÂÈÉØËÎ …
Декілька років тому міністерство

оборони Німеччини спеціальним

декретом заборонило своїм солда�

там займатися сексом, який, як за�

значалося в документі, «може по�

гано вплинути на настрій воїнів та

загальну дисципліну». Це було ви�

кликано тим, що жінки отримали

право служити в німецькій армії

нарівні з чоловіками. Забороняло�

ся також прикрашати стіни казарм

зображеннями оголених та напів�

оголених красунь, портретами ку�

мирів тощо. Закон стосувався на�

віть сімейних пар: чоловік і дружи�

на не мали права на інтимні сто�

сунки в казармі, на території

військової частини, на навчаннях і

навіть у службових відрядженнях!

Декрет викликав хвилю протес�

тів, які призвели... до різкого ско�

рочення бажаючих служити у вій�

ську. Деякі казарми спорожніли на

чверть, оскільки жінки залишали

службу, а чоловіки, звичайно, йшли

за ними. Суспільство називало цей

декрет «шкідливим для здоров’я».

Представники старшого офіцерсь�

кого складу намагалися перекона�

ти командування, що подружні па�

ри, які проживають у казармах, ма�

ють право на інтимні стосунки у ві�

льний від служби час. 

Боротьба за право на секс у вій�

ську тривала і згодом увінчалася

успіхом. Міністерство оборони до�

зволило військовим мати статеві

стосунки, переконавшись, що це

не відволікає їх від виконання слу�

жбових обов’язків, тоді як «сексуа�

льна обмеженість» може мати не�

гативний вплив на моральний

стан військ.

Нині німецькі військовослужбо�

вці, що перебувають в інтимних

стосунках, можуть спокійно спати

разом. Щоправда, жінок у зброй�

них силах Німеччини всього бли�

зько десяти тисяч, а чоловіків май�

же двісті сімдесят…

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊ² «ÊÎÌÀÍÄÎÑ»
ÍÅ ÍÅÕÒÓÞÒÜ ² Â²ÐÒÓÀËÜÍÈÌ
ÑÅÊÑÎÌ
Військові лікарі провели не одне

дослідження щодо сексуального

стримування в армії. Що ж вияви�

лося? Відсоток захворювання на

простатит різко зростав у тих під�

розділах, де суворо стежили за

«моральністю» військовослужбов�

ців. І навпаки, солдати, які мали мо�

жливість відвідувати борделі, на

простатит практично не хворіли. 

Дослідження довели, що внаслі�

док тривалого сексуального стри�

мування чоловіки стають нервови�

ми, з’являється біль у м’язах. Вияв�

лений також характерний синд�

ром — біль у попереку й спині,

який, на думку дослідників, також є

наслідком утримування від стате�

вого життя. Тому американські сек�

сологи рекомендують військовим

регулярно займатися сексом. Дове�

дено, що після повноцінного ста�

тевого акту зникають психологіч�

на втома, депресивний стан, нор�

малізується робота нервової сис�

теми.

Удома американський військо�

вий може знайти собі подругу на

одну ніч чи на кілька годин, але що

робити, коли «командос» перебу�

вають на території чужої держави?

Для підняття духу американсь�

ких військових у регіонах, де ве�

дуться бойові дії, було прийнято

рішення про застосування акції,

що мала місце в ході операції «Буря

в пустелі» у 1991 році: солдатам до�

зволили… віртуальне спілкування з

моделями журналу «Playboy». А у

разі тривалих бойових операцій в

розташування військових підроз�

ділів доставляють жінок легкої по�

ведінки. 

…² ÑÅÊÑ-ÄÎÂ²ÄÍÈÊ 
ÍÀ ÄÎÄÀ×Ó
Представники генштабу армії Ізра�

їлю стурбовані тим, що 20% солда�

тів впевнені: дітей знаходять у ка�

пусті! А небажану вагітність щоро�

ку виявляють приблизно у 700 дів�

чат�військовослужбовців. Тому

ізраїльська армія збирається на�

вчати своїх солдатів мистецтву ко�

хання. Тепер разом з військовою

формою та автоматом кожний но�

вобранець отримує секс�довідник,

який дає вичерпну інформацію

про всі існуючі протизаплідні за�

соби, вагітність, хвороби, що пере�

даються статевим шляхом, тощо. Є

у ньому й розділ, де роз’яснюється

небажаність ранніх статевих зв’яз�

ків. 

