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Шановні співвітчизники!
Сьогодні ми відзначаємо День Соборності та

Свободи України.

Це невід’ємні цінності, які з часів Київської Русі

складали основу української національної ідеї.

Від віри у силу свободи і соборності бере вито!

ки мрія Великого Кобзаря про «свою правду, і си!

лу, і волю» в майбутній українській державі.

Ця віра не дала Україні загинути у полум’ї війн

та репресій.

Була на те, напевно, воля Божа, що сьогодні в

наших руках — доля цієї мрії, вибореної завдяки

зусиллям усіх поколінь українців.

І саме від нас великою мірою залежить, яку ви!

соту підкорить Україна в двадцять першому сто!

літті, наскільки міцну віру в своє право бути на

цій землі, у цьому складному, глобалізованому

світі ми передамо нащадкам.

Ця відповідальність вимагає великої праці і

правдивого погляду на виклики, які стоять перед

державою і народом.

А правда полягає в тому, що вільна і соборна

Україна може відбутися лише як демократична

європейська, економічно і гуманітарно розвине!

на спільнота, де кожен громадянин почуває себе

вільно і захищено.

Наш шлях до Європи неможливий без фунда!

ментальних реформ.

Ми взяли курс на системну модернізацію

країни.

Виступ Президента України — Верховного Головнокомандувача

Збройних Сил України Віктора Януковича на урочистих зборах

з нагоди Дня Соборності та Свободи України



За останні два роки, що минули, нам вдалося

приборкати інфляцію, зберегти доволі значне

економічне зростання, подолати майже 15% де!

фіцит бюджету, дякуючи Богу зібрати найбіль!

ший врожай за часи незалежності.

2012 рік — це рік Європи в Україні.

Ми приймемо, і я впевнений, успішно — з усією

традиційною українською гостинністю — Чем!

піонат Європи з футболу.

Ми практично вже завершуємо цю роботу —

побудовані стадіони, дороги, готелі, аеропорти.

Європа та світ по!новому побачать і зрозумі!

ють Україну.

Цього року ми укладемо Угоду про вільну тор!

гівлю і Угоду про Асоціацію з Європейським Со!

юзом, продовжимо роботу у питанні запровад!

ження безвізових пересувань.

Будемо продовжувати нашу політику націо!

нального прагматизму з нашими стратегічними

партнерами — Росією, США, Китаєм.

Ми розпочали масштабні інфраструктурні

проекти.

Крім вже згаданої підготовки до Євро!2012, ми

розпочали будівництво вітрових і сонячних

електростанцій, швидкісних залізниць, буде по!

будовано великий термінал із навантаження

скрапленого газу на чорноморському узбережжі.

Це ті проекти, які дозволять Україні і заробля!

ти, і заощаджувати в наступні десятиліття.

Так склалося, що реформи нам доводиться

впроваджувати у вкрай несприятливих зовніш!

ніх умовах.

По!перше, у світі продовжується економічна

криза.

По!друге, Україна стала заручницею кабальних

газових угод, підписаних у 2009 році, за рахунок

яких країна несе величезні, мільярдні збитки.

По!третє, нам залишився великий зовнішній

борг.

Без перебільшення скажу, що ці угоди, ці борги

склали реальну загрозу національній безпеці Ук!

раїни. І ті, хто незалежно від посад, підштовхував

Україну до прірви, мають нести відповідальність

перед українським народом. Саме рівність усіх

перед законом, невідворотність покарання за

його порушення є ознакою правової держави.

Ми прийняли пакет законів про корупцію. Ми

почали масштабну боротьбу з цим ганебним

явищем. Ні високі посади, ні будь!яке політичне

прикриття не будуть рятувати порушників зако!

нів від правосуддя.

Ми через закони дали доступ громадянам до

будь!якої публічної інформації.

Проводиться судова реформа, прийнято нове

демократичне виборче законодавство.

Я вніс до Парламенту проект нового Кримі!

нально!процесуального кодексу, який відповідає

європейським стандартам.

На черзі — реформування системи правоохо!

ронних органів.

Проводиться робота по створенню Конститу!

ційної асамблеї і підготовки до конституційної

реформи.

Захист прав людини — це також невід’ємна

складова демократичної, європейської країни.

Ми суттєво посилимо моніторинг і контроль за

розслідуванням кожного виявленого випадку

порушення прав та свобод людини.

І на особливому контролі — забезпечення сво!

боди слова.

Вже другий рік поспіль в Україні влада працює

згідно зі щорічним Національним планом ре!

форм, в якому закладено основні пріоритети та

завдання по кожному з напрямів змін.

Завдання всієї української влади — щоб у 2012

році кожен українець відчув ефективність та ре!

зультативність наших дій.

Невід’ємне право кожного українця — це право

на добробут.

Я вимагатиму від Уряду приділяти першочерго!

ву увагу забезпеченню соціальних і економічних

прав громадян України.

Незважаючи на вже згадані мною економічні

негаразди, необхідно підвищувати виплати ма!

лозабезпеченим. Адресні доплати отримають

цього року вчителі, лікарі, працівники культури,

пенсіонери, малозахищені люди.

Ми зробимо усе, аби і надалі зменшувати темпи

інфляції.

Переконаний, що без твердих гарантій соці!

ального захисту наших громадян жодні модерні!

заційні проекти не досягнуть успіху. Ефективні і

продумані соціальні реформи, без надмірного

бюрократичного запалу і «кавалерійських нас!

коків» — одна з головних цілей державної полі!

тики. Надійне забезпечення захисту соціальних

прав громадян України сприятиме посиленню

добробуту, впровадженню нових стандартів

якості життя українців.

В мене немає ніякого сумніву: політика модер!

нізації та ідея сучасної розвиненої держави

об’єднає усіх громадян. Тільки так Україна зможе

ствердитись як сильна та амбітна держава в су!

часному глобалізованому і складному світі.

Я чітко усвідомлюю цю мету. Я знаю, як її досяг!

ти. Я буду діяти рішуче і послідовно.

У мене достатньо політичної волі, аби поступо!

во втілити в життя нашу споконвічну мрію —

розбудови сильної незалежної України.

Чи готові ми до цього? Глибоко перекона!

ний — так! Наші громадяни сильні духом і вмі!

ють перемагати. Переконаний, нам вистачить

натхнення, самовідданості та наснаги.

Я вірю в соборну справедливу і незалежну Ук!

раїну, в якій свобода людини, її громадянські

права є найвищою цінністю!

І допоможе нам Господь Бог у цій великій і над!

важливій справі.

Зі святом! 
З Днем Соборності та Свободи України!



Òîâàðèø³ îô³öåðè òà ãåíåðàëè!

Ïèòàííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ Óêðà¿íè

áóëî ³ çàëèøàºòüñÿ â öåíòð³ óâàãè

êåð³âíèöòâà äåðæàâè.

Õîò³â áè ïîäÿêóâàòè Ìèõàéëó Áðî-

í³ñëàâîâè÷ó ªæåëþ çà éîãî ðîáîòó

íà ïîñàä³ Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè â

äîñèòü ñêëàäíèõ óìîâàõ ðàäèêàëüíî¿

òðàíñôîðìàö³¿ çîâí³øíüî¿ ³ âîºííî¿

ïîë³òèêè äåðæàâè.

Óïåâíåíèé, â³í çðîáèâ âñå, ùî ì³ã.

Ñèòóàö³ÿ â Çáðîéíèõ Ñèëàõ â ö³ëîìó

ñòàá³ë³çîâàíà. Àëå çàðàç öüîãî äà-

ëåêî íå äîñòàòíüî.

Ïðåäñòàâëÿþ âàì Äìèòðà Àëü-

áåðòîâè÷à Ñàëàìàò³íà — íîâîãî

Ì³í³ñòðà îáîðîíè.

Â³í ìàº ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ïîë³-

òè÷íî¿, çàêîíîäàâ÷î¿, àäì³í³ñòðàòèâ-

íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Îñòàíí³ äâà ðîêè éîãî ðîáîòà áóëà

ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ç ïèòàííÿìè îçáðî-

ºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, ÿê³ íèí³ º îäíèìè ç íàéâàæëè-

â³øèõ äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Ñïîä³âàþñÿ, â³í âíåñå ñâ³æèé ïîäèõ ³ íîâó åíåðã³þ â ðå-

ôîðìóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë.

Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ íàçð³ëè çì³íè. Íà æàëü, äåùî âòðà-

÷åíèé ÷àñ íà ï³äãîòîâ÷ó ðîáîòó òà íåïîòð³áí³ ñóïåðå÷êè.

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, íàãîëîøóþ íà ïð³îðèòåòíèõ

çàâäàííÿõ, â³ä âèêîíàííÿ ÿêèõ çàëåæàòèìå íå ëèøå ìîÿ

îö³íêà ä³ÿëüíîñò³ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè, Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè â ö³ëîìó, à é ñòàí îáîðîíè

íàøî¿ äåðæàâè òà ¿¿ àâòîðèòåò íà ì³æíàðîäí³é àðåí³.

Ïî-ïåðøå, ìàº áóòè ï³äãîòîâëåíèé âåñü êîìïëåêñ äî-

êóìåíò³â ñòðàòåã³÷íîãî îáîðîííîãî ïëàíóâàííÿ.

ß ÷åêàþ â íàéêîðîòø³ òåðì³íè â³ä Ì³í³ñòðà îáîðîíè ³ Íà-

÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ñï³ëüíî ï³äãîòîâëåíó ðåàë³ñ-

òè÷íó êîíöåïö³þ ðàäèêàëüíîãî ðåôîðìóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë.

Ö³ äîêóìåíòè ìàþòü âèõîäèòè ³ç ïîë³òèêè ïîçàáëîêî-

âîñò³ íàøî¿ äåðæàâè, âðàõîâóâàòè îñòàíí³ çì³íè âîºííî-

ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðåã³îí³ òà ñïèðàòèñÿ íà àäåêâàòíó

îö³íêó íàÿâíèõ ðåñóðñ³â, ó òîìó ÷èñë³ é åêîíîì³÷íèõ.

Ãîëîâíèì ðåçóëüòàòîì òàêî¿ ðåôîðìè ìàº ñòàòè ñòâî-

ðåííÿ êîìïàêòíèõ ³ åôåêòèâíèõ Çáðîéíèõ Ñèë, çäàòíèõ

çàõèñòèòè íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè Óêðà¿íè.

Ïî-äðóãå, âæå íèí³, íåçâàæàþ÷è íà â³äîì³ ìåí³ ñêëàä-

íîù³, òðåáà ñêîíöåíòðóâàòè óâàãó íà ï³äâèùåíí³ ³íòåí-

ñèâíîñò³ áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè â³éñüê òà íàâ÷åíîñò³ îñîáî-

âîãî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë.

Â³éñüêîâ³ íå ïîâèíí³ ñèä³òè ó êàçàðìàõ òà çàéìàòèñÿ øà-

ã³ñòèêîþ íà ïëàöàõ. ̄ õ ì³ñöå íà ïîë³ãîíàõ, çà øòóðâàëàìè áî-

éîâèõ ìàøèí, òàì, äå ìàº ôîðìóâàòèñÿ ¿õ áîéîâèé âèøê³ë.

Ïî-òðåòº, âñ³ ðåôîðìàòîðñüê³ çàõîäè ìàþòü ïåðåäáà-

÷àòè ÿê ãîëîâíèé ïð³îðèòåò çì³öíåííÿ êàäðîâîãî ïîòåí-

ö³àëó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Ïåðøî÷åðãîâå ì³ñöå ó íàø³é ä³ÿëüíîñò³ ïîâèííî ïîñ³äà-

òè ä³ºâå âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³â ³ ÷ëåí³â ¿õí³õ ðîäèí.

×åêàþ â³ä Ì³í³ñòåðñòâà òà Óðÿäó íà ïðàêòè÷í³ çàõîäè

ùîäî ïîäîëàííÿ òàêîãî ãàíåáíîãî ÿâèùà, ÿêèì º áåç-

êâàðòèðíèé îô³öåð.

Òðåáà òàêîæ ï³äíÿòè ³ ð³âåíü ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

â³éñüêîâèõ. Ìè íå ìàºìî í³ÿêîãî ëþäñüêîãî ³ ãðîìàäÿí-

ñüêîãî ïðàâà çàáóâàòè ïðî â³éñüêîâèõ ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ â³ä-

äàëè äåñÿòêè ðîê³â ñâîãî æèòòÿ ñëóæ³ííþ äåðæàâ³.

Íåçâàæàþ÷è íà â³äîì³ âñ³ì åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè, ìè

âïåðøå çà îñòàíí³ ðîêè ñóòòºâî çá³ëüøèëè ô³íàíñóâàííÿ

Çáðîéíèõ Ñèë.

Öå áóëî íåïðîñòèì ð³øåííÿì, àäæå ìàºìî áàãàòî ³í-

øèõ íåâ³äêëàäíèõ ïîòðåá, íàñàìïåðåä ñîö³àëüíîãî õà-

ðàêòåðó.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî 2012 ð³ê äóæå íåïðîñòèé ç òî÷-

êè çîðó åêîíîì³êè, ìè â öüîìó ðîö³ áóäåìî çá³ëüøóâàòè

ô³íàíñóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë, ïåðåîáëàäíàííÿ òà çàáåç-

ïå÷åííÿ â³éñüêîâèõ òåõí³êîþ.

Óñ³ ïðîÿâè ìàðíîòðàòñòâà, à òèì á³ëüø êîðóïö³¿ - áóäóòü

æîðñòêî êàðàòèñÿ. Ìíîþ íàäàí³ âñ³ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ.

Óñï³õ ä³ÿëüíîñò³ íîâîãî Ì³í³ñòðà îáîðîíè áåçïîñåðåä-

íüî çàëåæàòèìå â³ä çëàãîäæåíî¿ ³ íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³

óñüîãî âåëèêîãî êîëåêòèâó Ì³í³ñòåðñòâà òà Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó, êîæíîãî â³éñüêîâîãî é öèâ³ëüíîãî êåð³âíèêà òà

ñïåö³àë³ñòà.

Âæå ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó î÷³êóþ íà êîíêðåòí³

ðåçóëüòàòè. ×àñ ðîçìîâ ïðî â³éñüêîâó ðåôîðìó ñïëèíóâ.

Ó ñâî¿õ ïðàêòè÷íèõ ñïðàâàõ ìîæåòå ðîçðàõîâóâàòè íà

ìîþ âñåá³÷íó ï³äòðèìêó.

Áàæàþ âàì óñï³õ³â ó âàø³é íåëåãê³é, àëå íàäçâè÷àéíî

âàæëèâ³é ðàòí³é ñïðàâ³!
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Виступ Президента України — Верховного Головнокомандувача 

Збройних Сил України Віктора Януковича 

під час церемонії представлення новопризначеного 

Міністра оборони України Дмитра Саламатіна
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Рішення Президента України —

Верховного Головнокомандувача

Збройних Сил України щодо стабі!

лізації ситуації у війську, в рамках

оборонного бюджету 2011 року,

повністю виконано. А в поточному

році, у порівнянні з 2011!м, — ре!

сурс Міністерства оборони Украї!

ни збільшено на 3,7 млрд гривень,

що становить майже 30 відсотків.

Отже, цього року фінансування в

рамках оборонного бюджету може

стати одним із кращих в історії

Збройних Сил України, адже пе!

редбачає реальні кошти на розви!

ток українського війська та реалі!

зацію державних програм в обо!

ронній сфері.

Обсяги фінансування Міністерс!

тва оборони України у 2012 році

дозволять здійснити перехід від

бюджету «проїдання» до бюджету

розвитку Збройних Сил. У 2012 ро!

ці з Державного бюджету України

Міністерству оборони планується

виділити 16 387,5 млн гривень, що

становить 1,1% ВВП. Причому пе!

реважну більшість цих коштів —

14 171,0 млн гривень — передбаче!

но за загальним фондом. Тож є

сподівання, що такий бюджет доз!

волить Міністерству оборони Ук!

раїни не лише ритмічно фінансу!

вати ключові програми розвитку

озброєння і військової техніки, а й

підвищити соціальні стандарти

військовослужбовців. 

З метою підвищення оператив!

ності та ефективності використан!

ня ресурсу, передбаченого на обо!

рону в 2012 році, Міністерство обо!

рони України скоротило чисель!

ність бюджетних програм з 18 до 7. 

Оптимізація бюджетних прог!

рам передбачає і покращення їх

показників. У бюджеті 2012 року

суттєво збільшені видатки на роз!

виток озброєння і військової тех!

ФІНАНСУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА
ОБОРОНИ УКРАЇНИ:
від бюджету «проїдання»
до бюджету розвитку

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ²âàí Ìàðêî
ïðî îáîðîííèé áþäæåò 2012 ðîêó.
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ніки, підготовку Збройних Сил Ук!

раїни, забезпечення соціальних

гарантій військовослужбовців.

Найбільшою і найоб’ємнішою за

функціями і спрямованістю є

програма «Забезпечення діяльнос!

ті Збройних Сил України». Саме за

нею фінансується основний фонд

грошового забезпечення і заробіт!

ної плати, харчування та речове

забезпечення особового складу,

комунальні послуги, закупівля

пально!мастильних матеріалів та

інше. Зокрема, на утримання

Збройних Сил України у бюджеті

2012 року заплановано 13 317,9

(81,3%) млн гривень; на розвиток

озброєння та військової техніки —

2 343,2 млн гривень (14,3% — удві!

чі більше, ніж фактично витраче!

но на ці потреби у 2011 році), під!

готовка Збройних Сил України

коштуватиме державі — 726,4 млн

гривень (4,4%).

На 13% у поточному році збільше!

но витрати на харчування особово!

го складу. Але оборонне відомство

закуповує не продукти харчування,

а послуги з організації харчування

військовослужбовців. Також цього

року збільшено втричі видатки на

речове забезпечення військово!

службовців. 

Найближчим часом Уряд роз!

гляне і затвердить Державну ці!

льову оборонну програму розвит!

ку озброєння та військової техні!

ки Збройних Сил України на

2012–2017 роки. Вона визначати!

ме обсяги і порядок фінансування

заходів із відновлення та модерні!

зації озброєння і військової техні!

ки. А проекти зі створення літака

АН–70, корабля класу «КОРВЕТ» та

ракетного комплексу «САПСАН»

фінансуватимуться за окремими

державними програмами.

У поточному році на продовжен!

ня цієї програми Державним бюд!

жетом України передбачено 433

млн гривень, у той час як у 2011 ро!

ці було заплановано лише 85 млн

гривень. 

Значний обсяг коштів — 967 млн

гривень — буде спрямовано на від!

новлення боєздатності, модерніза!

цію та закупівлю озброєння і вій!

ськової техніки. Зокрема, модерні!

зацію літаків МіГ!29, Су!25, Л!39,

закупівлю танків «Булат» і «Оплот»,

тренажерних комплексів, а також

на виконання науково!дослід!

ницьких та дослідно!конструктор!

ських робіт.

В цілому в рамках оборонного

бюджету 2012 року видатки на ут!

римання Збройних Сил України

підвищено на 20,7% — до 13,3 млрд

грн. Зокрема, на 9% збільшено

фонд грошового забезпечення

військовослужбовців.

Оборонний бюджет 2012 року

має чітке соціальне спрямування.

Видатки на будівництво житла для

військовослужбовців збільшено

до 500 млн гривень. Це дозволить

Міністерству оборони України в

поточному році побудувати понад

дві тисячі квартир. З 1 січня підви!

щено на 30% розмір щомісячної

премії для військовослужбовців.

Завдяки цьому грошове забезпе!

чення, наприклад, контрактників

зросте в середньому на 180 гри!

вень, офіцерів — на 300 гривень.

А з 1 квітня у Міністерстві оборони

України планують підвищити роз!

міри посадових окладів військо!

вослужбовців на 55%. Адже за до!

рученням Уряду, в Міністерстві со!

ціальної політики України опра!

цьовується питання підвищення

посадових окладів військовослуж!

бовців на 55%, для доведення їх

рівня до рівня посадових окладів

державних службовців. Тож за

умови позитивного вирішення

цього питання, виплату нових по!

садових окладів планується розпо!

чати з 1 квітня.

ПРІОРИТЕТИ
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— Сучасний світ характеризуєть!

ся динамічними геополітичними

змінами та зростанням потенціалу

конфліктності. Він не стає безпеч!

нішим. На воєнні цілі затрачують!

ся астрономічні суми.

Найбільш конфліктогенними за!

лишаються регіони Середнього та

Близького Сходу, Африки, Півден!

но!Східної і Південної Азії. 

Щорічні втрати у воєнних кон!

фліктах становлять близько одно!

го мільйона осіб. На відміну від

співвідношення втрат в роки Пер!

шої та Другої світових війн понад

90% загальних втрат припадає на

цивільне населення.

Левова частка конфліктів прихо!

диться на боротьбу за владу. Дже!

рела конфліктів все більше зміщу!

ються всередину держав, а самі

конфлікти на ранніх стадіях їхньо!

го розвитку мають внутрішній ха!

рактер. На політичну авансцену

дедалі помітніше виходять недер!

жавні суб’єкти — транснаціональні

корпорації, засоби масової інфор!

мації, неконституційні військові

формування радикальної спрямо!

ваності.

Минулий 2011 рік пройшов під

знаком так званої «арабської вес!

ни» і розгортання конфліктної си!

туації в Тунісі, Алжирі, Лівії, Йорда!

нії, Ємені, Єгипті. Напруженість

всередині та між державами регіо!

ну вносить невизначеність у май!

бутнє. В цілому складається вра!

ження створення зони «керовано!

го хаосу».

В умовах глобалізації активізува!

лися процеси дезінтеграції і фраг!

ментації національних держав. Ак!

тивізується етнічний націоналізм і

релігійний фундаменталізм. З боку

світової спільноти послаблена ува!

га щодо проблем територіальних

претензій та правового врегулю!

вання кордонів.

— Якщо говорити про Украї�
ну, то безпекове середовище
навколо неї формується на ос�
нові балансу, власне, її інтере�
сів, регіональних держав, а
також впливових світових
суб’єктів, таких як НАТО і Євро�
пейський Союз, ОДКБ, США,
Російська Федерація. Здається,
останні з політичних гравців
мають серйозний вплив на
визначення стратегічних нап�
рямів розвитку України?

— Сполучені Штати в новій обо!

ронній стратегії визначають на

наступне десятиріччя напрями

вдосконалення воєнної могутнос!

ті, насамперед розширенням вій!

ськової присутності в азіатсько!

тихоокеанському регіоні. Зміц!

нення життєздатності НАТО та

співробітництво з Росією залиша!

ються для них важливими сфера!

ми. Тому, виходячи із зазначених

пріоритетів та власних національ!

них інтересів, вони і будуватимуть

стратегічне партнерство з Украї!

ною.

Обидві країни послідовно скоро!

чують чисельність сухопутних уг!

руповань та поетапно нарощують

високотехнологічні види зброй!

них сил, можливості протиповіт!

«Збройні Сили
України повинні
відповідати
сучасним вимогам»

Â óìîâàõ ñâ³òîâèõ ãëîáàë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â Óêðà¿-
íà ñòî¿òü ïåðåä ÷åðãîâèì âèáîðîì. Àáî ìîäåðí³-
çàö³ÿ, ðàäèêàëüíà ïåðåáóäîâà âñüîãî ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ³ îòðèìàííÿ ìîæëèâîñòåé ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó, àáî ïîñòóïîâèé â³äõ³ä íà ïåðè-
ôåð³þ ñâ³òîâîãî ðîçâèòêó. Ïåðåä ïîä³áíèì
âèáîðîì ñòîÿòü ³ Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè. Ùîá çðî-
çóì³òè ÿêèìè âîíè ìàþòü áóòè ó ìàéáóòíüîìó,
ÿêèì âîºííî-ñòðàòåã³÷íèì âèìîãàì ïîâèíí³ â³äïî-
â³äàòè, íåîáõ³äíî àäåêâàòíî îö³íþâàòè îñîáëèâîñò³
³ ðåàëüí³ ïðè÷èíè âîºííèõ êîíôë³êò³â. Ñàìå ïðî öå
íàøà ðîçìîâà ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà
îáîðîíè Óêðà¿íè Âîëîäèìèðîì Ìîæàðîâñüêèì, ùî
â³äáóëàñÿ ï³ä ÷àñ îïåðàòèâíî-ñòðàòåã³÷íîãî çáîðó
ç êåð³âíèì ñêëàäîì Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè òà
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Перший заступник 
Міністра оборони України 
Володимир Можаровський:
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ряної та особливо протиракетної

оборони.

На стадії подальшої військової

трансформації перебуває і НАТО.

Зважаючи на стрімке скорочення

оборонних бюджетів європей!

ських країн, обговорюється ініціа!

тива керівництва НАТО щодо по!

будови «інтелектуальної оборони

НАТО». 

В грудні 2011 року в американ!

ському місті Норфолк відбулася

конференція з питань трансфор!

мації НАТО. Верховний Головно!

командувач Стратегічного коман!

дування з трансформації генерал

Стефан Абріал ознайомив учасни!

ків з новою ініціативою керівниц!

тва НАТО щодо побудови «інтелек!

туальної оборони НАТО» (smart

defence).

— В чому полягає її суть?
— У першу чергу йдеться про по!

шук ефективних організаційних

рішень щодо збереження зага!

льного оборонного потенціалу

НАТО. Це планується робити шля!

хом уточнення пріоритетів, спеці!

алізації країн та підвищення рівня

співпраці, насамперед в галузі ви!

робництва озброєння. 

— Щодо Євросоюзу, які його
дії в цьому контексті, як вони
впливають на Україну? 

— Європейський Союз також пе!

ребуває у стані трансформації. Він

переживає певні труднощі фінан!

сово!економічного, політичного

характеру та щодо єдності у зов!

нішній політиці. Це стає певним

гальмуючим чинником для євро!

пейської інтеграції України. 

Перебуваючи на перехресті гео!

політичних інтересів, ми зазнаємо

впливу низки негативних зовніш!

ніх та внутрішніх чинників. 

Їхній вплив здійснюється на тлі

загострення глобальних проблем

людства, насамперед боротьби за

ресурси, нерівномірності еконо!

мічного розвитку, активізації міг!

раційних процесів, глобальних

кліматичних змін. 

Негативно впливають на безпе!

кову ситуацію України невиріше!

ність певних проблем щодо дого!

вірно!правового оформлення кор!

донів, етнічні, релігійні, соціальні

чинники. 

Проте, дія зовнішніх чинників

багатократно посилюється внут!

рішніми умовами, до яких слід від!

нести непросте економічне ста!

новище та незавершеність ре!

форм у сфері безпеки і оборони

через відсутність належного фі!

нансування.

— Які слід зробити висновки
з цього?

— Визначення позаблокового

статусу України найбільше відпові!

дає її геополітичному положенню,

сприяє зменшенню напруженості

у регіоні. Водночас, існування поб!

лизу кордонів України «замороже!

них» конфліктів, збереження пев!

них територіальних претензій у

сусідніх державах, а також чергові

економічні кризи можуть спрово!

кувати спроби вирішення проблем

воєнними засобами. 

Збройна агресія проти України у

середньостроковій перспективі

маловірогідна, адже призведе до

катастрофічних економічних, еко!

логічних, гуманітарних наслідків у

масштабах всієї Європи. 

Тому захист територіальної ці!

лісності та недоторканності у разі

збройного конфлікту — одне з го!

ловних завдань Збройних Сил Ук!

раїни. Цьому завданню повинна

відповідати їх організаційна струк!

тура та форми і способи застосу!

вання.

Зважаючи на позаблоковий ста!

тус, ми можемо розраховувати ли!

ше на власний оборонний потен!

ціал. Саме це вимагає від нас вива!

женої стратегії реформування

Збройних Сил. Її реалізація мож!

лива на основі аналізу тенденцій

розвитку збройної боротьби. Її

зміни відбуваються на основі удос!

коналення та створення нових

зразків озброєння і військової тех!

ніки. Дослідження сучасних воєн!

них конфліктів вказують на значне

збільшення можливостей озбро!

єння та одночасне скорочення чи!

сельності Збройних Сил. 

Саме на розумінні цих тенденцій

ґрунтуються сучасні підходи до

розвитку Збройних Сил та змісту

їх підготовки і застосування. Нас!

лідки їх неврахування найбільш

яскраво проявилися у 1991 році,

коли неспроможність керівництва

Іраку побачити нові тенденції і

оцінити їх, призвела до майже

блискавичної поразки.

— Назвіть основні тенденції,
адже їх треба враховувати вже
сьогодні, при завершенні роз�
роблення основоположних
документів оборонного плану�
вання. 

— Це стрімкий розвиток високо!

точної зброї. Значне збільшення

дальності дій ударних ракетних і

авіаційних засобів обумовили іс!

тотне поширення просторових

показників та перенесення їх у по!

вітряно!космічний простір і кібер!

простір. Об’єднані угруповання

військ (сил) можуть вести бойові

дії практично без просторових об!

межень. 

— А що маємо ми? 
— На жаль, воєнна наука ще на

рубежі 90!х років минулого століт!

тя не змогла об’єктивно оцінити

основні тенденції збройної бо!

ротьби та надати відповідні реко!

мендації на майбутнє, насамперед

щодо розвитку озброєння і техні!

ки. Економічні труднощі, занепад

оборонно!промислового ком!

АКТУАЛЬНО



8

плексу держави унеможливили на

той час початок створення більш

сучасних зразків ОВТ. 

В результаті, Збройні Сили Ук!

раїни не мають високоточних за!

собів ураження, сучасних систем

наземної, повітряної і космічної

розвідки, управління і навігації. Є

нагальна потреба це врахувати

при розробленні Державної прог!

рами розвитку озброєння і вій!

ськової техніки. Адже Україна —

космічна держава, маємо відповід!

ний науковий і виробничий по!

тенціал.

Друга тенденція — зростання

значення інформаційного чинни!

ка у досягненні мети застосування

Збройних Сил. 

Розвиток інформаційних техно!

логій забезпечує практично ціло!

добове використання медіа!прос!

тору для маніпуляцій суспільною

думкою, ослаблення протилежної

сторони.

Поєднання новітньої високоточ!

ної зброї, комунікаційно!навіга!

ційних систем роблять будь!які

військові операції надзвичайно ре!

зультативними. 

Набула стратегічного характеру

інформаційна боротьба. Вона ве!

деться без обмежень в просторі та

часі і характеризується високою

ефективністю щодо досягнення

воєнно!політичної мети. 

Вирішальним чинником досяг!

нення успіху в операціях стає де!

зорганізація систем державного та

воєнного управління, демораліза!

ція населення країни й особового

складу збройних сил. 

Завдяки комплексному прове!

денню заходів розвідки, РЕБ, бо!

ротьби в інформаційних мережах,

вогневого ураження інформацій!

них систем противника досягаєть!

ся інформаційна перевага над ним.

Вона дозволяє домінувати під час

проведення операції, діяти на упе!

редження противника. 

— Сьогодні з’явилися нові
форми ведення інформацій�
ної боротьби: інформаційна
операція, спеціальна інформа�
ційна операція. Вже більше 20
країн планують і здійснюють
різноманітні інформаційні
операції, а сумарні витрати в
галузі інформаційної зброї у
світі перевищують 120 млрд
доларів США на рік. Як би Ви
охарактеризували поширення
збройної боротьби на кібер�
простір? 

— Дійсно, невід’ємною части!

ною інформаційного простору та

«п’ятою сферою» ведення зброй!

ної боротьби став кіберпростір.

Введено поняття «кібервійни». Не!

давній приклад успішного ведення

таких дій — посадка безпілотного

літального апарата США, яку здій!

снили іранські спецслужби.

Поняття «кібервійни» увійшло до

вжитку навесні 2007 року, після то!

го, як інформаційним атакам під!

далися сервери американського

міністерства оборони і сайти ес!

тонського уряду. 

Забезпечення безпеки інформа!

ційних і комунікаційних систем

стає складовою частиною оборон!

ної стратегії будь!якої держави і

вимагає запровадження заходів за!

хисту власного інформаційного

поля та здійснення впливу на ін!

формаційні системи противника. 

Так, у травні 2010 року Пентагон

створив новий підрозділ військо!

вого командування — Cybercom.

У Великобританії діє подібний

спеціалізований «операційний

центр». 

Не приховує своїх амбіцій у сфе!

рі інформаційних воєн і Китай, де

при генеральному штабі створена

відповідна структура. 

На майбутнє ми прогнозуємо

стрімке зростання небезпеки кі!

бервпливу на наші інформаційно!

телекомунікаційні системи. Безу!

мовно, така ситуація потребує

створення системи забезпечення

інформаційної безпеки, у тому

числі захисту від кіберзагроз. 

Відповідна робота вже прово!

диться за напрямами створення

нормативно!правової бази, верти!

калі управління, системи підготов!

ки кадрів, а також єдиного поня!

тійного апарату.

Результати операцій у Перській

затоці та колишній Югославії вка!

зують на інтеграцію систем розвід!

ки і вогневого ураження в єдину

технологічну розвідувально!удар!

ну систему.

Комплексне застосування назем!

них, повітряних і космічних сис!

тем і засобів розвідки, управління і

навігації кардинально підвищує

можливості об’єднаних угрупо!

вань військ (сил) при виконанні

оперативних завдань. В ході дос!

лідницького командно!штабного

навчання «Адекватне реагування —

2011» ми вже практично у спроще!

ному варіанті реалізовували подіб!

ну схему. 

Такий підхід дає змогу переорієн!

туватися з масштабних загальновій!

ськових операцій до переважаючо!

го застосування повітряно!мор!

ських ракетних ударів високоточ!

ною зброєю. Вони здійснюються

завдяки використанню глобальної

системи управління та розвідки, то!

погеодезичного і навігаційного за!

безпечення. 

— Щодо використання кос�
мосу в цілях оборони. Які пер�
спективи цього напряму? 

— Космічні засоби сьогодні роз!

глядаються як системоутворюючі

інструменти ведення збройної бо!

ротьби і стають основним поста!

чальником розвідувальної інфор!
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мації навіть для командирів так!

тичного рівня. 

Провідні країни світу прагнуть

заздалегідь створити і підтримува!

ти постійно діючу повітряно!кос!

мічну інфраструктуру, що включає

необхідну кількість апаратів різно!

го призначення. На жаль, в нашій

державі питанням використання

космічних апаратів в інтересах

Збройних Сил України належна

увага не приділялась. Тільки в 2011

році ми спільно з Державним кос!

мічним агентством розпочали

практичне опрацювання можли!

вості більш широкого використан!

ня космічних апаратів для потреб

Збройних Сил. Вкрай важливо бу!

де включити ці потреби і заходи до

проекту нової Загальнодержавної

космічної програми.

— Останнім часом у ЗМІ
з’явилася інформація про
створення у Збройних Силах
України Сил спеціальних опе�
рацій. Хотілося б почути Ваш
коментар з цього приводу.

— Аналіз воєнних конфліктів су!

часності підтвердив стійку тенден!

цію зростання ролі Сил спеціаль!

них операцій. Західні аналітики

вже сьогодні розглядають їх як

«третю силу» після ядерних і зви!

чайних сил, яка здатна визначати

результат збройної боротьби. 

Спостерігається суттєве розши!

рення обсягу завдань, які вирішу!

ють Сили спеціальних операцій у

всіх видах воєнних конфліктів.

Зростає частка Сил спеціальних

операцій в угрупованні військ, що

створюється для ведення бойових

дій. 

Узгоджені дії невеликих, оснаще!

них і добре навчених підрозділів

Сил спеціальних операцій, які бу!

дуть впливати на ключові об’єкти

противника, стануть важливою оз!

накою майбутніх війн. 

Незважаючи на світові тенденції,

створення Сил спеціальних опера!

цій в Україні відбувалося повільни!

ми темпами. Тільки після того, як

Міністр оборони України у 2011

році ухвалив системні рішення

щодо їх статусу, функцій, завдань,

організаційно!штатної структури,

активно розпочата відповідна ро!

бота. 

— З кінця ХХ століття у всіх
провідних країнах світу актив�
но впроваджується функціо�
нальний принцип формуван�
ня й застосування збройних

сил. Спостерігається істотне
розмиття меж між видами
збройних сил та їх трансфор�
мація у функціональні струк�
тури. З чим це пов’язано? 

— Поява нових викликів і загроз

поставила на порядок денний не!

обхідність, поряд із традиційним

призначенням збройних сил для

стримування і відбиття агресії, ви!

рішення завдань щодо: запобіган!

ня виникненню збройних кон!

фліктів та їх нейтралізації; ведення

боротьби з незаконними збройни!

ми формуваннями; проведення

миротворчих та інших операцій.

Суттєва якісна різниця в поко!

ліннях зброї протиборчих сторін,

а також значний розмах діяльності

неконституційних, іррегулярних

формувань призвели до зростання

асиметричності в характері зброй!

ної боротьби. В результаті цього

з’явились навіть нові поняття —

«гібридні загрози» та «гібридні вій!

ни». «Гібридні загрози» — це мож!

ливість одночасного і комплек!

сного застосування різнорідних

сил і засобів для досягнення аси!

метричної переваги, а «Гібридна

війна» — форма воєнних дій, що

ведуться із залученням до конфлік!

ту різнорідних за складом, рівнем і

характером підготовки сил, від ре!

гулярних формувань до диверсій!

них загонів і партизанського руху. 