ПИТАННЯ РУБА

Çàìîâ÷óâàííÿ ïðîáëåìè ùå íå îçíà÷àº ¿¿ â³ä-
ñóòí³ñòü. Ñåêñóàëüí³ñòü º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòè-
íîþ ëþäñüêîãî æèòòÿ. ² íàâ³òü ÿêùî òè íîñèø
â³éñüêîâó ôîðìó, ë³á³äî ï³ä íåþ àæ í³ÿê íå çà-
õîâàòè.

Ôàõ³âöÿìè Êîðîë³âñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó â Áåëôàñò³ (Âåëèêî-
áðèòàí³ÿ) áóëî ïðîâåäåíå äîñë³-
äæåííÿ, ó õîä³ ÿêîãî â÷åí³ ïðî-
ñòåæèëè çàëåæí³ñòü çàãàëüíîãî
ñòàíó çäîðîâ’ÿ ÷îëîâ³êà â³ä ðå-
ãóëÿðíîñò³ ñòàòåâèõ êîíòàêò³â.
Ïðè öüîìó ïðîàíàë³çóâàëè äàí³
ïðî ñìåðòí³ñòü îäí³º¿ òèñÿ÷³ ÷î-
ëîâ³ê³â ñåðåäíüîãî â³êó çà äåñÿ-
òèð³÷íèé ïåð³îä. Ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî ñåðåä ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ìàëè
áàãàòî îðãàçì³â, ïîêàçíèêè
ñìåðòíîñò³ áóëè íàïîëîâèíó íè-
æ÷èìè, í³æ ó òèõ, õòî ñåêñîì çà-
éìàâñÿ ð³äêî. 
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Â²Ò×ÈÇÍßÍÈÉ ÂÀÐ²ÀÍÒ: 
ÕÒÎ ßÊ ÕÎ×Å, ÒÎÉ ÒÀÊ ²… 
ÂÈÐ²ØÓª ÑÂÎ¯ ÑÅÊÑÓÀËÜÍ²
ÏÐÎÁËÅÌÈ
Неймовірно, але в Головному вій�

ськовому клінічному госпіталі не�

має сексолога та сексопатолога… Є

лише венеролог, який не вирішує

проблеми сексу, а лише допомагає

хворим позбутися його неприєм�

них наслідків.

Українському солдатові займати�

ся сексом не забороняється, але й

не створюється для цього жодних

умов. Чи повинен командир ціка�

витися питаннями статевого вихо�

вання солдатів та перейматися

проблемою сексуальних потреб

своїх підлеглих? Здавалося б: немає

сексу — немає проблем. Але ж ос�

новна маса молодих людей фор�

муються фізично, психічно, мора�

льно, культурно і сексуально саме в

період служби.

— Понад сорок років я працюю з

солдатами. Проте не пригадую

жодного випадку, щоб у бійця були

проблеми щодо сексуального

стримування, — розповідає Ірина

Шклярук, психіатр ГВКГ, лікар ви�

щої категорії. — Іноді траплялися

психічні зриви через невдалий

секс. Психічно нестійкі молоді лю�

ди дуже переживають, якщо їхній

перший сексуальний досвід не

увінчався успіхом. Через це один

солдат навіть заподіяв собі смерть.

Невдалий перший сексуальний до�

свід — це дійсно проблема, але не

армійська, а суспільства в цілому. У

молодих людей віком 18–19 років

статева функція ще перебуває на

стадії формування, а у більшості з

них до призову не було регулярно�

го статевого життя. Тому й під час

проходження служби потреби в

регулярному сексі не може бути.

Принаймні я про таку проблему

нічого не чула.

— Для того, щоб «купити» по�

вію — потрібні гроші, — вислов�

лює своє бачення проблеми Олег

Мірошниченко, дерматовенеролог

ГВКГ. — Щоб запросити порядну

дівчину, скажімо, до кав’ярні — теж

потрібні гроші. Щоб найняти при�

міщення для заняття сексом — зно�

ву�таки потрібні гроші… Нашому

солдату їх бракує. От йому й дово�

диться задовольняти свої сексуаль�

ні потреби з особами протилежної

статі, що мають, скажімо, сумнівне

минуле. А згодом після такого сек�

су (без презерватива, в антисаніта�

рних умовах) солдат записується

до мене на прийом. Лікування ве�

неричних хвороб якісними і ефек�

тивними препаратами коштують

дорого. Знову�таки все сходиться

на грошах. Препарати, що нада�

ються госпіталем безкоштовно,

недостатньо ефективні при ліку�

ванні таких небезпечних захво�

рювань, як, скажімо, хламідіоз, що

часто призводить до безпліддя.