Яскравим прикладом є успішні дії

угруповання ХЕЗБОЛЛА проти ре!

гулярної армії Ізраїлю у 2006 році. 

Вміння застосовувати асимет!

ричні дії, вибіркові удари, на які

практично неможливо адекватно

відповісти традиційним застосу!

ванням збройних сил, є важливим

для держав, що у своєму арсеналі

не мають необхідного бойового

потенціалу. 

Досвід локальних війн і зброй!

них конфліктів свідчить, що почи!

наючи з війни 1991 року в Пер!

ській затоці і в наступних широко!

масштабних воєнних конфліктах

для проведення операцій залуча!

лися коаліційні, багатонаціональні

сили. Створювалися об’єднані опе!

ративні угруповання із відповід!

ним командуванням і на цій основі

ефективно вирішувалися завдання

при проведенні операцій. 

У цьому сенсі для Збройних Сил

України важливим є забезпечення

міжвидового характеру підготовки

військ (сил), а також приведення її

змісту і обсягів у відповідність до

покладених на війська завдань. 

Більш детально зупинюсь на та!

кій тенденції, як зміна логіко!часо!

вої побудови збройної боротьби.

Вона практично є наслідком вище!

наведених тенденцій.

Збройна боротьба набула високо!

го ступеня керованості, зросла роль

інформаційного чинника та дій у

космосі, — що призвело до глобалі!

зації управління збройною бороть!

бою в цілому. Це обумовило виник!

нення концепції «керованої війни»,

за якою змінюється логіко!часова

побудова збройної боротьби. 

На першому етапі, до початку

фази воєнних дій, передбачається

проведення інформаційно!психо!

логічної операції. Її мета може по!

лягати в знищенні морального ду!

ху противника, деморалізації його

населення і військ, нав’язуванні

думки про безперспективність по!

дальшого опору. 

У свою чергу, інформаційно!

психологічна операція проводить!

ся в межах інформаційної опера!

ції, яка може вестися на державно!

му рівні тривалий час в інтересах

досягнення політичної мети. 

АКТУАЛЬНО
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За декілька тижнів перед почат!

ком бойових дій у межах спеціаль!

ної операції на території против!

ника починають діяти Сили спеці!

альних операцій. Їх завданнями є:

активізація діяльності антиурядо!

вих рухів і незаконних збройних

формувань, дестабілізація обста!

новки, розвідка та уточнення ці!

лей для подальшого наведення на

них засобів ураження. Це ми спос!

терігали під час недавніх подій в

Лівії.

На другому етапі здійснювати!

меться інтенсивне протиборство з

метою завоювання переваги у по!

вітряно!космічному просторі та у

визначених акваторіях. Цей етап

може стати завершальним. 

Для третього етапу, у разі його

виникнення, буде характерним за!

воювання переваги на суші за ра!

хунок спільних дій видів зброй!

них сил шляхом проведення по!

вітряно!наземної операції. Звер!

ніть увагу, що наземна фаза може

бути взагалі необов’язковою або

проводитиметься лише для зак!

ріплення успіху. 

При цьому застосування угрупо!

вань військ (сил), за поглядами фа!

хівців провідних країн, буде здій!

снюватися в межах об’єднаної опе!

рації.

— Розтлумачте, що означає
термін «об’єднана операція»? 

— Концепція «об’єднаної опера!

ції» — це якісно новий крок у роз!

витку теорії воєнного мистецтва.

Вона була розроблена у 2001 році і

прийнята до керівництва зброй!

ними силами країн НАТО. Після

апробації основних її положень в

ході операції «Свобода Іраку»

(2003 р.), Концепція була доопра!

цьована і викладена у 2006 році у

новій редакції статуту ЗС США —

«Об’єднані операції».

Об’єднана операція — це сукуп!

ність зведених у єдиний план за

метою, місцем та часом, адаптова!

них до змін в обстановці синхро!

нізованих боїв, ударів, маневру та

спеціальних дій об’єднань, з’єд!

нань, частин і підрозділів декіль!

кох видів збройних сил для вирі!

шення завдань щодо знищення

противника. 

Необхідно зауважити, що об’єд!

наність дій військ досягається

створенням єдиного інформацій!

ного простору, який відображає

реальну обстановку в районі ве!

дення операції. 

У випадку різкої зміни обстанов!

ки у певному районі бойових дій

за рахунок наявної мережецен!

тричної системи управління ко!

мандувач ставить завдання кон!

кретному бойовому модулю, ми!

наючи всі проміжні ланки управ!

ління. Таким чином, командувач

об’єднаного угруповання військ

може, за необхідності, керувати не

взагалі військами й угрупованням,

а безпосередньо діями модулів і

навіть окремих підрозділів у ре!

альному масштабі часу. 

Зазначені підходи вже перевіре!

ні практикою і успішно застосову!

ються в ході останніх збройних

конфліктів. Це важливо врахувати

в роботі щодо створення Єдиної

автоматизованої системи Зброй!

них Сил України. 

В результаті зазначених тенден!

цій, революційних змін зазнають і

самі конфлікти, їх сутність та за!

гальний перебіг подій. 

— Не могли б Ви їх охаракте�
ризувати? 

— У такому конфлікті вирішаль!

ного значення набуває прихована,

латентна фаза конфлікту і невій!

ськові способи протиборства. По!

літико!дипломатичні, інформа!

ційно!психологічні, економічні та

екологічні засоби передують ак!

тивній фазі конфлікту. Вони забез!

печують ослаблення зовнішніх

позицій противника, зовнішньо!

політичну ізоляцію та економічну

блокаду, сприяють домінуванню

над ним. 

Фактично руйнуються або мак!

симально послаблюються внут!

рішні позиції, насамперед в інфор!

маційному полі, політичній, еко!

номічній сфері, дискредитується

керівництво, підігріваються кон!

флікти на етнічному та релігійно!

му підґрунті. 

Саме при такому підході перемо!

га досягається вже в ході латентної

фази, і військам залишається закрі!

пити успіх лише шляхом блиска!

вичної операції із заняття терито!

рії та ліквідації окремих осередків

опору.

Взагалі, перехід до глобальних

інтегрованих автоматизованих

систем управління військами і

зброєю, застосування новітніх

систем озброєння дозволяють до!

сягти мети за короткий час. Це

унеможливлює тривалу війну між

національними арміями і мас!

штабні конфлікти відходять у ми!

нуле. Що сьогодні являють собою

бойові дії? 

Вони характеризуються корот!

кою тривалістю, ураженням стра!

тегічно важливих об’єктів високо!

точною зброєю на всю глибину те!

риторії, маневреними діями

військ. 

«Хірургічні» спецоперації мають

кращий ефект, ніж широкомас!

штабні воєнні дії. 

Саме до дій при подібному роз!

витку подій треба готувати коман!

дирів, штаби і війська. На жаль,

практика підготовки військ свід!

чить про протилежне. 
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Водночас зауважу, ми всі повинні

чітко розуміти, що нові, так звані

«мережецентричні», або безкон!

тактні війни можуть вести лише

надзвичайно розвинені у військо!

вому аспекті країни, насамперед

США. Для інших країн — це далека

перспектива. Незважаючи на це,

військова реформа в Україні по!

винна максимально враховувати

як загальні тенденції збройної бо!

ротьби, так і розвиток згаданих за!

собів, форм і способів.

— Майбутні війни принци�
пово відрізнятимуться від по�
передніх. Це визначає воєнно�
стратегічні вимоги до пер�
спективних Збройних Сил Ук�
раїни. У зв’язку з цим, які
завдання стоять перед нашою
армією?

— Високий професіоналізм осо!

бового складу Збройних Сил, орга!

нізаційна структура Збройних Сил

України повинні відповідати фун!

кціям та завданням, які стоять пе!

ред ними, форми і засоби застосу!

вання Збройних Сил мають бути

підкорені мобільним і маневреним

діям, з можливістю перенесення

розвідки, зв’язку, навігації, метео!

рології у повітряно!космічний

простір.

Зупинюсь на останній вимозі —

достатнє ресурсне забезпечення

Збройних Сил, оснащення їх су!

часними системами озброєння і

військової техніки. 

Майбутнє за інтегрованими роз!

відувально!ударними системами,

новітніми системами управління, а

також за зброєю, що розроблена

на основі «штучного інтелекту» та

нанотехнологіях. 

Саме такі підходи необхідно нам

обрати при розробленні нових ви!

дів озброєння. 

На жаль, у практичній площині

у нас не все так, як хотілося б. Ок!

рім нових і перспективних про!

ектів корвета, ракетного ком!

плексу та військово!транспор!

тного літака, похвалитися іншим

озброєнням ми поки що не може!

мо. Незважаючи на розвиток су!

часних і перспективних озбро!

єнь і технологій у світі, через фі!

нансові труднощі ми практично

закуповуємо тільки те, що може

розробити наша промисловість.

Це озброєння не завжди впливає

на рівень боєздатності військ.

Значна його кількість — це вчо!

рашній день. 

— Який вихід ви бачите? 
— Нині ми проводимо глибокий

аналіз виконання попередньої

Державної програми розвитку

Збройних Сил України на

2006–2011 роки для доповіді ке!

рівництву держави. 

З урахуванням його підсумків і

висновків та на виконання вимог

Президента України — Верховно!

го Головнокомандувача Збройних

Сил України щодо створення

Збройних Сил України, які спро!

можні надійно захистити інтереси

держави в реальних умовах, завер!

шуватиметься робота з доопрацю!

вання основоположних докумен!

тів оборонного планування.

Безумовно, у Стратегічному обо!

ронному бюлетені, Концепції ре!

формування і розвитку Збройних

Сил України на період до 2017 ро!

ку, розробка яких вже на завер!

шальній стадії, а також у проекті

відповідної Державної комплек!

сної програми максимально бу!

дуть враховані і тенденції змін ха!

рактеру збройної боротьби. 

Пріоритети військової реформи

будуть такими: 

• створення військових частин

постійної готовності, оснаще!

них справним, новим і модерні!

зованим озброєнням, та розгор!

тання повномасштабної їх підго!

товки;

• приведення бойового та чисель!

ного складу Збройних Сил Укра!

їни у відповідність до реальних

загроз національній безпеці у во!

єнній сфері, рішуча ліквідація

зайвих непотрібних структур, і,

особливо, інфраструктури та

надлишкового майна;

• перегляд підходів до мобілізації і

мобілізаційної підготовки в дер!

жаві;

• перегляд підходів до системи

підготовки, насамперед органів

військового управління, не фор!

мальне, а реальне впровадження

міжвидових принципів підготов!

ки та реалістичних сценаріїв

навчання.

Планується переглянути підходи

та провести відповідне уточнення

документів стратегічного плану!

вання застосування Збройних Сил

України.

Сподіваюсь, що це дозволить

вирішити основні завдання що!

до пошуку шляхів досягнення

відповідності Збройних Сил Ук!

раїни тим викликам та загрозам

у воєнній сфері, які можуть ви!

никнути у середньостроковій та

довгостроковій перспективі, й

підвищити ефективність роботи

органів військового управління у

цій сфері.

До речі, 23 лютого Міністр обо!

рони України презентує сьоме ви!

дання щорічника «Біла книга —

2011. Збройні Сили України»,

присвячене саме питанням рефор!

мування і розвитку Збройних Сил

України. У цьому виданні будуть

висвітлені поточний стан та голов!

ні напрями подальшого військово!

го будівництва.

Áåñ³äó â³â Àíàòîë³é ÀÍÒÎÍÞÊ

АКТУАЛЬНО
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Не викликає сумніву, що сучасному

світу притаманні стійкі позитивні

тенденції щодо прагнення до су!

місного забезпечення стратегічної

стабільності та збігу національних

інтересів багатьох держав в умовах

подальшого загострення глобаль!

них проблем. 

Проте у міждержавних відноси!

нах є також і багато політичних,

економічних, територіальних, ет!

нічних та інших протиріч, для

розв’язання яких у багатьох випад!

ках активізуються сепаратистські

рухи, розповсюджується зброя,

наркотики, тероризм, піратство,

збільшуються неконтрольовані

потоки біженців, порушуються

кордони, загострюється конкурен!

ція між світовими центрами сили

щодо поділу сфер впливу та ресур!

сів. Усе це є тривожними чинника!

ми і симптомами нестабільності,

які призводять до виникнення і по!

ширення воєнних конфліктів. 

Лише в останні роки виникли во!

єнні конфлікти в Іраку, Югославії,

Росії, Афганістані, Тунісі, Алжирі,

Лівії, Йорданії, Ємені, Єгипті, Сирії,

Марокко, Бахрейні, Ірані, в Півден!

ному Кордофані (Судан). І це дале!

ко не повний перелік країн, в яких

відбувається збройне протиборс!

тво. 

Зазначені події формують широ!

кий спектр небезпек та загроз на!

ціональним інтересам України у

сфері оборони, що зумовлює пот!

ребу коригування її державної по!

літики воєнної безпеки, а також ді!

євої стратегії стосовно реформу!

вання Збройних Сил України. Реа!

лізація такої стратегії можлива

виключно на основі глибокого

аналізу тенденцій розвитку зброй!

ної боротьби в сучасних умовах, їх

прогнозування на майбутнє й

удосконалення підходів до обо!

ронного планування.

Досліджуючи сучасні воєнні кон!

флікти, фахівці визначили стійкі

співвідношення, властивості й оз!

наки розвитку сучасної збройної

боротьби. 

Це, у свою чергу, дало підстави

окреслити основні тенденції роз!

витку збройної боротьби на сучас!

ному етапі:

• поширення просторового розма!

ху і динамізму збройної боротьби;

• зміна логіко!часової побудови

збройної боротьби;

• зростання значення інформа!

ційного фактора; 

• зростання значення мережевих

методів ведення воєнних дій;

• глобалізація систем розвідки, уп!

равління та навігації; 

• охоплення кіберпростору («кі!

бервійни»);

• перенесення основних зусиль

воєнних дій у повітряно!косміч!

ний простір; 

• інтеграція засобів розвідки, ура!

ження та управління у розвіду!

вально!вогневі системи;

• значне збільшення можливостей

озброєння та військової техніки

з одночасним скороченням чи!

сельності особового складу

збройних сил;

• організація та ведення збройної

боротьби у реальному масштабі

часу;

АКТУАЛЬНО

НАЙВАЖЛИВІШІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ

Âàñèëü ÒÅËÅËÈÌ,

âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â 

íà÷àëüíèêà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

îáîðîíè Óêðà¿íè, äîêòîð â³éñüêîâèõ íàóê,

ïðîôåñîð 



• зростання ролі коаліційних і ба!

гатонаціональних сил;

• широке застосування функціо!

нальних структур;

• підвищення ролі Сил спеціаль!

них операцій; 

• зростання асиметричності в ха!

рактері збройної боротьби. 

Аналіз цих тенденцій дає можли!

вість стверджувати, що розвиток

збройної боротьби відбувається як

у просторі, так і в часі переважно за

рахунок підвищення вогневих,

ударних, маневрених можливостей

військ та інтелектуалізації зброї.

У світі постійно удосконалюєть!

ся високоточна зброя та створю!

ються зразки озброєння і військо!

вої техніки нового покоління, по!

будовані на нових фізичних прин!

ципах.

Наприклад, Пентагон нині ак!

тивно розробляє надзвукові лі!

тальні апарати, а також бомби, які

скидатимуться з космосу лише на

визначену ціль. Як пише британ!

ська газета Guardіan, це дозволить

США завдавати удару по против!

нику з блискавичною швидкістю

(яка у 10 разів перевищує швид!

кість звуку) з розподілом засобів

ураження по визначених цілях.

Крім того, у розвинених країнах

світу ведуться розробки у сфері

створення «переконливих інстру!

ментів для захисту людей від воро!

жих режимів». Мова йде про три

напрями розроблення зброї: 

• проект створення зброї на осно!

ві лазерного випромінювання,

яка застосовуватиметься для зас!

ліплення особового складу і тех!

ніки противника;

• проект мікрохвильового випро!

мінювання. Неофіційна назва

цього проекту — «Смажені люди»

(за принципом роботи мікро!

хвильової печі). Як пояснюють

фахівці, під впливом променя

температура шкірних покривів

людини підвищується, що зму!

шує водні молекули під ними ак!

тивно рухатися. Вчені вважають,

що така зброя нагріватиме шкіру

людини до 130 градусів за 2 се!

кунди і паралізуватиме дії особо!

вого складу; 

• проект отруйних газів, аналогіч!

них тим, які застосовувалися

спецслужбами під час штурму

концертного залу із заручника!

ми в Москві.

Крім цього, у США група дослід!

ників із Технологічного інституту

Нью!Джерсі (New Jersey Іnstіtute of

Technology) разом із Американ!

ським центром з розробки озбро!

єнь (US Army’s Armament Research

and Development) працює над

створенням техніки нового поко!

ління, яка зможе змінювати колір у

ході воєнних дій в залежності від

зовнішнього середовища. Це спри!

ятиме її маскуванню на полі бою. 

Нова техніка буде відрізнятися

від звичайної також спеціальним

покриттям, створеним з викорис!

танням нанотехнології. Мікроско!

пічні електронні механізми, відомі

як наномашини, зможуть надсила!

ти екіпажу сигнал у тому випадку,

якщо покриття ушкоджене. На ос!

нові застосування нових техноло!

гій визначатимуться проблемні

місця й усуватимуться пошкоджен!

ня. Нове покриття сприятиме без!

печнішому збереженню озброєн!

ня і військової техніки, зробивши

їх менш чутливими до механічно!

го впливу. 

Водночас йде масова комп’юте!

ризація й автоматизація процесів

управління, розвиток та втілення

інформаційних технологій у прак!

тику військ. 

На підставі зазначеного можна

спрогнозувати, що у війнах першої

половини ХХІ століття широко зас!

тосовуватимуться засоби збройної

боротьби, які базуються на вико!

ристанні всіх форм руху матерії: кі!

нетичної, акустичної, електромаг!

нітної, теплової, енергії елементар!

них частинок тощо. 

Зброя нового покоління ґрунту!

ватиметься на використанні новіт!

ніх технологій і принципів у сфері

інформаційно!телекомунікацій!

них систем, криптографії, стільни!

кових систем зв’язку, систем пере!

хоплення і дешифрування інфор!

мації, роботизованих комплексів

та «інтелектуальних» ракет і їх го!

ловних частин, які автоматично

будуть вибирати і розпізнавати

зазначені цілі, визначати опти!

мальні траєкторії польоту і підхо!

дити до цілі під ракурсом, який за!

безпечить найефективніше її ура!

ження. 

Особливостями такої зброї бу!

дуть:

• різке збільшення відстані стріль!

би;

• широка уніфікація;

• повна автоматизація процесу

«розвідка — цілевказання — ура!

ження»;

• підвищення ефективності засто!

сування.

Це свідчить про те, що війни ХХІ

століття кардинально відрізняти!

муться застосуванням зброї, побу!

дованої не тільки на принципі ви!

користання новітніх технологій, а

й на нових фізичних принципах і

штучному інтелекті. 

У свою чергу, це змінить харак!

тер збройної боротьби, форми і

способи застосування військ (сил)

у воєнних конфліктах. Відбудеться

перехід на індустріальну та інфор!

маційну стратегії ведення зброй!

ної боротьби із застосуванням

глобальних систем розвідки, уп!

равління, навігації і вогневого ура!

ження противника в масштабі ре!

ального часу. 

Дійсно, досвід ведення воєнних

операцій збройними силами в

Перській затоці, на Балканах і в

Афганістані свідчить про значну

увагу, насамперед провідних країн

світу, до розвідувального забезпе!

чення проведення операцій. Не ви!

падково високий рівень оператив!

ПОГЛЯД

Ìîæíà ñïðîãíîçóâàòè, ùî ó â³éíàõ ïåðøî¿
ïîëîâèíè ÕÕ² ñòîë³òòÿ øèðîêî

çàñòîñîâóâàòèìóòüñÿ çàñîáè çáðîéíî¿
áîðîòüáè, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà âèêîðèñòàíí³

âñ³õ ôîðì ðóõó ìàòåð³¿



14

ної і тактичної розвідки був голов!

ною складовою перемоги у цих

війнах. І це пов’язано з такою фор!

мою ураження противника, як роз!

відувально!вогнева операція, яка

раніше розроблялася для велико!

масштабних війн як форма засто!

сування перспективних розвіду!

вально!вогневих і розвідувально!

ударних систем. 

Комплексне застосування назем!

них, повітряних і космічних засо!

бів розвідки дозволяє використо!

вувати їхні можливості у широко!

му діапазоні оперативних завдань,

які спільно вирішують авіаційні,

наземні і морські угруповання

військ (сил) як при підготовці, так і

в ході сучасних війн. 

Одним із нових елементів веден!

ня збройної боротьби в сучасних

умовах є масове використання не!

великих за розміром, малопоміт!

них і з великою тривалістю польо!

тів безпілотних літаків!розвідни!

ків та космічних апаратів подвій!

ного призначення з апаратурою

високої розрізняльної здатності

для добування розвідувальної ін!

формації з метою завдавання уда!

рів по противнику. 

Космічні засоби військового

призначення сьогодні не тільки ві!

діграють важливу роль, а й розгля!

даються як системоутворюючі вій!

ськово!технічні інструменти ве!

дення збройної боротьби. 

Сучасна космічна розвідка доз!

воляє виявляти й ідентифікувати

цілі у будь!якому районі земної ку!

лі, визначати їх координати та пе!

редавати розвідувальну інформа!

цію у терміни, близькі до реальних.

Тому космічні засоби розвідки вже

нині є основними постачальника!

ми розвідувальної інформації для

командирів не тільки стратегічно!

го та оперативного рівнів, а й так!

тичного рівня. Більше того, резуль!

тати війни в Югославії дозволяють

однозначно стверджувати, що

США та інші країни!члени НАТО

прагнутимуть заздалегідь створю!

вати і підтримувати постійно дію!

чу космічну інфраструктуру, що

включає необхідну кількість апа!

ратів різного призначення, як ос!

нову розвідувально!ударних бойо!

вих систем повітряного і морсько!

го базування, здатних без поперед!

ньої підготовки завдавати масова!

них високоточних ударів по об’єк!

тах противника. 

Треба при цьому зазначити, що

ніколи розвідка не мала такого ва!

гомого значення, як на сучасному

етапі розвитку озброєння і вій!

ськової техніки, який розпочався у

70!ті роки ХХ століття і завер!

шиться, мабуть, у 20!ті роки ХХІ

століття переходом до масового,

глобального, необмеженого у ви!

борі цілей застосування високо!

точної зброї для досягнення мети в

локальній війни або збройному

конфлікті. Характерно, що однією

з головних умов такої перспективи

є глобальний та якісно новий рі!

вень розвідки завдяки новітнім

технологіям, які забезпечують

здатність стеження у реальному

масштабі часу за всіма можливими

цілями — не лише стаціонарними,

а й мобільними. 

Нині добування даних та їх до!

ведення до штабів і вогневих

засобів у масштабі часу,

близькому до реального,

є однією з основних

вимог, які висува!

ються до сис!

тем розвідки,

незважаючи на їх

організаційну належ!

ність. 

Результати застосування різно!

рідних сил і засобів ураження у во!

єнних операціях у зоні Перської

затоки й колишній Югославії вка!

зують на стійку тенденцію інтегра!

ції систем розвідки і вогневого

ураження на основі сучасних засо!

бів управління в єдину технологіч!

ну розвідувально!вогневу систему

управління ураженням об’єктів

противника, радіоелектронним

придушенням і розвідкою.

Ефективне функціонування роз!

відувально!вогневих систем в умо!

вах сьогодення вже неможливе без

широкомасштабного топогеоде!

зичного і навігаційного забезпе!

чення, особливо з використанням

космічних засобів, а також без ши!

рокого застосування геоінформа!

ційних технологій.

Системи керованої зброї вже не!

далекого майбутнього зможуть

обирати оптимальну траєкторію

польоту, наближатися до цілі під

ракурсом найефективнішого ура!

ження, відслідковувати її маневр,

вибирати потрібну ціль із сукуп!

ності можливих об’єктів, тобто ви!

рішувати завдання, характерні для

так званих систем штучного інте!

лекту, в умовах невизначеності без

участі людини приймати рі!

шення.

Застосування високо!

точної зброї веде до

п р и н ц и п о в и х

змін в уп!

Êîìïëåêñíå çàñòîñóâàííÿ íàçåìíèõ,
ïîâ³òðÿíèõ ³ êîñì³÷íèõ çàñîá³â ðîçâ³äêè
äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè ¿õí³ ìîæëèâîñò³
ó øèðîêîìó ä³àïàçîí³ îïåðàòèâíèõ çàâäàíü
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равлінні військами. Аналіз опера!

цій «Буря в пустелі», «Лис пустелі»,

«Союзницька сила» та «Свобода

Іраку» вказує на важливу тенден!

цію концептуального характеру —

трансформування сучасної воєн!

ної стратегії із масштабних загаль!

новійськових до спеціальних опе!

рацій з переважаючим застосуван!

ням повітряно!ракетних ударів ви!

сокоточною зброєю, глобальної

системи управління, елементи якої

можуть бути одночасно розгорну!

ті на кількох континентах і широ!

ко використовуватися у повітряно!

му та космічному просторі.

Аналіз операцій кінця ХХ — по!

чатку ХХІ століття, проведених

збройними силами провідних кра!

їн світу, дозволяє визначити тен!

денції щодо розвитку теорії і прак!

тики управління військами:

1. Еволюційний перехід від уп!

равління військами (силами) і

зброєю як двох відносно самостій!

них складових до управління

збройною боротьбою, що перед!

бачає взаємне проникнення всіх

складових та потребує управління

у реальному часі.

2. Прискорення інформатизації

й автоматизації процесу управлін!

ня з широким використанням по!

вітряного і космічного просторів.

Подальший розвиток автоматизо!

ваних систем управління до більш

високого рівня — автоматичних

систем на основі штучного інте!

лекту.

3. Істотне зростання вогневого,

радіоелектронного та інформа!

ційного впливу на системи дер!

жавного і військового управління

противника.

Забезпечення якісного управлін!

ня в масштабі часу, близькому до

реального, за поглядами фахів!

ців США і НАТО, пов’язано

зі створенням глобаль!

ної системи опера!

тивного управління, яка функціо!

нально буде сполучатися з АСУ ви!

дів збройних сил та дозволить

здійснювати як централізоване,

так і децентралізоване управління

військами (силами) до окремого

підрозділу (корабля) включно.

За оцінками американських вій!

ськових фахівців, розвиток гло!

бальної системи оперативного уп!

равління в найближчі 10–15 років

буде нерозривно пов’язаний зі

створенням єдиного інформацій!

ного простору для органів управ!

ління всіх рівнів, тобто процес ав!

томатизації управління повинен

вийти за межі оперативно!тактич!

ного рівня й охопити тактичну

ланку, замкнувши таким чином

контур управління збройними си!

лами від вищого військово!полі!

тичного керівництва до підрозді!

лів та систем зброї.

Нині істотно зростають можли!

вості вогневого, радіоелектрон!

ного й інформаційного впливів

на системи державного та вій!

ськового управління противника.

У збройних силах провідних країн

світу визначена основна тенденція

щодо вдосконалення існуючих і

розроблення перспективних сис!

тем зв’язку для ведення війн шос!

того покоління у напрямі створен!

ня системи передачі інформації в

зоні бойових дій, яка є складовою

глобальної системи оперативного

управління. За допомогою мобіль!

ної цифрової системи зв’язку, сис!

теми розподілу інформації і радіо!

мережі поля бою можна передава!

ти аудіо! і відеоінформацію з поля

бою від солдата до вищого керів!

ництва. Це змінює форми і методи

управління у напрямі ієрархічної

інтелектуалізації на всіх рівнях. 

У сучасних і майбутніх воєнних

конфліктах неможливо досягти

поставлених цілей без постійного

здійснення заходів інформаційної

боротьби не тільки в ході бойових

дій, а й до початку та після їх завер!

шення. Досвід сучасних локальних

війн та збройних конфліктів свід!

чить, що вирішальним фактором

досягнення успіху в операціях є де!

зорганізація систем державного та

військового управління, деморалі!

ПОГЛЯД

Ó ñó÷àñíèõ ³ ìàéáóòí³õ âîºííèõ êîíôë³êòàõ
íåìîæëèâî äîñÿãòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé áåç

ïîñò³éíîãî çä³éñíåííÿ çàõîä³â ³íôîðìàö³éíî¿
áîðîòüáè 
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зація населення країни й особово!

го складу її збройних сил. У мир!

ний час інформаційна боротьба є

важливою складовою процесу за!

побігання воєнним конфліктам і їх

стримування. Вперше комплекс за!

ходів інформаційної боротьби в

повному обсязі був проведений під

час війни у зоні Перської затоки. 

Сучасною тенденцією ведення

інформаційної боротьби є ком!

плексне проведення заходів щодо

розвідки, радіоелектронної, пси!

хологічної і програмно!комп’ю!

терної боротьби, стратегічного

(оперативного) маскування, вог!

невого ураження інформаційних

систем противника для досягнен!

ня інформаційної переваги над

ним. Це дозволяє визначати та під!

тримувати найвищий темп прове!

дення операції, домінувати під час

її проведення, діяти з високим рів!

нем непередбачуваності й випе!

редження дій противника. 

Тенденція зміни форм і способів

інформаційної боротьби обумов!

лена розвитком інформаційної

зброї. З’явилася програмно!

комп’ютерна зброя, засоби елек!

тронно!імпульсного ураження.

Для інформаційно!психологічно!

го впливу широко використову!

ються інтернет!технології, цифро!

ві синтезатори мови, голографічні

генератори. Відповідно з’явилися

нові форми ведення інформацій!

ної боротьби: інформаційна опе!

рація, спеціальна інформаційна

операція. 

Для ведення інформаційної опе!

рації провідні країни світу, у першу

чергу США, мають як на рівні дер!

жави в цілому, так і в збройних си!

лах розвинені структури інформа!

ційних і психологічних операцій.

Принципові рішення з питань їх

проведення ухвалює військово!по!

літичне керівництво США в особі

президента, уряду та Конгресу. Для

вирішення завдань інформаційної

війни на державному рівні широко

залучаються ЦРУ, Агентство націо!

нальної безпеки, інші спеціальні

служби, створюються нові структу!

ри. Відпрацьована чітка взаємодія

під час ведення інформаційних і

психологічних операцій між усіма

задіяними у них відомствами. 

Основні складові систем інфор!

маційних і психологічних опера!

цій США розгорнуті в збройних

силах. 

Для організації та ведення насту!

пальних інформаційних операцій

усі види збройних сил мають влас!

ні центри, дії яких координує цен!

тральний орган міністерства обо!

рони США — виконавчий комітет з

питань інформаційної війни. Чи!

сельність сил інформаційних і

психологічних операцій постійно

збільшується. 

Досвід локальних війн і зброй!

них конфліктів сучасності свід!

чить про зростання питомої ваги

радіоелектронної боротьби в до!

сягненні загальної мети збройної

боротьби. Здійснився перехід від

поодиноких радіоелектронних

впливів до масованих електрон!

них атак і операції радіоелектрон!

ної боротьби (РЕБ), що вперше бу!

ла проведена під час війни проти

Іраку в зоні Перської затоки у 1991

році, в результаті якої була повніс!

тю дезорганізована система управ!

ління збройних сил Іраку і при!

душена система ППО.

Радіоелектронна боротьба пос!

тупово поширюється на косміч!

ний простір і набуває глобального

характеру. У практику бойових дій

впроваджуються радіоелектрон!

но!вогневі та радіоелектронно!

уражуючі удари. Збільшується від!

носна кількість сил РЕБ в операці!

ях, хоча при цьому кількість сил

РЕБ у загальній чисельності зброй!

них сил провідних країн світу за!

лишається відносно стабільною. 

Бойові можливості комплексів

РЕБ підвищуються за рахунок роз!

ширення вдвічі за останні 20 років

частотного діапазону і потужності

засобів РЕБ та їх інтеграції із засо!

бами розвідки і вогневого уражен!

ня. У провідних країнах світу ак!

тивно ведуться розробки радіо!

електронної зброї на нових фізич!

них принципах, включаючи

потужні електромагнітні імпульси,

лазерні промені, спрямовані пучки

часток високої енергії. Впливи та!

кої зброї призводять до функціо!

нального ураження електронних

засобів та особового складу і в пер!

спективі стануть компонентами

електронних атак. Це свідчить про

те, що радіоелектронна боротьба

трансформується у самостійну

форму оперативно!стратегічних

дій з глобальними наслідками для

противника. 

Такі основні аспекти актуалізації

сучасної збройної боротьби у вій!

нах шостого покоління. 

Проте нині людство вже посту!

пово переходить в епоху війн сьо!

мого покоління, які відпрацьову!

ються як у теоретичному, так і

практичному планах. Основними

рисами збройної боротьби у вій!

нах сьомого покоління можуть бу!

ти: перенесення основних зусиль

збройної боротьби в космічний

простір, широке застосування кос!

мічних навігаційних та ударних

систем; поява роботизованої бо!

йової техніки, підвищення ролі

АКТУАЛЬНО

Ðàä³îåëåêòðîííà áîðîòüáà ïîñòóïîâî
ïîøèðþºòüñÿ íà êîñì³÷íèé ïðîñò³ð 
³ íàáóâàº ãëîáàëüíîãî õàðàêòåðó



«інтелекту» у створенні новітніх за!

собів збройної боротьби, поступо!

ве витіснення людини з поля бою;

зростання масштабів інформацій!

но!психологічної та радіоелек!

тронної боротьби не тільки в на!

земному та повітряному середови!

щах, а й у віртуальній сфері; широ!

ке застосування «інтелектуальної,

інформаційної та інших видів нес!

мертельної» зброї; перехід до адап!

тивних форм воєнних дій тощо.

У війнах сьомого покоління змі!

ниться багато звичних положень

не тільки стратегії, а й оперативно!

го мистецтва і тактики. Ці війні ма!

тимуть широкий просторовий

розмах, не буде чітко визначених

головних та інших спрямувань дій,

удари завдаватимуться одночасно

з усіх можливих напрямів театру

воєнних дій. 

Для отримання перемоги над

противником необов’язково буде

потрібна окупація його території.

Перемоги можна бути досягти у

результаті проведення стратегіч!

ної повітряно!космічної насту!

пальної операції з одночасними

спресованими шокуючими діями

розвідувально!ударних систем, ос!

нащених високоточною зброєю і

зброєю, побудованою на нових фі!

зичних принципах, операції РЕБ,

застосуванням Сил спеціальних

операцій і боротьби в інформацій!

ному просторі. 

Нині існуюча проблема небезпе!

ки держави з боку сусідніх країн в

цьому випадку може перетворити!

ся на небезпеку від різних і вельми

далеких міжконтинентальних ад!

ресатів.

У цих умовах боротьба з повітря!

но!космічним противником здій!

снюватиметься складною оборон!

ною системою стратегічного мас!

штабу і стане головною формою

застосування стратегічної оборон!

ної системи. Ця форма може вклю!

чати сукупність узгоджених і взає!

мопов’язаних за цілями, завдання!

ми, місцем і часом операцій та бо!

йових дій спеціально створених

бойових оборонних систем, які

проводяться за єдиним планом і

задумом у повітряному та навколо!

земному космічному просторі, в

акваторії світових океанів щодо

ураження повітряних (космічних)

і морських носіїв переважно до ру!

бежів пуску ними крилатих та ін!

ших ракет для захисту важливих

економічних, екологічних і воєн!

них об’єктів. Ця стратегічна обо!

ронна система діятиме одночасно

зі стратегічною розвідувально!

ударною системою. 

Таким чином, поява високоточ!

ної зброї, зброї на нових фізичних

принципах, засобів і систем ін!

формаційної боротьби не тільки

спричиняє нові проблеми, пов’яза!

ні з характером війн майбутнього,

будівництвом збройних сил і під!

готовкою особового складу, роз!

робленням теорії збройної бо!

ротьби, а й кардинально змінює

геостратегічну обстановку на пла!

неті і вже сьогодні потребує по!но!

вому вирішувати завдання щодо

безпеки суверенних країн, запобі!

гання воєнним конфліктам, зміц!

нення миру.

Отже, щоб не відстати від країн,

які вже нині роблять ставку на під!

готовку до війн нового покоління, а

це може стати дуже серйозною зов!

нішньою загрозою, в Україні назрі!

ла потреба привести структуру і

стан оснащеності Збройних Сил,

рівень їхньої бойової підготовки у

відповідність до характеру і тенден!

цій розвитку збройної боротьби. 

Виходячи з того, що в основу

воєнних дій майбутнього будуть

закладені стратегічні повітряно!

космічно!морські ударні операції

із широким застосуванням висо!

коточної зброї, засобів і систем

інформаційної боротьби, Збройні

Сили України повинні бути здат!

ними до участі у відповідних діях.

Для цього потрібні перспективні

програми їх розвитку, розроблені

з урахуванням вирішення двох

стратегічних завдань — одночас!

ного проведення стратегічної по!

вітряно!космічно!морської удар!

ної операції і стратегічної обо!

ронної операції із захисту важли!

вих економічних і екологічно

небезпечних об’єктів, об’єктів

державного і військового управ!

ління.

Ці завдання найближчим часом

неможливо виконати без розвитку

воєнної науки, оптимізації струк!

тури Збройних Сил України, осна!