Звичайно, сучасна медицина здат�

на впоратися і з безпліддям, але лі�

кування буде коштувати дуже до�

рого. 

Тому питання культури сексу, що,

зрештою, зберігає здоров’я люди�

ни і здоров’я нації, є дуже актуаль�

ним. Це означає, що у військових

медичних установах неодмінно

мають бути сексологи, сексопато�

логи та урологи, а командування та

виховні структури збройних сил

не повинні заплющувати очі на

проблему сексу в армії. 

Ìàéîð Òàðàñ ÁÎÐÎÂÎÊ

²ñíóþòü äàí³, ùî çàíÿòòÿ ñåêñîì
äâà ðàçè íà òèæäåíü ñïðèÿòëèâî
âïëèâàº íà çäîðîâ’ÿ. Ïîë³ïøó-
þòüñÿ ñòàí çóá³â, çìåíøóºòüñÿ
ðèçèê ñåðöåâèõ çàõâîðþâàíü,
çíèæóºòüñÿ âàãà, çíèêàº äåïðå-
ñ³ÿ, çìåíøóºòüñÿ éìîâ³ðí³ñòü çà-
õâîðþâàííÿ íà ãðèï òà çàñòóäó,
ïîêðàùóþòüñÿ ñòàí ñå÷îâîãî ì³-
õóðà òà ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè.

Â Ãîëîâíîìó â³éñüêîâîìó êë³í³÷íîìó
ãîñï³òàë³ º ëèøå âåíåðîëîã, ÿêèé
äîïîìàãàº õâîðèì ïîçáóòèñÿ
íåïðèºìíèõ íàñë³äê³â ñåêñó.



Óïåðøå ÑÍ²Ä îô³ö³éíî
âèçíàíî ÿê õâîðîáó ó
1981 ð. Äî öüîãî ó ñâ³ò³
áóëî ³íô³êîâàíî áëèçüêî
40 ìëí äîðîñëèõ òà ä³òåé,
ïîíàä 17 ìëí ç ÿêèõ âæå
ïîìåðëè.

Ùîäåííî ðåºñòðóºòüñÿ
7000 âèïàäê³â çàðàæåí-
íÿ Â²Ë-³íôåêö³ºþ, ïðè
öüîìó äåâ’ÿòü îñ³á ³ç äå-
ñÿòè íå çíàþòü, ùî âîíè
óðàæåí³ â³ðóñîì.

Óêðà¿íà ìàº íàéâèùèé
ñòóï³íü ðîçïîâñþäæåíî-
ñò³ Â²Ë/ÑÍ²Äó ñåðåä íà-
ñåëåííÿ ðåñïóáë³ê êîëè-
øíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó. Íàéá³ëüø óðàæåí³
Â²Ë-³íôåêö³ºþ æèòåë³
Îäåñüêî¿, Ëóãàíñüêî¿, Äî-
íåöüêî¿, Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêî¿, Ìèêîëà¿âñüêî¿ îá-
ëàñòåé, Àâòîíîìíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Êðèì, ì³ñò Êèºâà
òà Ñåâàñòîïîëÿ.

Óêðà¿íà ïîñ³äàº ïåðøå ì³-
ñöå ó ªâðîï³ çà ê³ëüê³ñòþ
Â²Ë-³íô³êîâàíîãî ìîëî-
äîãî ïîêîë³ííÿ — þíàê³â
òà ä³â÷àò â³êîì â³ä 15 äî
24 ðîê³â (1,4% þíàê³â ³
0,6% ä³â÷àò).

Ó ìèíóëîìó ðîö³ â Óêðà¿í³
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà ÑÍ²Ä
çðîñëà á³ëüø ÿê óäâ³÷³ ïî-
ð³âíÿíî ç ïîçàìèíóëèì
ðîêîì!

Ç 1987 ïî 2004 ð³ê âè-
ÿâëåíî ³ âçÿòî íà îáë³ê
áëèçüêî 400 Â²Ë-³íô³êî-
âàíèõ â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Ïðè åï³äåì³îëîã³÷íîìó
ðîçñë³äóâàíí³ âèïàäê³â
Â²Ë-³íô³êóâàííÿ âñòàíîâ-
ëåíî, ùî á³ëüøå 40% äî-
íîð³â ³ 40% îáñòåæåíèõ
çà êë³í³÷íèìè ïîêàçíèêà-
ìè âæèâàëè äî ïðèçîâó â
ÇÑÓ íàðêîòè÷í³ ðå÷îâèíè
øëÿõîì ³í’ºêö³é. 50% ç
íèõ ìåøêàëè â ï³âäåííèõ
îáëàñòÿõ Óêðà¿íè.

Ìàéæå 80% Â²Ë-³íô³êîâà-
íèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
âèÿâëåíî âèïàäêîâî (äîíî-
ðè, êë³í³÷í³ ïîêàçíèêè).

Ùîá çàõèñòèòè ñåáå òà
³íøèõ â³ä çàðàæåííÿ Â²Ë,
êîðèñòóéòåñÿ ïðåçåðâà-
òèâîì ï³ä ÷àñ ñòàòåâîãî
àêòó.

Ôàêò çàðàæåííÿ ìîæå
ï³äòâåðäèòè ëèøå ñïåö³-
àëüíèé àíàë³ç êðîâ³ (òåñò)
íà Â²Ë.

ßêùî ó âàñ ç’ÿâèëèñÿ
ñóìí³âè ùîäî ñâîãî ñòà-
òåâîãî çäîðîâ’ÿ – íåãàéíî
çâåðí³òüñÿ çà êîíñóëüòà-
ö³ºþ ³ çðîá³òü òåñò íà Â²Ë
ÿêîìîãà øâèäøå.

ЗЗУУППИИННИИ  ССННІІДД!!

ЗЗААХХИИССТТИИ  ССЕЕББЕЕ!!



П’ЄДЕСТАЛ

«ДОЛЮ «БРОНЗИ» В

АФІНАХ ВИРІШИЛИ

ВСЬОГО СІМ СОТИХ

СЕКУНДИ…»

Дворазовий переможець Кубка світу
з академічного веслування молодший
лейтенант Леонід ШАПОШНИКОВ: 

Â Àô³íàõ óêðà¿íñüê³ «àêàäåì³êè» ï³äíîñèëè
ñâî¿ì óáîë³âàëüíèêàì ñþðïðèçè ð³çíîãî ´àòóí-
êó. ×åðåç äîï³íãîâèé ñêàíäàë ó æ³íî÷³é êîìàíä³
(Îëåíó Îëåô³ðåíêî çâèíóâàòèëè â çàñòîñóâàíí³
çàáîðîíåíîãî ïðåïàðàòó) âñþ ÷åòâ³ðêó ç àêà-
äåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ äèñêâàë³ô³êóâàëè. Àëå æ
áóâ ùå é «áðîíçîâèé» óñï³õ ÷îëîâ³÷î¿ ÷åòâ³ðêè ó
ñêëàä³ Ëåîí³äà Øàïîøíèêîâà, Îëåãà Ëèêîâà,
Ñåðã³ÿ Á³ëîóùåíêà òà Ñåðã³ÿ Ãðèíÿ. Ïðè÷îìó
Øàïîøíèêîâó — ë³äåðó åê³ïàæó çà ÷àñ éîãî
ñïîðòèâíî¿ êàð’ºðè ç³éòè íà îë³ìï³éñüêèé ï’º-
äåñòàë ïîøàíè ïîùàñòèëî ëèøå ç ÷åòâåðòî¿
ñïðîáè.