щення їх сучасною високоточною

зброєю різного базування, зброєю,

побудованою на нових фізичних

принципах, створення ефектив!

них інформаційних засобів і сис!

тем, систем розвідки, управління і

протиповітряної оборони, а також

систем оперативного, технічного і

ресурсного забезпечення.

ПОГЛЯД

Ó â³éíàõ ñüîìîãî ïîêîë³ííÿ çì³íèòüñÿ áàãàòî
çâè÷íèõ ïîëîæåíü íå ò³ëüêè ñòðàòåã³¿, 
à é îïåðàòèâíîãî ìèñòåöòâà ³ òàêòèêè
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Ухвалення Державної цільової оборонної програми

розвитку озброєння та військової техніки на

2012–2017 роки дозволить не лише переоснастити

Збройні Сили України новим та модернізованим

озброєнням і військовою технікою, а й підготувати

потужності підприємств оборонно!промислового

комплексу для виробництва озброєння та військової

техніки.

Вартість реалізації проекту Програми розвитку озб!

роєння та військової техніки Збройних Сил України

на 2012–2017 роки становить 16,791 мільярдів гри!

вень. Виконання заходів цієї Програми дасть змогу

визначити стратегічні пріоритети розвитку оборон!

ної промисловості, що необхідні для створення сучас!

них технологій та матеріалів. 

Директор Департаменту розробок і закупівлі озбро!

єння та військової техніки Міністерства оборони Ук!

раїни Андрій Артюшенко зазначив, що проект Прог!

рами направлено до Кабінету Міністрів України, тож

Уряд має розглянути його найближчим часом. Прог!

рама передбачає проведення науково!дослідних та

дослідно!конструкторських робіт зі створення та мо!

дернізації озброєння і військової техніки, закупівлю

нового і модернізованого озброєння та військової

техніки, підготовку виробництв підприємств оборон!

но!промислового комплексу і створення спеціальних

технологій для виготовлення озброєння.

До виконання заходів Програми планується залучити

більше 160 підприємств оборонно!промислового ком!

плексу України. Крім того, передбачається збереження

існуючих і створення нових робочих місць, забезпе!

чення розвитку внутрішнього виробництва та підви!

щення експортного потенціалу держави. Тільки до реа!

лізації Програми будівництва корабля класу «КОРВЕТ»

залучатимуться близько 20 тисяч працівників вітчизня!

них підприємств. Не менше 12 тисяч фахівців оборон!

но!промислового комплексу працюватимуть над ство!

ренням багатофункціонального ракетного комплексу

«САПСАН». Отже, соціальний аспект реалізації держав!

них цільових оборонних програм у галузі озброєння і

військової техніки важко переоцінити.

— Ми прогнозуємо створення майже 10 тисяч робо!

чих місць на підприємствах вітчизняного оборонно!

промислового комплексу в рамках реалізації заходів,

передбачених проектом Державної цільової оборон!

ної програми розвитку озброєння та військової техні!

ки на 2012–2017 роки і програми створення військо!

во!транспортного літака АН!70, — повідомив Андрій

Артюшенко. — Загалом реалізація державних цільо!

вих оборонних програм у галузі озброєння та вій!

ськової техніки забезпечить роботою більше 40 тисяч

громадян України. Кошти державного бюджету, виді!

лені на реалізацію програм, інвестуватимуться у віт!

чизняні підприємства та їх розвиток, створювати!

муться робочі місця, працівники цих під!

приємств отримуватимуть заробітну пла!

ту. А Збройні Сили України матимуть нові

та модернізовані зразки озброєння.

Це серйозна відповідальність, адже ве!

лику увагу розвитку озброєння і військо!

вої техніки приділяє і Глава держави, і

Уряд країни. Президент України — Вер!

ховний Головнокомандувач Збройних

Сил України Віктор Янукович особисто

провів закладку корабля класу «КОРВЕТ»

на Миколаївському Чорноморському

суднобудівному заводі у травні 2011 року.

Проект «КОРВЕТ» реалізується двома па!

ралельними напрямами: розробка конс!

трукторської документації та безпосе!

редньо — будівництво корабля. За раху!

нок уточнення складу озброєння, техніч!

них засобів корабля та мінімізації

закупівлі корабельного озброєння іно!

Андрій Артюшенко:

«40 ТИСЯЧ РОБОЧИХ

МІСЦЬ ВІД ВІЙСЬКОВОГО

ВІДОМСТВА»

Саме таку можливість
забезпечить реалізація
оборонних програм
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ПЕРСПЕКТИВА

земного виробництва оптимізовано фі!

нансовий ресурс програми будівництва

корабля класу «КОРВЕТ» з 20,5 до 16,2

млрд гривень. 

Український корвет буде спроможний

забезпечувати автономну систему проти!

повітряної оборони; вражати літаки та

крилаті ракети противника, протикора!

бельні ракети; завдавати ударів по берего!

вій інфраструктурі, одночасно вражаючи

надводні цілі; створюватиме активні пе!

решкоди; протидіятиме комплексам про!

типовітряної оборони противника і сис!

темам лазерного наведення; застосовува!

тиме артилерію з керованими боєприпа!

сами, які дозволяють вражати повітряні

надводні цілі та ракети противника. Кора!

бель матиме досконале обладнання щодо

організації протичовнової боротьби. 

— За міжнародними стандартами це

«ФРЕГАТ», але враховуючи закладені в нього можли!

вості, він буде спроможний виконувати завдання і за

межами акваторії Чорного моря, — підкреслив Андрій

Артюшенко.

До розробки, будівництва і оснащення «КОРВЕТА»

максимально залучено підприємства вітчизняного обо!

ронно!промислового комплексу. Їх частка становить

62%. Решта 38% — це підприємства Франції, Німеччини,

Італії, Швейцарії, Південно!Африканської Республіки та

США. Залучення іноземних компаній здійснено за нап!

рямом закупівлі морських систем озброєння, розробка

яких в Україні — економічно невигідна, технічно уск!

ладнена або відсутня. Найсучасніша зброя дозволить ко!

раблю впевнено виконувати визначені завдання в райо!

ні економічної зони Чорноморського басейну.

Підвищення темпів оснащення Збройних Сил Укра!

їни модернізованими і новими зразками озброєння,

військової та спеціальної техніки залишається основ!

ним пріоритетним напрямом реалізації військово!

технічної політики держави, а Департамент розробок

і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерс!

тва оборони України здійснює формування єдиної

політики у військово!технічній сфері в оборонному

відомстві. Проте вже нині існує проблема наявності на

вітчизняних підприємствах кваліфікованих фахівців.

Тому чимало провідних підприємств оборонно!про!

мислового комплексу повернулися до системи підго!

товки власних спеціалістів. Кваліфікованих токарів,

слюсарів та інших професіоналів навчають у закладах,

які функціонують при підприємствах.

Крім програми будівництва кораблів класу «КОР!

ВЕТ», наприкінці минулого року фахівці Департамен!

ту завершили іще одну, не менш важливу, зі створення

ракетного комплексу «САПСАН», на яку держава пла!

нує виділити 196 мільйонів гривень. Фінансування

названих програм вже затверджено відповідним рі!

шенням Кабінету Міністрів України. Протягом 2011

року в рамках створення ракетного комплексу «САП!

САН» вже виконано роботи за етапом «Ескізний про!

ект», розпочаті роботи за етапом «Технічний проект»

та внесені зміни до тактико!технічного завдання.

«САПСАН» буде багатофункціональним ракетним ком!

плексом, спроможним завдавати ударів як тактичними,

так і оперативно!тактичними ракетами. В ньому навіть

конструктивно закладено елемент протиповітряної обо!

рони. Все озброєння цього комплексу буде вироблятися

в Україні, адже у вітчизняного оборонно!промислового

комплексу для цього є всі можливості. Ракетний ком!

плекс «САПСАН» — це зброя стримування, яка демонс!

труватиме силу та міць Збройних Сил України.

Стосовно реалізації проекту створення оперативно!

тактичного військово!транспортного літака «АН!70»

та його закупівлі за державним оборонним замовлен!

ням, Андрій Артюшенко зазначив, що протягом мину!

лого року проводилися роботи щодо модернізації

бортового обладнання та систем літака шляхом пере!

воду на сучасну елементну базу, проведено статистич!

ні випробування літака та його складових частин,

уточнені заходи з підготовки проведення заключної

частини льотних випробувань.

Для потреб Збройних Сил України планується заку!

пити та поставити два літаки АН!70 у 2014 році.

Достатньо велику кількість літаків АН!70 у найближ!

чому майбутньому планує закупити оборонне відомс!

тво Росії. Вже працює спільна українсько!російська

робоча група з координації робіт, пов'язаних із завер!

шенням дослідно!конструкторської роботи «АДЕПТ»

та підготовки серійного виробництва літаків АН!70. 

Порівнюючи АН!70 з його безпосереднім конкурен!

том, перспективним європейським літаком A400M,

директор профільного Департаменту  Міністерства

оборони України відзначив, що показники вітчизня!

ного літака перевершують параметри A400M за ба!

гатьма критеріями, та найголовніший — вартість,

АН–70 — майже утричі дешевший за A400M.

Боєздатність і здатність Збройних Сил України ви!

конувати конституційне завдання з оборони держави

безпосередньо залежить від забезпечення українсько!

го війська новітнім озброєнням та військовою техні!

кою. Сьогодні, відповідно до Указу Президента Украї!

ни, вже здійснено реструктуризацію оборонно!про!

мислового комплексу України та створено Державний

концерн «Укроборонпром». Це також надає упевне!

ності, що питання модернізації, розробки та закупівлі

нових зразків озброєнь для українського війська вий!

дуть на новий, більш якісний рівень.

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ
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Типовий приклад започатковано!

го процесу — збір із командирами

взводів, який наприкінці січня від!

бувся на базі 30!ї окремої гвардій!

ської механізованої Новоград!Во!

линської Рівненської орденів Чер!

воного Прапора і Суворова меха!

нізованої бригади. Щоправда,

варто одразу ж обмовитись, що на

Олександрійському полігоні він

був не єдиним. Зокрема, за рішен!

ням командира 8!го армійського

корпусу генерал!майора Віктора

Муженка, окрім збору командирів

механізованих і танкових взводів

72!ї омбр, 1!ї окремої танкової

бригади та, власне, самої 30!ї меха!

нізованої бригади, відбулися захо!

ди й з молодими офіцерами інших

спеціальностей. Так, збір команди!

рів розвідувальних взводів прой!

шов на базі розвідбатальйону, фа!

хівців!ремонтників — на базі окре!

мого рембату. Так само, згідно зі

спеціалізацією, було організовано

роботу з артилеристами, офіцера!

ми підрозділів зв’язку та іншими

фахівцями. 

Розподіл за спеціальностями, як

зазначив командир 30!ї механізова!

ної бригади полковник Олександр

Нестеренко, дав змогу максимально

ефективно використати наданий

часовий та матеріальний ресурси.

Командири взводів, які прибули на

танкодром бригади, виконали пер!

шу вправу з водіння БМП у складних

умовах місцевості, а також першу

вправу контрольних стрільб веден!

ня вогню в умовах оборонного бою.

Власне, про це лейтенанти й зазна!

чили у своїх бліц!інтерв’ю журналіс!

там центральних та обласних ЗМІ,

які прибули на полігон, аби, як ка!

жуть, на власні очі переконатися, що

означає навчатися бойовому виш!

колу справжнім чином…

Хлопці з лейтенантськими зі!

рочками на погонах відповідали

на численні питання просто «з

броні». Приємно було бачити зосе!

реджені та натхненні обличчя, чу!

ти прямі і щирі відповіді. Відчува!

лося, що вони знають і люблять

свою справу. 

— Сьогодні я виконав вправу з

водіння БМП!2 на «відмінно», — ді!

лився враженнями командир ме!

ханізованого взводу лейтенант

Ігор Гребенюк. — Водіння бойової

машини проходило у складних

умовах. Мені вдалося провести

БМП із максимально можливою

швидкістю, не допускаючи її зано!

сів на снігу. Пройшов трасу 5 км з

перешкодами: колійний міст, про!

титанковий рів, мінний перехід...

Ігор минулого року закінчив

Академію сухопутних військ імені

гетьмана Петра Сагайдачного.

Отож, ще тільки на початку профе!

сійного становлення, та попри це,

не виявив жодної нерішучості. На

запитання, чи має він головне пра!

вило, яким керується при навчанні

підлеглих, лейтенант відповів:

— Є таке правило: «Роби, як я!».

Це — основа, адже якщо не нав!

чишся сам, навряд чи чомусь нав!

чиш іншого.

Враховуючи те, що 30!а омбр ни!

ні на 100% укомплектована військо!

Харизму
гартує полігон
Ó ðàìêàõ îãîëîøåíîãî ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ðî-
êó êîìàíäèðà-ë³äåðà ó â³éñüêàõ ïðîõîäÿòü ïëàíîâ³
çàõîäè, îñíîâíîþ ìåòîþ ÿêèõ º ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè îñîáîâîãî ñêëàäó òà âèõîâàííÿ
ë³äåðñüêèõ ÿêîñòåé ó ñåðæàíò³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà
êîíòðàêòîì ³ ìîëîäèõ îô³öåð³â. ² òóò æîäíèõ âèïàäêî-
âîñòåé, àäæå íà âèêîíàííÿ ñàìå öèõ çàâäàíü îñîá-
ëèâó óâàãó çâåðòàþòü Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè òà íà-
÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.
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РІК КОМАНДИРА�ЛІДЕРА

вослужбовцями служби за контрак!

том, лейтенанту Гребенюку дово!

диться навчати своїх однолітків, а

інколи й старших за нього. «Чи не

важко?» — запитували журналісти. 

— Це — легко. Адже кожен з них

знає, чого хоче навчитися, а там, де

є можливості це бажання реалізо!

вувати, проблеми відсутні. 

Командир танкового взводу 72!ї

механізованої бригади лейтенант

Василь Федик водив Т!64. Про май!

стерність кореспонденти не запи!

тували, адже самі стали свідками, як

швидко та впевнено його Т–64 по!

долав останню перешкоду — колій!

ний міст — та стрімко закінчив

маршрут. Мова зайшла про харак!

теристики самого танка. Лейте!

нант дав вичерпні відповіді, зазна!

чивши, що вже встиг посидіти за

важелями й новітнього «Булата». Ця

машина має переваги, однак й Т!64,

як кажуть, теж борони не псує.

— Що дає вам збір? — не заспоко!

ювались медійники.

— В рамках збору ми, командири

взводів з різних частин корпусу,

обмінюємося досвідом, говоримо

про те, як проводяться заняття з

бойової підготовки в наших части!

нах, врешті!решт міряємося сила!

ми, — відповів Василь Федик. — Це

завжди надихає, дає бажання вдос!

коналюватися у спеціальності.

— Нині деякі з ваших товаришів

по службі з 8!го армійському кор!

пусу перебувають у Косово, чи хо!

тіли б ви взяти участь у миротвор!

чій місії? 

— Звичайно, адже це шанс вип!

робувати себе на ділі, — говорить

командир взводу. — Й, сподіваюсь,

що коли набуду належного досвіду,

мені випаде така нагода. 

Цьогоріч, у порівнянні з минули!

ми періодами, забезпеченість про!

цесу бойового навчання у 30!й

омбр краща. Як повідомив коман!

дир бригади полковник Олек!

сандр Нестеренко, ресурс, який бу!

ло передбачено, згідно з планом

бойової підготовки на командир!

ський збір, бригаді забезпечили у

повному обсязі. Відповідно і зав!

дання виконані на 100 відсотків. 

— Як ви сьогодні оцінюєте рі!

вень підготовки молодих офіце!

рів? — запитували журналісти.

Полковник Олександр Нестеренко

висловився виважено: «Без проб!

лем не буває, хтось підготовлений

краще, хтось гірше. Однак ми пра!

цюємо над тим, аби підняти про!

фесійний рівень, й зокрема коман!

дирів взводів, на вищий щабель. За

підсумками збору кожний його

учасник отримає відповідну оцінку

й посяде належне місце у рейтингу.

Ми враховуватимемо ці показники

при визначенні кандидатур на ви!

щі офіцерські посади». 

У 8!му АК позаду збір з сержант!

ським складом та командирами

взводів, попереду — з командирами

рот, командирами батальйонів і їх!

німи заступниками. Процес підго!

товки бойових фахівців і підтримки

їхньої кваліфікації налагоджений та

триває безперервно. Чому цьогоріч

командирам взводів приділено біль!

шу увагу? На думку Олександра Нес!

теренка, це пов’язано з тим, що офі!

церська ланка є дуже важливою. Во!

на найближча до рядового складу, й

саме від її рівня навченості та орга!

нізованості залежить те, як і чого

навчатимуть солдатів. 

До речі, щодо навченості рядо!

вих та сержантів. Про це журналіс!

ти могли скласти враження, коли

прибули до навчального місця, де

виконувалась вправа контрольних

стрільб із озброєння БМП!2. Трену!

вались штатні екіпажі, отож голов!

ними діючими особами виступали

контрактники. Діяли впевнено й

оцінку отримали «добре».

На цій навчальній точці жур!

налістам випало спілкуватись з ко!

мандиром бойової машини, мо!

лодшим сержантом Антоном Пед!

ченком. Як з’ясувалось, у Збройних

Силах він вже два з половиною ро!

ки. На полігоні буває в середньому

двічі на тиждень. Влітку став учас!

ником великомасштабного нав!

чання «Адекватне реагування —

2011». Обов’язково планує продов!

жити військовий контракт, бо

служба в армії йому подобається.

Підбив підсумки командир 8!го

армійського корпусу генерал!ма!

йор Віктор Муженко: 

— У межах ресурсного забезпе!

чення триває вогнева, тактична

підготовка та водіння. Послідов!

ність: від підготовки одиночного

солдата — до відділення і взводу,

далі — рота, батальйон...

Щодо збору молодших офіцерів,

то цього року, який у Збройних

Силах оголошено роком команди!

ра–лідера, безперечно їм — особ!

лива увага, адже вони сприяють

самоствердженню військовослуж!

бовців як фахівців. А ще специфіка

збору командирів взводів, так само

як і збору командирів рот та ко!

мандирів батальйонів, у тому, що

вони, по!перше, передбачають ви!

роблення єдиних поглядів і мето!

дики організації бойової підготов!

ки та проведення занять. По!друге,

це перевірка практичних навичок

і можливостей учасників збору.

А по!третє, він дає можливість

кожному порівняти фахову підго!

товку з підготовкою своїх товари!

шів по службі. І в цьому також про!

являється самореалізації особис!

тості. 

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

ª òàêå ïðàâèëî: «Ðîáè, ÿê ÿ!». 
Öå — îñíîâà, àäæå ÿêùî íå íàâ÷èøñÿ ñàì,
íàâðÿä ÷è ÷îìóñü íàâ÷èø ³íøîãî
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Рукопашний бій має велику кіль!