— Леоніде, очевидно, афінсь�
ку «бронзу» вибороти було не�
легко… 

— Справді, нам вона далася важ�

ко. У день проведення фіналу на

веслувальному каналі в Шініас�

центрі, де був призначений старт

розпашних четвірок, стовпчик

термометра вже вранці піднявся до

35 градусів. На водних доріжках

було ще спекотніше. Ми стартува�

ли о шостій, поруч із німецькими

веслярами. Перші 500 метрів йшли

п’ятими, програючи чехам (на той

час лідерам) 2,74 секунди. На 

1000�метровій та 1500�метровій

позначках ситуація практично не

змінилася. Гонку було «зроблено»

на останніх п’ятистах метрах. Вда�

лося зробити різкий ривок і досяг�

ти найкращого результату на

останньому відрізку. Спочатку ви�

йшли на четверте місце, а потім

випередили поляків. Причому на

останніх 250 метрах відіграли в

них чотири секунди. Тільки за до�

помогою фотофінішу справедливо

розсудили цю гонку. Ми перетнули

фінішну пряму всього на сім сотих

секунди раніше, ніж польські

спортсмени. Уявляєте — всього

0,07 секунди!

— А чому ти обрав академіч�
не веслування «своїм» видом
спорту?

— Це звичайна історія. Я народи�

вся в Хабаровську в сім’ї кадрового

військового. Коли мені виповни�

лося три роки, ми переїхали до

Дніпропетровська. Наш будинок

Ëåîí³ä Øàïîøíèêîâ. 
Íàðîäèâñÿ 30 æîâòíÿ
1969 ð. Âèñòóïàº çà

ñïîðòèâíèé êëóá «Óêðà-
¿íà» (çáðîéí³ ñèëè,

Äí³ïðîïåòðîâñüê), ñïå-
ö³àë³çàö³ÿ — âåñëóâàííÿ

àêàäåì³÷íå. Â³éñüêîâå
çâàííÿ — ìîëîäøèé

ëåéòåíàíò. Çàñëóæåíèé
ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè,
ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíà-
ðîäíîãî êëàñó. ×îòèðè-
ðàçîâèé ñð³áíèé ïðèçåð

(1991, 1993, 1994,
1999) òà äâîðàçîâèé

áðîíçîâèé ïðèçåð ÷åì-
ï³îíàò³â ñâ³òó (1995,

1997). Òðèðàçîâèé
÷åìï³îí ªâðîïè (1994,

1995, 2002). Äâîðàçî-
âèé ïåðåìîæåöü Êóáêà

ñâ³òó (2001, 2002),
äâîðàçîâèé ÷åìï³îí

Âñåñâ³òíüî¿ óí³âåðñ³àäè
(1989, 1993). 17-ðà-
çîâèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè.
Ó÷àñíèê Îë³ìï³éñüêèõ

³ãîð ó Áàðñåëîí³
(1992), Àòëàíò³ (1996),
Ñ³äíå¿ (2000). Áðîíçî-
âèé ïðèçåð Îë³ìï³àäè â

Àô³íàõ (2004).
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знаходився поряд з водним кана�

лом, де тренувалися «академіки» на

двійках, четвірках і вісімках. Мені

сподобався цей видовищний вид

спорту і тому, коли підріс, записав�

ся у секцію академічного веслуван�

ня, яку очолював досвідчений тре�

нер Анатолій Миколайович Шиш�

канов (з ним співпрацюємо й доте�

пер). Уже через два роки я взяв

участь у міжнародній регаті «Друж�

ба», що відбулася в Литві. У 1985

році на юнацькому чемпіонаті сві�

ту посів третє місце, а ще через чо�

тири роки у Дуйсбурзі став пере�

можцем Всесвітньої універсіади.

Після цього мене зарахували до

складу збірної команди СРСР, де я

був наймолодшим. На міжнародні

змагання в ті часи завжди брали

молоді екіпажі, щоб вони набира�

лися досвіду. До речі, цю практику

намагаємося впроваджувати й нині.

— Торік тобі виповнилося 35
років. Ти ще не думав про за�
вершення кар’єри? Чи буде
«спроба номер п’ять» у Пекіні—
2008?

— «Догребти» до Пекіна, відверто

кажучи, буде складно. Хоча немає

нічого неможливого. Наприклад,

ленінградець В’ячеслав Іванов пе�

ремагав на трьох Олімпіадах по�

спіль (у Мельбурні — 56, Токіо — 60

і Мехіко — 64). А екіпаж англійця

Стівена Редгрейва був найсильні�

шим протягом шістнадцяти років!

У Сіднеї Редгрейв виграв п’яте «зо�

лото» і тільки після цього завершив

свою блискучу кар’єру. Його коли�

шній напарник Пінсент у розпаш�

ній четвірці виборов четверту

олімпійську перемогу, хоча недав�

но розміняв четвертий десяток.

Можливо, Пінсент братиме участь

і в наступних Іграх у Пекіні. То чим

я гірший? 

— Якось довелося почути про
«дідівщину» у збірній… 

— Насправді йдеться про звичай�

ні жарти. Певний «Курс молодого

бійця» проходять усі спортсмени.

Якось взимку наша збірна перебу�

вала на зборах у Карпатах. Одного

вечора масажист Олексій Мішин

зібрав команду і оголосив, що, мов�

ляв, завтра о дев’ятій ранку за нами

приїде автобус і повезе на збір…

помаранчів. Наказав усім взяти з

собою теплі речі — дорога далека,

надворі — не травень місяць. Уран�

ці «діди» спостерігали з вікон но�

мерів, як «законослухняна» молодь

збірної заздалегідь стала збирати�

ся на автобусній зупинці. Мерзли,

але стійко чекали на транспорт.

Хвилин через сорок хтось із хлоп�

ців засумнівався: а чи вирощують у

Карпатах цитрусові? І хто їх узим�

ку збирає ? Ми потім кілька місяців

сміялися, коли згадували про цей

розіграш…

Áåñ³äó â³â Þð³é ÑÌªËÎÂ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÂÈÑÒÓÏ²Â
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ²Â ÇÁÐÎÉÍÈÕ ÑÈË

ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÕ
ÇÌÀÃÀÍÍßÕ 

(ÊÂ²ÒÅÍÜ-ÒÐÀÂÅÍÜ 2005 ÐÎÊÓ)

ÑÀÌÁÎ 
×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ªÂÐÎÏÈ 

(ì. Ìîñêâà, Ðîñ³ÿ)
«Çîëîòî»

Ðÿäîâèé ñëóæáè çà êîíòðàêòîì 
Í. Ñìàëü

«Áðîíçà»
Ì³÷ìàí Ê. Âîëîâèê

Â²ÒÐÈËÜÍÈÉ ÑÏÎÐÒ
ÊÓÁÎÊ ÑÂ²ÒÓ 

(ì. ªð, Ôðàíö³ÿ)
«Áðîíçà»

Ìàéîð ª. Áðàñëàâåöü, 
ìàéîð ². Ìàòâ³ºíêî, 
ì³÷ìàí Î. Ìàñë³âåöü

V ÑÏÀÐÒÀÊ²ÀÄÀ ÇÁÐÎÉÍÈÕ ÑÈË
ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ, ÏÐÈÑÂß×ÅÍÀ 

60-Ð²××Þ ÏÅÐÅÌÎÃÈ Ó ÂÅËÈÊ²É
Â²Ò×ÈÇÍßÍ²É Â²ÉÍ² 

1941-1945 ðð. 
(ì. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîñ³ÿ)

«Çîëîòî»
ÁÎÐÎÒÜÁÀ Â²ËÜÍÀ

ñòàðøèé ëåéòåíàíò Î. Çàõàðóê,
ñòàðøèé ïðàïîðùèê Ñ. Ïðÿäóí,
ïðàïîðùèêè Â. Á³ëîêîïèòèé, 
À. Ìóçàºâ, 
ì³÷ìàí Å. Äóõ³í

ÂÀÆÊÀ ÀÒËÅÒÈÊÀ
ñòàðøèé ïðàïîðùèê 
Î. Êîëîêîëüöåâ, ðÿäîâèé ñëóæáè çà
êîíòðàêòîì Â. Êîâàëü÷óê

ÃÈÐÜÎÂÈÉ ÑÏÎÐÒ
ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ê. Ïðîíòåíêî

ÁÀÃÀÒÎÁÎÐÑÒÂÎ
ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ñ. Ïàðôåíþê

ÀÐÌÑÏÎÐÒ
êàï³òàí Î. Ñåìåðåíêî, 
ìîëîäøèé ñåðæàíò ñëóæáè çà
êîíòðàêòîì Ò. ²âàê³í

«Áðîíçà»
ÂÀÆÊÀ ÀÒËÅÒÈÊÀ

ïðàïîðùèêè Î. Áóòåíêî, 
À. Ïàëüîìêà, 
ðÿäîâ³ Ñ. Õîì÷åíêî, Ñ. Ïóöîâ

ÃÈÐÜÎÂÈÉ ÑÏÎÐÒ
ï³äïîëêîâíèê Ð. Ìèõàëü÷óê, 
êàï³òàí Ð. Êóöåâîë, 
ñòàðø³ ëåéòåíàíòè À. Òåðåíòþê, 
Â. Àíäð³é÷óê, ëåéòåíàíò Ñ. Ãð³áàí,
ñòàðøèé ñåðæàíò ñëóæáè çà
êîíòðàêòîì Â. Àíäð³ÿø