кість різноманітних прийомів та

дій із тактикою їх застосування. Це

дає можливість удосконалювати

всі функції людини, її фізичні та

моральні якості, прикладні навич!

ки для успішних дій на полі бою.

Навчання військовослужбовців ру!

копашному бою відбувається за

принципом «Вчити війська тому,

що необхідно на війні», а прийоми

і дії, які виконуються на заняттях,

повністю відповідають завданням

на полі бою та мають прикладний

характер.

Основними завданнями руко!

пашної підготовки фахівці визна!

чають: виховання бойового духу та

патріотизму; формування психо!

логічної стійкості військовослуж!

бовців під час дій в екстремальних

умовах; вдосконалення навичок у

веденні рукопашного бою з одним

і більше, чисельно переважаючими

противниками зі зброєю та без неї.

Науково!методичною розробкою

основ підготовки до рукопашного

бою можливо вважати науково!дос!

лідну роботу «Теоретичне узагаль!

нення та розроблення методичних

рекомендацій перспективної систе!

ми рукопашної підготовки військо!

вослужбовців Збройних Сил Украї!

ни», яку було виконано протягом

2010–2011 років. Головним вико!

навцем виступив Національний уні!

верситет оборони України.

Одним із перших практичних

кроків розвитку рукопашної підго!

товки військовослужбовців Зброй!

них Сил України стало проведення

навчально!методичного збору із

фахівцями фізичної та рукопашної

підготовки наприкінці 2011 року на

базі 101!ї бригади охорони. Учас!

ники збору ознайомились з органі!

зацією проведення фізичної підго!

товки за розділом «Рукопашний

бій» на 2012 рік і відвідали інструк!

торсько!методичне заняття з орга!

нізації та методики проведення

навчально!тренувального заняття з

рукопашної підготовки. Рівень під!

готовленості навіть керівників за!

нять з фізичної підготовки потре!

бує суттєвого підвищення. Тому під

час заходу більша частина часу була

відведена питанням методики про!

ведення практичних занять та від!

працюванню прийомів і дій руко!

пашного бою, які передбачені нас!

тановою з фізичної підготовки. 

Питання, які первинно визнача!

лись експертами у науково!дослід!

ній роботі, підтвердили військові

практики. Головними з них є те що:

рукопашна підготовка як підсисте!

ма бойової та фізичної підготовки

функціонує відповідно до їхніх

принципів, але без урахування

особливостей; до керівних доку!

ментів з фізичної підготовки ма!

ють бути включені завдання руко!

пашної підготовки для всіх родів

військ ЗС України із врахуванням

специфіки їхньої бойової, навчаль!

но!бойової діяльності; військовос!

лужбовці мають вивчати всі засоби

рукопашної підготовки, а прийоми

та дії рукопашного бою доцільно

вивчати за основними умовними

групами за тактикою застосування

і технікою виконання як індивіду!

ально, так і у складі підрозділів.

Необхідно звернути увагу, що об!

сяг навчального часу — 180 годин

на рік — є мінімально необхідним

для рукопашної підготовки вій!

ськовослужбовця будь!якої катего!

рії, групи та спеціальності.

Жодне із бойових мистецтв, що

мають розвиток у нашій країни, пов!

ністю не віддзеркалює вимоги до ру!

копашної підготовленості саме вій!

ськовослужбовців, а тому не надають

ефективних засобів та методів підго!

товки. Наприкінці збору армійський

рукопашний бій було представлено

на показових виступах, де кожен із

учасників виявив високий рівень різ!

нопланової підготовленості, але

удосконалення рукопашної підго!

товки потребує ретельного відбору

ефективних прийомів і дій для масо!

вого застосування не на показових

шоу, а на полі бою, що більш пере!

конливо продемонстрували саме

військові фахівці рукопашного бою.

Îëåã ×ÅÐÍßÂÑÜÊÈÉ,

íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íî¿

ï³äãîòîâêè Öåíòðàëüíîãî óïðàâë³ííÿ

ï³äãîòîâêè òà ïîâñÿêäåííî¿ ä³ÿëüíîñò³

â³éñüê (ñèë) ÇÑ Óêðà¿íè 

РУКОПАШНИЙ БІЙ ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

СТІЙКІСТЬ ДУХУ
ТА СИЛА ВОЛІ
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè îãîëîñèâ 2012 ð³ê — ðîêîì
ñïîðòó ³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Íà÷àëüíèê
Ãåíåðàëüíîãî øòàáó - Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷  Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè óõâàëèâ ð³øåííÿ âèçíà÷èòè 2012 ð³ê —
ðîêîì êîìàíäèðà-ë³äåðà òà ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè
³ ñïîðòó, ùî ïåðåäáà÷àº ñèñòåìàòè÷í³ñòü çàíÿòü
ç ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. ¯õ îñíîâîþ  âèçíà÷åíî
ðóêîïàøíó ï³äãîòîâêó.
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Герой Радянського Союзу ге�
нерал�полковник Борис Гро�
мов, губернатор Московської
області, в Афганістані був ко�
мандувачем 40�ї армії:

— В Афганістані я був двічі. Вдру!

ге — на посаді командарма. Чоти!

рирічне перебування на війні,

участь у плануванні багатьох воєн!

них операцій дозволяють мені

стверджувати, що введення військ

у ДРА було великою помилкою. Во!

но коштувало життя понад 14 ти!

сячам радянських солдатів і офіце!

рів. Про матеріальні втрати СРСР я

вже і не згадую. 

Під моїм командуванням служи!

ли тисячі українців — справжніх

солдатів. Свідченням цього може

служити і той факт, що більшість з

них були нагороджені бойовими

орденами і медалями, а понад 10

українців визнані гідними звання

Героя Радянського Союзу.

Нині деякі історики, політики

сперечаються: чи програли ми ту

війну? В епоху плюралізму і демок!

ратії кожний має право на власну

думку. Але я скажу так: ні, ми не

програли в тій війні. Втім, перед

армією і не стояло завдання когось

перемогти. Питання стояло в ін!

шій площині. І ми виконали пос!

Борис Громов: 
«Під моїм командуванням
служили тисячі українців —
справжніх солдатів»

15 лютого — день вшанування учасників бойових дій на території
інших держав і 23?я річниця виведення військ із Афганістану 

Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè óêðà¿íö³ áðàëè ó÷àñòü ó 26
â³éñüêîâèõ êîíôë³êòàõ ïî âñüîìó ñâ³òîâ³. Íàéá³ëüø
òðèâàëîþ ³ òÿæêîþ ç íèõ ñòàëà â³éíà â Àôãàí³ñòàí³.
160 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â — âîþâàëè òàì. 3360 — íå
ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó, á³ëüøå 8-ìè òèñÿ÷ — áóëè
ïîðàíåí³, ïîíàä 100 òèñÿ÷ — ïåðåíåñëè ñêëàäí³
çàõâîðþâàííÿ. Ìè ñõèëÿºìî ãîëîâè ïåðåä ñâ³òëîþ
ïàì’ÿòòþ ïîëåãëèõ òà âøàíîâóºìî òèõ, êîìó äîâåëîñÿ
âîþâàòè â ÷óæèõ êðà¿íàõ...
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тавлені завдання. Так, це було зроб!

лено дорогою ціною. Але не ми ж,

військові, віддавали наказ на вве!

дення військ до Афганістану, а по!

літики. Давно відомо: усі війни по!

чинають політики, а розплачують!

ся солдати. Своїми життями.

Афганська кампанія не стала ви!

нятком.

Я завжди радий бувати в Украї!

ні, де в мене залишилося багато

друзів. Насамперед серед колиш!

ніх товаришів по службі в Київ!

ському військовому окрузі, яким я

командував після повернення з

Афганістану. Коли мене запиту!

ють про відвідини України, зав!

жди відповідаю: я сюди приїж!

джаю як друг. Адже тут живуть мої

колишні бойові друзі, з якими, як

кажуть, ми з’їли не один пуд солі і

зустрічам з якими я завжди дуже і

дуже радий.

Ге н е р а л � м а �
йор у відставці
Руслан Аушев,
голова Коміте�
ту у справах во�
їнів�інтернаці�
оналістів при
Раді голів уря�
дів держав�
учасниць СНД,

в Афганістані командував ба�
тальйоном, був начальником
штабу полку:

— Вперше до Афганістану я пот!

рапив у 1981 році. Тоді обійняв по!

саду командира батальйону 180!го

мотострілецького полку 108!ї мо!

тострілецької дивізії. А вдруге —

після закінчення Військової акаде!

мії ім. М. В. Фрунзе — у 1985!му.

Призначений був начальником

штабу свого ж 180!го полку. У жов!

тні 1986 року в бою на перевалі Са!

ланг був тяжко поранений, трива!

лий час лікувався. Одужавши, по!

вернувся у бойовий стрій. Загалом

у Афганістані я провів 4 роки 7 мі!

сяців. Це, гадаю, дає мені право ма!

ти свою думку щодо подій, які там

відбувалися. 

Так ось, про війну в Афганістані

сказано й написано дуже багато,

створено чимало художніх філь!

мів. Але, на жаль, в них не завжди

правдиво висвітлюються ті події.

Причому люди, які розповідають

про них, вдаються часто до край!

нощів. Діаметрально протилеж!

них. Для одних ми такі собі супер!

герої, яких часто бачимо у голлі!

вудських фільмах і які не знають

поразок, знищуючи «духів» десят!

ками, а то й сотнями, а для інших —

нещасні, затуркані люди, що стали

жертвою Кремля. Ми не були ні ти!

ми, ні іншими. Ми були солдатами,

які виконували наказ держави.

Особисто я не виступаю за штучну

героїзацію радянського солдата та

надмірне захоплення тими дале!

кими подіями. Але, разом з тим, і

категорично проти навмисного

приниження солдата й офіцера,

чим, трапляється, грішать окремі

режисери. Нам потрібна правда,

якою б вона не була. 

Хочу також сказати і про те, що

люди, які там побували, пізнали ці!

ну справжньої чоловічої дружби.

Бо ж часто доводилося під вогнем

повстанців виручати однополчан,

ризикуючи власними життями, ді!

литися з товаришем останнім ков!

тком води, патронами, які там були

дорожчі за золото.

Мені особисто доводилося бува!

ти в ситуаціях, з яких, здавалося,

живим не вийти. І саме завдяки

мужності простих солдатів все за!

кінчувалося добре. 

Відтоді, як я залишив Афганіс!

тан, минуло понад 30 років. Та я і

досі пам’ятаю обличчя багатьох

своїх підлеглих, із вдячністю зга!

дую дні, які провів з ними пліч!о!

пліч. Можливо, це звучить дивно,

але то були далеко не найгірші дні

мого життя. Командуючи мотос!

трілецьким батальйоном, я був

удостоєний звання Героя Радян!

ського Союзу. У цьому вбачаю не

лише особисту заслугу, а й заслугу

всього батальйону. 

В Афганістані побували і обидва

мої брати — Адам і Багаутдін —

офіцери Радянської Армії. На щас!

тя, всі ми залишилися живими. 

Ге н е р а л � м а �
йор у відставці
Віталій Раєв�
ський, голова
Ц е н т р а л ь н о ї
контрольно�ре�
візійної комісії
Всеукраїнської
громадської ор�

ганізації «Сила і честь», в Афга�
ністані командував 56�ю де�
сантно�штурмовою бригадою:

— У 1985 році я командував ок!

ремим десантно!штурмовим пол!

ком, який дислокувався в Білорусії.

Якось мене викликав командувач

Повітряно!десантних військ гене!

рал армії Дмитро Сухоруков і поці!

кавився, як ставлюся до того, «щоб

допомогти афганському народу в

його боротьбі за незалежність».

Я відповів, що кожен народ пови!

нен самостійно визначати свою

долю. Після цих слів Дмитро Семе!

нович запропонував мені посаду

командира десантно!штурмової

бригади в ДРА. Я погодився…

Моїм підлеглим довелося брати

участь у багатьох військових опера!

ціях проти повстанців. Зокрема, під

час Хостської операції бригада за!

хоплювала базу Джавара, що в пе!

рекладі означає «непереможна».

Вона була розміщена високо в го!

рах, обладнана за всіма правилами

військового мистецтва, а підходи до

неї душмани нашпигували мінами.

Ми не могли вибити звідтіля їх про!

тягом 50!ти діб. Це ще раз підтвер!

джує, що противник нам протисто!

яв досить серйозний. І лише засто!

сування авіації, яка скинула на їхні

голови — у прямому розумінні цьо!

го слова — 500!кілограмові бомби

об’ємного вибуху, від яких лопались

судини, дозволило досягти мети.



Для мене як командира, зберегти

солдатське життя було головним

завданням. На жаль, вдавалося це

не завжди: війна є війна...

Як колишній «афганець», як гро!

мадянин України хочу сказати і

про те, що Україна є державою, де

чи не найбільше шанують пам’ять

про полеглих співвітчизників.

Свідченням цього може слугувати

той факт, що на сьогодні у нас спо!

руджено сотні пам’ятників, діє

Центральний державний музей во!

їнів!інтернаціоналістів, неподалік

Києво!Печерської лаври відкрито

пам’ятник!меморіал, на гранітних

плитах якого викарбувані прізви!

ща всіх загиблих, побачив світ пер!

ший випуск афганського мартиро!

логу «Чорний тюльпан»...

Генерал�ма�
йор у запасі
Сергій Черво�
нописький, го�
лова Україн�
ської спілки
ветеранів Аф�
ганістану, на
війні був ко�
мендантом Ка�
бульського ае�
ропорту:

— Під час навчання в Мінському

суворовському і Рязанському повіт!

ряно!десантному військових учи!

лищах я не припускався думки, що

доведеться побувати на війні. Але

довелося: в Афганістан я потрапив у

складі 350!го парашутно!десантно!

го полку 103!ї десантної дивізії, яка

до введення військ у ДРА дислокува!

лася в Білорусії. В Афганістані ко!

мандував взводом, ротою, був по!

мічником начальника штабу полку,

комендантом Кабульського аеро!

порту. Дістав тяжке поранення, нас!

лідки якого нагадують про себе і те!

пер. Знаючи це, багато хто, насам!

перед журналісти, запитують: чи не

шкодую я про те, що довелося вою!

вати? Завжди відповідаю чесно,

прямо дивлячись в очі своїх спів!

розмовників: ні, не шкодую. Там, за

Амудар’ю, сама доля звела мене з

прекрасними людьми, справжніми

чоловіками, що знали ціну дружби,

уміли тримати своє слово. Там, в аф!

ганських горах, коли тебе у будь!

яку хвилину могли вбити, домінува!

ли трохи інші цінності, ніж у

цивільному житті. Там, під кулями

моджахедів, авторитет офіцера

тримався не на тому, скільки у ньо!

го зірочок і якого вони розміру: лю!

ди в командирі цінували насампе!

ред його порядність, уміння воюва!

ти, знаходити вихід з майже безна!

дійних ситуацій, стійкість. Так, на

війні всіляке траплялося. Там були

мужність і боягузтво, чесність і ли!

цемірство, взаємовиручка і праг!

нення сховатися за спину товари!

ша. Але тих, хто, як кажуть, запляму!

вав своїми вчинками честь офіцера

і солдата, було дуже мало і не вони

визначали обличчя 40!ї армії.

Мені, трапляється, дотепер дорі!

кають моїм виступом на першому

з’їзді народних депутатів СРСР, де я

вступив у полеміку з відомим ака!

деміком Андрієм Сахаровим. Він,

нагадаю, заявив, що командування

армії використовувало бойові вер!

тольоти для знищення своїх же

підрозділів, які потрапили в ото!

чення душманів, аби наших солда!

тів не взяли в полон моджахеди.

Я, природно, не міг не заперечити

навіть цій всесвітньо відомій лю!

дині, оскільки таких фактів не бу!

ло. Їх просто не могло бути: адже і

у найбільш безнадійних ситуаціях

командири прагнули допомогти

своїм підлеглим. З дня закінчення

тієї війни минуло понад 20 років,

давно немає Радянського Союзу,

всі архіви — принаймні ті, що сто!

суються афганської війни, розсек!

речені. Але ні документальних під!

тверджень, ні свідків щодо зни!

щення своїх бійців не виявлено. І

завіряю, що жодних підтверджень і

не знайдеться, тому що як можна

знайти те, чого ніколи не існувало?

Зла на покійного академіка не три!

маю, розуміючи, що його, людину,

яка першою відкрито виступила

проти введення радянських військ

до ДРА, просто «підставили» деякі

тодішні політики.

Нам сьогодні, через десятиліття

після завершення афганської війни,

дуже тяжко. Правда, тепер доводить!

ся «воювати» уже з чиновниками, ба!

гато хто з них не розуміють нас, не

хочуть допомагати у вирішенні на!

ших проблем, а проблеми ці, як пра!

вило, мають соціальне забарвлення.

Так, нам вже не кажуть «ми вас туди

не посилали», як це було в перші ро!

ки після повернення з війни. Однак

часто!густо наші прохання та вимо!

ги просто ігноруються…

Ç «àôãàíöÿìè» ñï³ëêóâàâñÿ 

Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ

МУЖНІСТЬ
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Раптовий постріл з гранатомета

влучив у їхній перший БТР, але від!

рекошетив, не розірвався. Від по!

тужного удару машина заглухла і

зупинилася. Чурай зістрибнув з

«броні» першим і намагався орга!

нізувати бій. Його колега, старший

лейтенант, встиг лише зіскочити з

БТРа, присісти на горбочок і… все.

Чергова вибухова хвиля зробила

свою справу.

Через певний час Віталій відчув,

ніби гарячу праску притулили до

тіла і відразу забрали, потім наче

стрілою прошило ліву гомілку і

стегно. Не звернув на це уваги: від!

давав команди, бігав, стріляв… На

згадку залишилось вдосталь шра!

мів. Одна куля прострілила легені,

пройшла крізь груди навиліт, біля

самого серця. Словом, 29 лютого

1988!го він народився вдруге. Ліка!

рі Шиндантського військового

госпіталю, подивившись на рен!

тгенівський знімок, сказали: «По!

дякуй Богові, що залишився живим

і постав у церкві свічку».

Якщо раніше в особовій справі

офіцера у графі 14!й щодо пора!

нень і контузій, отриманих у боях,

було лише одне машинописне сло!

во «Нет», то відтепер кадровик, на

підставі медичної довідки, чор!

нильною ручкою записав: «Огнес!

трельное пулевое, проникающее

ранение левой половины грудной

клетки с повреждением легкого,

огнестрельное пулевое ранение

мягких тканей левого бедра.

29.02.1988 г. ДРА. Пров. Фарах». 

На лікарняному ліжкові вдень і

вночі приходило чимало думок. Але

не було жодної всупереч обраній

професії — Батьківщину захищати.