ÀÐÌÑÏÎÐÒ
êóðñàíò Ñ. Êîðîáêà

ÁÀÃÀÒÎÁÎÐÑÒÂÎ ÂÑÊ
ëåéòåíàíò Î. Çîíîâ



***
— ×è âì³º ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî ðó-
áàòè äðîâà?
— Í³. Â³í óì³º ¿õ ëèøå ëàìàòè…

***
— ×è áðàâ ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
ó÷àñòü ó ïåðåïèñ³ íàñåëåííÿ?
— Áðàâ. Òî áóëà éîãî íàéá³ëüøà ³í-
âåíòàðèçàö³ÿ…

***
— ×è çíàº ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî íà-
êàçè ó ñâî¿é â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³?
— Çíàº. Â ÷àñòèí³, ùî éîãî ñòîñóº-
òüñÿ…

***
— ×è íåñå ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
çàðïëàòó äîäîìó?
— Íåñå. Àëå íå äîíîñèòü…

***
— ×è çíàº ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî õî-
÷à á ÿêèéñü âèä îäíîáîþ?
— Çíàº. ² íå îäèí: êàðàòå, äçþäî,
äæèó-äæèòñó òà ùå äåê³ëüêà íàçâ…

***
— ×è çàäîâîëåíèé ïðàïîðùèê Ïå-
òåëüêî ñâîºþ çàðïëàòîþ?
— Òàê. ßêà íå ÿêà, à äîïîìîãà…

***
— ×è ëþáèòü ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
ãîòóâàòè?
— Òàê. Ôîðìó äî ñòðîéîâîãî îãëÿäó…

***
— ßê ïåðåâ³ðÿþòü ïðàïîðùèêà Ïå-
òåëüêà?
— Íåñïîä³âàíî…

***
— ×è âì³º ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî âà-
ðèòè ÿéöÿ?
— Ùå é ÿê óì³º! Êðóòî!

***
Ïðàïîðùèê â³ä÷èòóº ï³äëåãëîãî:
— Òîâàðèøó ðÿäîâèé, ÿ æ âàñ òðè÷³
êëèêàâ, à âè íå ç’ÿâèëèñÿ! ßê öå ðî-
çóì³òè?!
— Ïðîøó âèáà÷åííÿ, òîâà-
ðèøó ïðàïîðùèê,
àëå ÿ íå ÷óâ…
— Íó òàê ï³ä³éäè ³
ñêàæè, ùî òè íå ÷ó-
ºø!..

***
Çàñïåðå÷àëèñÿ äâà âîðîãà, õòî êîãî
ïåðåìîæå. Îäèí êàæå:
— Òà ìè íà âàñ ÿäåðíó áîìáó ñêèíå-
ìî!
— Íó ³ ùî ç òîãî?
— À òå, ùî âñå ìàòåð³àëüíå çàëè-
øèòüñÿ, à âñå æèâå çíèêíå!
— Íó, òîä³ ìè, – çíàéøîâñÿ äðóãèé, –
íà âàñ âçâîä ïðàïîðùèê³â ñêèíåìî.
— Íó ³ ùî ç òîãî?
— À òå, ùî âñå æèâå çàëèøèòüñÿ, à
âñå ìàòåð³àëüíå çíèêíå…

***
Ìîëîäèé ñîëäàò ïðè¿õàâ äîäîìó ó
â³äïóñòêó. Áàòüêè íàêðèëè ñâÿòêî-
âîãî ñòîëà, ñèäÿòü ³ ñëóõàþòü ðîç-
ïîâ³ä³ ñèíà ïðî ñëóæáó. Àæ ðàïòîì

â³í çàìîâê, óï’ÿâøèñü ïîãëÿäîì ó
â³êíî. Âóëèöåþ éøëè ÷îòèðè ñèìïà-

òè÷íèõ ä³â÷èíè. Ìàòè øåï-
íóëà áàòüêîâ³:
— Äèâèñÿ, íàø õëîï÷èê
âæå çîâñ³ì âèð³ñ.