Юнаком Віталій Чурай не військо!

вим себе просто не уявляв. Його

батько, Володимир Миколайович,

служив військовим медиком, стар!

ший на п’ять років брат Ігор, закін!

чивши Київське суворовське учили!

ще, навчався у Ташкентському за!

гальновійськовому командному.

Тож молодший потягнувся за ним.

Із Чернівців, де мешкала сім’я, пої!

хав до столиці України і залишився

там на шість років: 9–10 класи — у

суворовському та 4 роки навчання у

Київському вищому загальновій!

ськовому командному двічі Черво!

нопрапорному училищі імені М.В.

Фрунзе. Хоча батько мріяв бачити

сина теж військовим лікарем, той

наполіг таки на своєму — тільки у

піхоту, тільки командиром. Роман!

тично все ж таки… 

Перше місце служби — Нахіче!

вань, 75!та мотострілецька дивізія,

34!й полк прикриття державного

кордону. Лейтенант Чурай прий!

має взвод на БМП–1 другої роти

першого батальйону. Контингент

військовослужбовців різноманіт!

ний. Дехто з офіцерів на посаді

взводного служив уже по 12–14

років. Майже всі солдати в роті із

середньоазіатських республік та

Кавказу. Півроку служба тривала

спокійно. Наступні ж півтора, май!

же через місяць–два проводились

навчання у гірській місцевості,

часто!густо експериментальні, з

бойовою стрільбою. Свій досвід

Чураю передавали командири рот

Володимир Віценко, Євген Береж!

ний, комбат Валентин Зиссер. Са!

ме він згодом підпише службову

характеристику на підлеглого, де

буде вказано: «Основи сучасного

загальновійськового бою знає.

Добре орієнтується на місцевості.

У складній обстановці діє впевне!

но, приймає правильні рішення.

Уміло командує взводом у всіх ви!

дах бою. Висновок: займаній поса!

ді відповідає. Гідний направлення

для проходження подальшої служ!

би в ДРА».

…Ташкент, Кабул, пересильний

пункт. Їх дванадцять «афганських

новобранців». Товариші відразу

роз’їхалися до місць призначення,

а Віталію Чураю довелось очікува!

ти два тижні. Нарешті видали при!

пис. Прибути у Лашкаргах до шта!

бу 22!ї окремої бригади спецприз!

начення. Вона мала два закритих

найменування — як військова час!

тина із встановленим номером і

22–а мотострілецька (офіційно

тоді у 40!й загальновійськовій ар!

мії підрозділи спецпризначення

не значилися). Невдовзі кінцевий

населений пункт — Фарахруд

(провінція Фарах), 411!й окремий

загін спецпризначення. 

Вже за місяць київський піхоти!

нець почав виходити на бойові зав!

дання, брав участь у пошуково!засід!

кових діях проти моджахедівських

караванів з озброєнням і наркотика!

ми, спочатку як дублер старшого

групи. Вирушали зазвичай із настан!

ням сутінок у пішій групі по 20 осіб,

а на БТРах — до 26. Їхали кілометрів

10–30, потім з’їжджали з дороги і да!

лі — манівцями. 

«Подякуй Богові,
що залишився живим»
…Áàáóñ³ Â³òàë³ÿ, Àíòîí³í³ ²âàí³âí³, íàñíèëîñü òðèâîæ-
íå. Áóö³ìòî ¿¿ îíóêà ç äðóãîì ïîãëèíàº ìîðñüêà áå-
çîäíÿ, à âîíè ùîñèëè íàìàãàþòüñÿ âèáðàòèñÿ ç íå¿.
Â³òàë³þ âäàºòüñÿ äîñÿãòè áåðåãà, à éîãî òîâàðèøà
ñòèõ³ÿ íå â³äïóñòèëà.
Ñïåöíàç³âö³ ¿õàëè «áåòîíêîþ» íà ÁÒÐàõ. Ó êîëîí³ 40
îñ³á, äâ³ ãðóïè. Îäíó î÷îëþâàâ çàñòóïíèê êîìàíäèðà
ðîòè ñòàðøèé ëåéòåíàíò Âàëåð³é Ãîí÷àð, äðóãó —
ñòàðøèé ëåéòåíàíò Â³òàë³é ×óðàé. Íà «áðîí³» îô³öåð
çàçâè÷àé ñèä³â ïðàâîðó÷ áàøòè ³ ëþêà. Öüîãî ðàçó
ïîñòóïèâñÿ ì³ñöåì Ãîí÷àðó...

Ñòàðøèé 
ëåéòåíàíò 
Â. ×óðàé. 
Ôàðàõðóä. 
1987 ð.
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— До кожного завдання, а вихо!

дили у рейди на п’ять!сім днів, го!

тувались дуже ретельно, будь!яка

дрібниця не залишалась поза ува!

гою, — пригадує Віталій Володи!

мирович. — Насамперед прискіп!

ливо перевіряли боєкомплект, за!

соби спецмінування і зв’язку. Бра!

ли по два боєкомплекти до

автомата, по шість–вісім магазинів

спорядженими, решту — по п’ять!

шість у пакунках. Найспритніші

діставали магазини від кулемета, з

45 патронами. Менше дбали про

сухпай, більше — про воду у флягах

і три!, п’ятилітрових спеціальних

наплічниках. Ще брали про запас у

каністри на БТРи.

За три місяці старший лейтенант

Чурай самостійно очолив групу.

Вдень маскувалися у гірських

складках місцевості, руслах пере!

сохлих рік разом з трьома БТРами.

Якось увечері вийшли на бойову

позицію і щойно виставили спосте!

рігачів, як помітили кілька «духів!

ських» мотоциклів і легковиків. По!

чалася стрільба… Після бою до офі!

цера підбіг солдат і нервово!роз!

гублено вигукнув: «Товаришу

старший лейтенанте, я вперше стрі!

ляв у людей». Спробуй тут підбери

потрібні слова, поясни хлопчині

спокійно, щоб зрозумів одразу і на!

довго — якщо не ти їх, то вони тебе.

Тієї ж ночі група дещо змінила свій

маршрут і знову зустріла караван. 

— Бути у пішій групі — це нелюд!

ська мука, витримати важко, —

розповідає полковник Чурай. —

Повітря розжарене. Якось градус!

ник лежав на сонці, придивився —

плюс шістдесят сім!

Уже після тієї неоголошеної вій!

ни розмірковував: чому щасливчи!

ками вважалися власне ті, хто віч!

на!віч стикався з «духівськими» ка!

раванами, знаходив зброю і нарко!

тики, вів бої. Можливо, навпаки,

таланило іншим, які всього цього

не бачили, не опинялися у небез!

печному становищі, не ризикували

життям. Та хіба вони, тоді ще моло!

ді, про це замислювалися!?

Згодом командир частини ма!

йор Олександр Худяков у службо!

вій характеристиці старшого лей!

тенанта Чурая зазначив: «З особис!

тої зброї стріляє відмінно. У склад!

ній обстановці орієнтується

правильно і швидко приймає ви!

гідне для виконання поставлених

завдань рішення. Доручену техніку

та озброєння знає і грамотно екс!

плуатує. Має великий досвід веден!

ня бойових дій».

Знову Кабул, пересильний пункт.

Але вже через півтора року і після

лікування у військовому госпіталі.

У вигорілій від сонця «афганці» бо!

йовий офіцер очікував борт. Рап!

том бачить і очам не вірить: брат

Ігор, капітан. Щойно із Середньої

Азії. Кинувся обіймати Віталія.

— Тільки не дуже вже міцно, —

ледь встиг попередити.

Три доби провели разом, за

дружньою розмовою. Потім на ае!

родромі їх розлучив голос авіадис!

петчера. Оголошували прізвища

тих, хто летить: 

— Капітан Чурай Ігор Володими!

рович — Джабаль!ус!Сарадж. 

— Старший лейтенант Чурай Ві!

талій Володимирович — Шиндант. 

З Афганістану Ігор повернувся

додому з орденом Червоної Зірки і

пораненням. А півтора року тому у

званні полковника звільнився з лав

збройних сил Казахстану. 

Старший брат суттєво допоміг

молодшому, коли той служив у

Чернівцях. Тривалий час в Украї!

ну не надходила особова справа

Віталія Чурая. Перебуваючи тоді у

розпорядженні командуючого

Туркестанським військовим ок!

ругом, Ігор доклав зусиль, щоб

вирішити цю проблему. Завдяки

йому надіслали в Україну і осо!

бову справу, і орден Червоного

Прапора, і витяг з наказу про дос!

трокове присвоєння чергового

військового звання «капітан».

Між іншим, ці зірки на погонах

офіцер носив довше, ніж дві по!

передні. 

Орден Червоної Зірки капітану

Чураю вручали без особливої це!

ремонії у Чернівецькому військко!

маті. А ось вручення за бойові зас!

луги ордена Червоного Прапора

відбулося урочисто, перед строєм

особового складу навчального

полку і окремого навчального роз!

відбату, де офіцер служив помічни!

ком начальника штабу.

Із листопада 2007 року полков!

ник Віталій Чурай — військовий

комісар Волинського облвійськко!

мату, начальник гарнізону. Про

нього добре відзивається перший

заступник командувача Західного

оперативного командування гене!

рал!майор Юрій Борискін:

— Капітана Чурая призначили до

нас на посаду, коли я командував

розвідбатом. Знаєте, розвідники —

особливі люди, не кожного допус!

кають до свого оточення, пригля!

даються. Але офіцер відразу знай!

шов з нами спільну мову. Імпонува!

ло, що не хизувався своїми заслуга!

ми. Інші себе рекламують за

будь!яких обставин, а він — ні. Має

почуття гідності. У Луцьку обл!

військком протягом короткого ча!

су згуртував колектив, навів належ!

ний лад. Люди з бажанням зустрі!

чаються з ним, бо знають: вникне в

їхню складну ситуацію, дасть

слушну пораду, не залишить нао!

динці з проблемою.

І робить він це щиро, з відкри!

тою душею. Під час нашої розмови

дізнався, що завдяки співпраці Ві!

талія Володимировича з головою

Волинської обласної організації

Української спілки ветеранів Афга!

ністану Григорієм Павловичем

протягом останніх чотирьох років

десять воїнів!інтернаціоналістів

отримали нагороди, до яких їх ко!

лись було представлено. А нині

триває пошукова робота зниклого

безвісти на тій неоголошеній війні

прапорщика Ігоря Бєлокурова. Йо!

го мама, Антоніна Василівна, із се!

ла Велика Глуша Любешівського

району на Волині й досі живе наді!

єю, і наче до сина, торкається до

синівської медалі «За відвагу».

Щире ставлення до людей та

сумління Віталія Чурая не залиша!

ються поза увагою керівництва

держави. Відповідно до Указу Пре!

зидента України, офіцера нагоро!

дили медаллю «За військову службу

Україні».

Âîëîäèìèð ßÐÖÅÂ

ОДИН ІЗ НАС
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«ß âåðíóëñÿ — 
è ÷òî æå?

Âñ¸ íå òî è íå òàê»

Я устал от скитаний

По бульварам пустым;

От притворных признаний,

Мимолётных как дым.

Я устал от восторгов

И неискренних слов;

Дружбы тех, кто недорог,

Пошлых песен и снов.

Я вернулся — и что же?

Всё не то и не так.

Неприветлив прохожий,

Неуютен кабак.

Я вернулся и слышу:

«Перестань о своём.

Слава Богу, что выжил,

Не болит, что почём».

Мол, какое нам дело 

Как ты там воевал.

Всё давно надоело,

Брал бы и наливал.

Я налил, улыбнулся.

«Третий» с ними не стал.

Разве я бы вернулся,

Если б кто!то не пал?

Пейте, гости родные!

Пейте, ешьте язя.

Вы мне все нечужие,

Всех люблю донельзя.

Говорите о шмотках,

Сыпьте сплетенный рой.

Я за вас, кроме шуток.

Только я вам — чужой.

Вам не снились ущелья,

Вам не снилась вода,

И свинцовых метелей

Вам не знать никогда.

Вы не мёрзли в засадах,

Не тащили РД,

Вам знаком по парадам

Звонкий лязг БМД.

Ну а мы, всё прошли мы,

Пересилив себя.

У судьбы не просили

Бестревожного дня.

Мы душой полюбили

Свист пронесшихся пуль.

Нас на минах ловили

И Кундуз, и Кабул.

И зелёные зоны

Били в нас по утрам,

Берегли мы патроны,

Презирали Коран.

Слёзы вмиг испарялись

На иссохших глазах.

За погибших мы дрались —

За тела и за прах.

Умирая от жажды,

Вспоминали ваш дом.

Так хотелось однажды

Выпить квасу со льдом.

Так хотелось коснуться

Нам росинки рукой

И однажды проснуться

Под своей простыней.

Эти воспоминанья 

Нас хранили в горах,

Умиляли сознанье,

Уносили наш страх.

Вам спасибо, родные,

Хоть за то, что вы есть.

Вы мне все не чужие,

Вы мне — добрая весть.

Но простите за то, что

«Третий» с вами не стал.

Не поймёте вы просто,

Не тревожьте бокал.

Я сказал, улыбнулся,

Отряхнулся и встал.

Разве я бы вернулся?

Разве я бы вернулся?

Разве я бы вернулся?

Если б кто!то не пал.

1986 г.

²ãîð ÊÎØÅËÜ

«Òðåòèé» òîñò



Сказали мне: глаза кричать не могут.

Когда кричат, то слышно, мол, пойми.

И я смолчал, ну что же, ради Бога,

И я смолчал, ну что же, ради Бога.

Напишем так: « Хотелось пить, но шли».

А я верю, в глаза, которые кричат,

В молящий их и яркий всплеск зарниц.

И я не верю глазам, которые молчат,

Скрываясь за оградою ресниц.

А было так. Приказ комбата краток:

В ущелье — банда. Всё, Сергей, держись…

Мы скрылись за сугробами палаток,

Мы скрылись за сугробами палаток,

И поднялись в заоблачную высь.

Шли третьи сутки. Дал комбат промашку.

Он думал, мы управимся за день.

И кончилась вода, хоть выжми фляжку.

Всё, кончилась вода, хоть выжми фляжку.

А банды нет, и вновь длиннее тень.

Четвёртый день. Андрей хрипит мне в спину:

Всё, Серж, прости, я, кажется, устал.

И тут раздался выстрел карабина.

Вот где раздался выстрел карабина.

И взводный мой, Андрюха мой упал…

Был кратким бой. Они нас одолели.

Мы отступали — трупы на руках.

Но в небе вертолёты прогудели.

Вот в небе вертолёты прогудели.

И показались звёзды на бортах.

Я долго буду помнить эти лица.

Мне не забыть теперь уж никогда,

Как, покидая красные глазницы,

Как, покидая красные глазницы,

Глаза кричали громкое: «Вода!».

Да, я верю в глаза, которые кричат,

В молящий их и яркий всплеск зарниц.

И я не верю глазам, которые молчат,

Скрываясь за оградою ресниц.

1981 г.

ПІСНІ ВІЙНИ

Áàëëàäà îî ããëàçàõ 

ÓÓõõîîääÿÿùùèèìì
Тем, кто завтра домой по дороге пойдёт,

Кто увидит родных терпеливые лица.

Тем, кого не накроет в пути пулемёт,

Кого завтра полюбит, согреет столица.

Тем, кто утром увидит цветы на броне,

Кто в улыбках афганцев прочтёт напоследок,

То ли радостный след, то ли горестный след.

Тем, кто тоже платит сединой за победу.

Припев:

Вам на радость или на беду,

Мы на блоках сидим и заставах.

Мы остались, имейте в виду,

Поклонитесь, мы слева и справа.

Улетели борты, мы в камнях, я и ты.

Ночь тиха и спокойна и горы не стонут

Только нервы звенят от глухой пустоты

И в холодном патроннике тесно патрону.

Мы к дороге спиной, мы к душманам лицом,

Нас не просто пройти, как бы там не старались.

Ощетинились горы колючим свинцом.

Пусть простят нас, кто ждёт, мы остались.

Припев.

Кто из нас доживёт до заветного дня, 

Вой сирены услышит над нашей границей.

Кто обнимет жену, мать, сестру и дитя,

Кто заплачет, целуя счастливые лица.

Тот проверит, как вы соблюдали завет.

Малодушных позором покроет.

Тот не даст наложить на святое запрет,

Тот воздаст по заслугам героям.

Припев.

1986 г.
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Ç ÷îãî âñå ïî÷àëîñÿ

У лютому 1989 року з майором

Алескендером Рамазановим ми

терміново вилетіли в Середню

Азію. Це було відрядження на виве!

дення радянських військ з Афга!

ністану. Нас чекала цікава й склад!

на робота. У Термезі, куди виходи!

ли підрозділи контингенту, де всі

очікували на командарма Бориса

Громова, серед сотень репортерів

інформаційних агентств із світо!

вими іменами мало хто звернув

увагу на двох військових корес!

пондентів окружної газети з Киє!

ва — майора та капітана. Офіцерам

прес!центру було не до наc. Допо!

могли тільки давні контакти мого

колеги по штабу 40!ї армії.

На собі відчув, як сутужно журна!

лістові працювати в ситуації, коли

майже немає оперативного інфор!

мування і слабко організована ро!

бота прес!центру. Якщо навіть нам,

військовим було непросто, то що

казати про цивільних, котрі, мож!

ливо, вперше опинилися в таких

умовах.

Згодом з’ясувалося, що інформа!

ційний голод відчували не тільки

журналісти, а й самі офіцери прес!

центру. Тоді я не розумів, а з часом

і не намагався цього з’ясувати, чо!

му вони так працювали. Досвіду не

вистачало в роботі з пресою, чи

просто не хотілося себе переван!

тажувати, тому пустили все на са!

моплив, а може, була вказівка зго!

ри відносно обмеження доступу до

інформації, що надходила з проти!

лежного берега Амудар’ї. Адже то

були хоча й горбачовські, але ще

радянські часи.

Коли війська, долаючи кілометр

за кілометром, пробиралися крізь

заметілі Салангу, різні чутки круж!

ляли серед пишучої і фільмуючої

братії. Часто трансформуючись в

інформаційні повідомлення, вони

миттєво з’являлися на сторінках

поважних світових видань, екра!

нах телевізорів, заповнювали ра!

діоефір. Деякі з них підривали ав!

торитет військових, інші — навпа!

ки. Єдине, чому не могли зашкоди!

ти, — кінцю війни для наших

солдатів та офіцерів. І це було го!

ловне.

Саме тоді вкотре переконався,

що старі совкові стереотипи і уяв!

лення про роботу військових з

представниками ЗМІ вже не спра!

цьовували. Необхідні були карди!

нальні зміни. З одного боку вітчиз!

няна преса вислизнула з!під «пар!

тійного керівництва» з конкретни!

ми установками відносно армії, з

другого — збільшився наплив за!