— Òàê. Äî àðì³¿ â³í íà ä³â-
÷àò íå çàäèâëÿâñÿ! – ï³ä-

òâåðäèâ áàòüêî.
Ñèí óâàæíî ñïîñòåð³ãàâ çà ä³â-

÷àòàìè, àæ äîêè ò³ íå çíèêëè ç ïîëÿ
çîðó. Òîä³ ïîâåðíóâñÿ ³ îáóðåíî ñêà-
çàâ:
— Íó áàðäàê! Ð³âíÿííÿ íåìàº, éäóòü
íå â íîãó…

***
Ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ — çàðïëàòà.
Ãðîø³ âèäàº ïðàïîðùèê íàï³ä-
ïèòêó:
— Âàðåíèê!
— ß!
— Îòðèìàé, ðîçïèøèñü.
— Îëåêñ³ºíêî!
— ß!
— Îòðèìàé, ðîçïèøèñü.
— Âñüîãî!
Òèøà.
— Âñüîãî!!!
Òèøà.
— Îò éîëîï, ó íüîãî æ á³ëüøå âñ³õ…

***
— Îáëè÷÷ÿ íà ôîòî-
ãðàô³¿ ìàº áóòè ïðÿ-
ìîêóòíèì…

***
— ß âñå ðîçóì³þ. Ìî-
æíà âèïèòè ÷îòèðè,
ï’ÿòü, ø³ñòü ðàç³â íà
òèæäåíü. Àëå æ íå ùî-
äíÿ…

***
— Êîæíèé ñîëäàò ïî-
âèíåí áóòè àáî çàîõî-
÷åíèì, àáî ïîêàðà-
íèì…

***
— Ìåíå ïåðåâåëè äî
âàñ ç òðåòüîãî áàòà-
ëüéîíó. À òàì, ÿê â³äî-
ìî, äóðíèõ íå òðèìà-
þòü…

***
— ßê âè ñòî¿òå, êîëè
êîìàíäèð â³äâåðíó-
òèé?…

***
— Õòî õóäîæíèê? Âè?
Â³çüì³òü ëîïàòó ³ ìà-
ëþéòå ÿìè ìåòð íà
ìåòð…

***
— Äóðåíü ñóøèòü ÷î-

áîòè, âèâåðíóâ-
øè ¿õ íàâèâîð³ò.
Àëå ñîëäàò – íå
äóðåíü, â³í ³ â
ìîêðèõ ïîõî-
äèòü…

***
— ßêà ð³çíèöÿ ì³æ ñà-
ëîì ³ ì’ÿñîì? Í³ÿêî¿.
Àäæå í³ òîãî, í³ ³íøîãî
ó ìèñö³ íåìàº…

***
— Ïî÷óâøè ñâîº ïð³-
çâèùå, â³éñüêîâîñëó-
æáîâåöü ïîâèíåí
âñòàòè ³ ïî÷åðâîí³òè…

***
— Êîëè ÿ áóâ êóðñàí-
òîì ³ õîò³â ùîñü ïî÷è-
òàòè, ÿ âñòàâàâ ÷åðåç
ï³âãîäèíè ï³ñëÿ â³ä-
áîþ, áðàâ êíèæêó ³
éøîâ ç íåþ â òóàëåò…

***
— Êîëè ÿ çàõî÷ó ïî÷ó-
òè âàøó äóìêó, ÿ âàì ¿¿
ñêàæó…

***
— Äî çàâòðà âñ³ ïî-
âèíí³ ë³êâ³äóâàòè òàêèé
íåäîë³ê, ÿê çà÷³ñêè…

***
— Êîïàéòå òóò! À ÿ òèì
÷àñîì ï³äó ä³çíàþñü,
äå òðåáà…

***
— Êîïàòèìåòå â³ä ìå-
íå äî îá³äó. Ç ëîïàòà-
ìè ÿ âæå äîìîâèâñÿ…

***
— Ì³íè áóâàþòü òàí-
êîâ³ ³ ïðîòèòàíêîâ³…



Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 74101