хідних репортерів, для яких майже

««ММии  ззааккллааллии  ммііццнниийй  ффууннддааммееннтт
ппааррттннееррссььккиихх  ввііддннооссиинн  іізз  жжууррннааллііссттааммии»»
2299  ггрруудднняя  ііннффооррммааццііййнноо��ммееддііййнніі  ссттррууккттууррии  ооббооррооннннооггоо  ввііддооммссттвваа  
ввііддззннааччииллии  ссввооєє  ппррооффеессііййннее  ссввяяттоо..  ДДррууггиийй  ддеессяяттоокк  ммииннуувв  зз  дднняя  
ссттввоорреенннняя  ппрреесс��ссллуужжббии  ММііннііссттееррссттвваа  ооббооррооннии  УУккррааїїннии..

(Óðèâîê ³ç äîêóìåíòàëüíî¿ êíèãè
«Ãàðÿ÷à òî÷êà»)

Олександр Клубань:

ßâîð³âñüêèé ïîë³ãîí, 
îñ³íü 1993 ð.
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було знято ембарго на висвітлення

ще донедавна закритої теми. Отже,

військові мали самі потурбуватися

про свій імідж в очах не тільки віт!

чизняної, але й світової спільноти.

Відкритість, якщо це не шкодить

безпеці людей і проведенню запла!

нованої військової операції, опе!

ративність в інформуванні, чітка

організація роботи в конкретній

зоні відповідальності і, безпереч!

но, допомога журналістам з боку

командування з усіх питань — все

це сприяє повному взаєморозумін!

ню і взаємодії між військовими та

представниками ЗМІ. Впевнений,

що цих принципів необхідно дот!

римуватися не тільки в екстре!

мальних умовах, а й у повсякден!

ній роботі.

Цього висновку військові дій!

шли в умовах бойових дій в Афга!

ністані, коли їм доводилося спіл!

куватися не тільки зі своєю слух!

няною пресою, але й з прискіпли!

вими представниками західних

мас!медіа.

У генерал!лейтенанта Бориса

Громова не виникало проблем з

представниками четвертої влади. В

цьому ми переконалися під час

зустрічі з останнім командувачем

40!ї армії. Розмова була відвертою.

Питань торкалися різноманітних:

від складних політичних рішень

до суто військових. Закритих тем

не було. Спілкувалися майже півто!

ри години. І це при шаленій зайня!

тості командарма контингенту.

У Термезі він лише нам дав ексклю!

зивне інтерв’ю, наступного дня

після виведення військ. Після вій!

ни. Ні «Рейтеру», ні «Известиям», ні

«Комсомолке», а журналістам з Ук!

раїни.

Безумовно, командарм міг би

нам відмовити, пославшись на дер!

жавні справи. І ми б його зрозумі!

ли. Але Громов знав, що задля цьо!

го інтерв’ю журналісти прилетіли

за тисячі кілометрів з Києва, куди

він уже був призначений команду!

вачем. Як генерал, що стратегічно

мислить, Громов, певно, розумів,

важливість з першого дня на ново!

му місці служби мати добру інфор!

маційну підтримку. І він її отримав.

Штатного прес!центру в окрузі

тоді ще не було. Про його створен!

ня тільки подейкували в генштабів!

ських коридорах на Арбатській

площі в Москві. Тому за пропозиці!

єю нового командувача військ ок!

ругу мені разом з майором Рамаза!

новим довелося займатися його

контактами із засобами масової ін!

формації, водночас будучи началь!

ником молодіжного відділу окруж!

ної газети. А після від’їзду мого ко!

леги до іншого місця служби ці

обов’язки повністю лягли на мої

плечі.

Саме під час роботи з командува!

чем поступово відкривав для себе

нове, дуже цікаве поле діяльності.

Вчився дивитися на журналіста

очима представника військового

командування, від постійних і

плідних контактів якого з мас!ме!

діа залежить, що буде надруковано

в завтрашній газеті, або прозву!

чить у вечірніх новинах уже сьо!

годні. Із того великого обсягу служ!

бової інформації, до якої мав дос!

туп, необхідно було навчитися ви!

бирати тільки те, що зацікавить

пресу і водночас не порушить ре!

жим обмежень, існуючий у вій!

ськовій сфері.

Ця школа знадобилася дуже

швидко, коли перший міністр обо!

рони України, тоді ще генерал!ма!

йор Костянтин Морозов, довірив

мені створення прес!служби вій!

ськового відомства. Не за радян!

ськими стереотипами, а виходячи

з тих демократичних перетворень,

які поглинули нашу молоду країну,

спираючись на досвід відкритості

західного суспільства.

Міністр гостро відчував необ!

хідність спілкування з пресою. Та

й журналісти постійно намагали!

ся його перехопити будь!де: у ку!

луарах Верховної Ради, в Адмініс!

трації Президента, біля входу до

будівлі Міністерства оборони, яке

тоді ще розташовувалося на Бан!

ковій. Їх цікавило все, що стосува!

лося військового будівництва.

А скільки з цим виникало проб!

лем! Війська ще не було. Парла!

мент тільки затвердив правову ос!

нову для будівництва Збройних

Сил України у вигляді низки зако!

нів, які треба було роз’яснювати

та реалізовувати. Відчувалося про!

тистояння самій ідеї незалежності

України. Постійно велись складні

переговори з маршалом Євгеном

Шапошніковим, міністром оборо!

ни вже неіснуючого СРСР. Україна

оголосила свій без’ядерний ста!

тус. Про все це треба було говори!

ти з журналістами, коментувати,

роз’яснювати, а де й аргументова!

но доводити. Безумовно, в мініс!

тра на все це просто часу не вис!

тачало... Ось таку відповідальну

роботу він доручив мені, хоча я не

мав ще необхідного досвіду і був

лише у званні майора.

З цього приводу, пам’ятаю, хтось

зауважив, що у Морозова працю!

ють лише капітани та майори. На

що Костянтин Петрович відповів:

«А де взяти генералів, коли вони

проти мене, проти незалежності

України. До того ж ці майори з ка!

пітанами працюють краще, ніж де!

які полковники з генералами...»

Тоді майже в кожному управлінні

створюваного центрального апа!

рату оборонного відомства було

лише по кілька чоловік. Я ж взагалі

був сам–один. Без постійного кабі!

нету, робочого столу, транспорту,

необхідної оргтехніки, без підлег!

лих. Переді мною лежало кілька

виступів міністра у Верховній Раді

та закони України щодо військово!

го будівництва. Правда, Костянтин

Петрович подарував факс, переда!

ний міністерству представниками

української діаспори.

З ранку до пізнього вечора дзвін!

ки від журналістів, інколи й додому

серед ночі, в основному від інозем!

ців, щоб прокоментував якусь ос!

танню подію. Всі хочуть новин, всі

бажають інтерв’ю особисто з Мо!

розовим і негайно. Для того й пот!

рібен був йому речник, щоб час!

тково на себе взяв пресу.

Ç ðàíêó äî ï³çíüîãî âå÷îðà äçâ³íêè â³ä
æóðíàë³ñò³â, ³íêîëè é äîäîìó ñåðåä íî÷³,

â îñíîâíîìó â³ä ³íîçåìö³â, ùîá
ïðîêîìåíòóâàâ ÿêóñü îñòàííþ ïîä³þ 

Òåðìåç, 
15 ëþòîãî 1989 ð.
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Попервах будь!яку інформацію

треба було узгоджувати з мініс!

тром — цього вимагала ситуація.

За кожним словом, рядком, речен!

ням стояла велика політика. Щоб

говорити людям про серйозні речі,

не зашкодивши справі, треба було

самому володіти тим чи іншим пи!

танням. Тому доводилось багато

працювати над собою, перечиту!

вати стоси документів, радитися з

небагатьма генералами та офіце!

рами з апарату міністра, Головного

штабу та інших, ще повністю нес!

формованих структур оборонно!

го відомства. Легше було, коли мі!

ністр сам давав конкретні дору!

чення. І так кожен день. Умови —

екстремальні. Адже тоді проти мо!

лодої України велась справжня вій!

на з боку засобів масової інформа!

ції північного сусіда. І не тільки.

З першого дня будівництва укра!

їнського війська ми оголосили про

його відкритість перед суспільс!

твом. Платники податків мають

знати, на що витрачаються їхні

гроші. Таке положення існує в ар!

міях усіх цивілізованих країн. Це і є

частина поняття цивільного кон!

тролю над збройними силами. Тож

треба було дотримуватись цього

принципу з першого дня, якщо ми

взялися за будівництво саме де!

мократичного суспільства. Більш

того, Україну як незалежну державу

мала визнати світова спільнота. Всі

повинні були почути, що ми миро!

любна, позаблокова й без’ядерна

держава. А засоби масової інфор!

мації на Заході не завжди об’єктив!

но висвітлювали події, що відбува!

лися в Україні. На військове будів!

ництво вони теж частіше дивилися

очима російських засобів масової

інформації та власних кореспон!

дентів, акредитованих у Москві.

Щоб розвіяти інформаційний ту!

ман, доводилось часто зустрічати!

ся з журналістами західних дер!

жав, а інколи й з дипломатами.

Ми намагалися активно співпра!

цювати із журналістами, які хотіли

знати про кожен крок військового

міністра і його команди. Саме від

них, від їхнього розуміння та ба!

чення української ситуації, об’єк!

тивно поданих ними матеріалів за!

лежало багато. В першу чергу, це

вплив на створення позитивної

громадської думки серед міжна!

родної спільноти. Це вплив на по!

літиків, парламенти, уряди. Це ре!

альний крок до визнання нас як

держави, що дотримується міжна!

родних зобов’язань.

Коли війська присягали на вір!

ність народові України, журналіс!

ти бажали переконатися, чи є в

Україні військо, яке воно, чи доб!

ровільно люди йдуть служити до

нього, чи не відчувають дискри!

мінації етнічні росіяни та пред!

ставники інших нацменшин. Не!

обхідно було відпрацювати сис!

тему дозволу на роботу журналіс!

тів у війську, узгоджувати її з

відповідними службами, коорди!

нувати з командирами частин,

нарешті супроводжувати пред!

ставників ЗМІ.

Пам’ятаю, плідно попрацювали з

командиром навчальної дивізії,

дислокованої в Бердичеві, тоді ще

полковником Адамом Чикалом, під

час організації роботи групи ні!

мецького телебачення. Тележурна!

лісти повернулися до Києва задо!

волені, мали багато відзнятого ма!

теріалу. А побачили вони не тільки

навчання боєздатної української

танкової частини, але й побували в

сім’ях офіцерів, росіян за поход!

женням, які присягнули на вірність

народові України за власним ба!

жанням і вірно йому служили. Во!

ни були громадянами цієї країни і

нікуди не збиралися від’їжджати.

А тим більше ніхто й нікуди їх не

виганяв. Пізніше мені через по!

сольство передали з Німеччини ві!

деокасети з репортажами, які бага!

то хто побачив у Європі. То були

правдиві розповіді про Україну і її

молоде військо.

З початком ядерного роззброєн!

ня виникла нова хвиля інтересу за!

хідної преси. Всі бажали перекона!

тися, що Україна не тільки дотри!

мується договорів і угод, але й

може впоратися з ядерним арсена!

лом, який дістався їй у спадщину.

Вони не дуже вірили словам, а на

власні очі хотіли переконатися, що

у нас все під контролем, що жод!

ний снаряд, жодна ракета не мо!

жуть вислизнути в небажаному

напрямку, що вони надійно охоро!

няються і зберігаються без загрози

для населення та довкілля.

Саме тут і виникало багато проб!

лем. З одного боку, в інтересах ве!

ликої політики ми просто зо!

бов’язані були хоч щось показати з

наших ядерних арсеналів. З іншо!

го, необхідно було дотримуватися

режимів секретності, закладених у

часи «холодної війни». І саме тут

нелегко знайти компроміс, щоб

відкритість не шкодила певним

обмеженням і навпаки. І якби не

державне розуміння цієї пробле!

ми міністром оборони, та керівни!

ками тих структур, які відповідали

за дотримання режиму, то не знаю,

як би міг виконувати завдання.

Треба віддати належне тодішньо!

му керівникові військової конт!

ррозвідки Олександрові Скіпаль!

ському. Власних, українських до!

кументів, які б регламентували

доступ преси на відповідні об’єк!

ти, в тому числі й ядерні, ще не бу!

ло, а радянські взагалі забороняли

все. Доводилося ухвалювати нес!

тандартні рішення.

Нас звинувачували в тому, що не!

надійно зберігаємо ядерну зброю,

що недостатньо фахівців, майже

всі з них виїхали до Росії, що не

дотримуємося обіцянок щодо ви!

ведення тактичної ядерної зброї.

І тут, безумовно, треба було хоча б

одній іноземній телекомпанії по!

Ìè íàìàãàëèñÿ àêòèâíî ñï³âïðàöþâàòè
³ç æóðíàë³ñòàìè, ÿê³ õîò³ëè çíàòè ïðî êîæåí
êðîê â³éñüêîâîãî ì³í³ñòðà ³ éîãî êîìàíäè
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казати, який насправді в нас стан.

Після узгодження з усіма відповід!

ними службами група відомої

японської телекомпанії NHK відві!

дала базу, де ще недавно зберігали!

ся тактичні ядерні боєприпаси. Те!

пер приміщення були порожні, все

вивезене згідно з домовленістю.

І жодного ЯБП немає в надійно за!

хищеному сховищі. Журналісти на

власні очі в цьому переконалися.

Японці на собі відчули наслідки

ядерних атак. Тому найбільше ціка!

вилися країною, що добровільно

відмовилася від ядерної зброї, во!

лодіючи третім за потужністю в

світі арсеналом. Репортажі япон!

ських телевізійників були об’єк!

тивними, про що свідчили надісла!

ні касети із сюжетами, які тран!

слювалися не тільки в Японії.

Ó Ñàðàºâ³ ìè â³ä÷óëè ãîðä³ñòü

çà óêðà¿íñüêîãî ñîëäàòà

Говорячи про організацію робо!

ти журналістів в екстремальних

умовах, не слід зосереджувати ува!

гу тільки на їх перебуванні у зоні

бойових дій або в районі військо!

вих навчань. Фактично кожний

офіційний візит чи робоча поїздка

керівника оборонного відомства

країни за кордон — це теж ходіння

по лезу бритви. Зазвичай, графік

роботи такий напружений, що

ледь встигаєш переводити подих.

А тут ще треба зорієнтуватись в си!

туації, визначити головне, на чому

зосередити увагу супроводжуючої

преси. Адже інколи саме в ході та!

ких міжнародних зустрічей ухва!

люються політичні рішення, від

яких залежить майбутнє відносин

між країнами, стабільність у регіо!

ні, вирішуються долі цілих армій і

народів.

Відверто кажучи, раніше ні ме!

не, ні моїх підлеглих ніхто цьому

не навчав. За радянських часів ні у

військовому училищі, ні в академії

програмою підготовки журналіс!

тів не були передбачені лекції або

семінари з організації роботи

структур військового управління

з мас!медіа, як це давно робилося

в усіх цивілізованих країнах світу

і називалося громадськими зв’яз!

ками.

«Паблік рілейшнз» — то ціла нау!

ка, до якої треба ставитись серйоз!

но. Ідея навчання фахівців у цій

сфері давно визрівала ще в першій

прес!службі Міністерства оборо!

ни. Особливо після того, як ми не

раз «понабивали ґулі» в різних си!

туаціях та почали знайомитися з

досвідом західних колег.

Ще наприкінці 1995 року допові!

дав міністру оборони Валерію

Шмарову наші пропозиції органі!

зувати навчання журналістської

молоді, яке б охоплювало лекції

для курсантів і слухачів, їхнє стажу!

вання в інформаційних структу!

рах Збройних Сил. Валерій Мико!

лайович цю ідею одразу підтримав.

Але втілити її в життя тоді так і не

вдалося. Міністра невдовзі відпра!

вили у відставку. А слідом і усі наші

ідеї.

Знаковою щодо роботи в особ!

ливих умовах була перша поїздка

до охопленої війною колишньої

Югославії у складі військової деле!

гації, очолюваної міністром обо!

рони. Взагалі все закінчилося як!

найкраще. Позитивні публікації в

пресі, сюжети на УТ!1, майже годи!

на ефіру в популярній тоді інфор!

маційно!аналітичній програмі

Миколи Канішевського «Будьте з

нами». Все вийшло люкс! Інше ли!

шилося за кадром.

Що ж було за кадром?

Візит мав бути непростим. Закін!

чувався січень 1993 року. У Сарає!

ві, місці дислокації 240!го окремо!

го спеціального українського ба!

тальйону, який входив до складу

сил ООН із підтримання миру в

колишній Югославії, ситуація зно!

ву загострилася. Останнім часом

виникли сумніви щодо плану Сай!

руса Венса стосовно врегулюван!

ня югославського конфлікту. Про

це говорилось на різних рівнях,

звучало по телебаченню, писалось

у світовій пресі. У зв’язку з цим мо!

гли виникнути нові підходи у вирі!

шенні проблеми. А нам не байду!

же, у якій ситуації опиниться укра!

їнський миротворчий батальйон.

Які оцінки, прогнози по сектору

Сараєво? Чи виникнуть ускладнен!

ня? Аби краще оцінити ситуацію і

місце в ній українських військо!

вослужбовців, міністр оборони

України вилітав до Сараєва та Заг!

реба. У цей час якраз проходила

ротація Укрбату. Зрозумілий інте!

рес міністра до цієї важливої події

в житті Збройних Сил України.

Йшлося про безпеку наших сол!

датів і офіцерів, про авторитет ук!

раїнського війська в очах світової

спільноти.

КРІЗЬ ДЕСЯТИЛІТТЯ

Çíàêîâîþ ùîäî ðîáîòè â îñîáëèâèõ óìîâàõ
áóëà ïåðøà ïî¿çäêà äî îõîïëåíî¿ â³éíîþ

êîëèøíüî¿ Þãîñëàâ³¿

Óêðà¿íñüê³ æóðíàë³ñòè 
ó Ñàðàºâ³, ëþòèé 1994 ð.
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Щоб там не казали про наших

миротворців і тоді, й сьогодні, які

б оцінки не давали, але саме вони

відкрили Україну для багатьох у

Европі, в світі. Своєю присутністю

на Балканах під прапором ООН

ми утверджували нашу молоду

державу.

План візиту був повністю відпра!

цьований у Києві. Відповідав за

нього генерал!лейтенант Живиця,

виконувач обов’язків начальника

Головного штабу ЗС України. Геор!

гій Володимирович, здавалося, все

продумав. Але не здогадувалися ми

в літаку, що план цей піде шкере!

берть.

Переліт від Києва до Сараєва, як

правило, займає трохи більше

двох годин. Та для нас він видався

значно довшим. Ми летіли через

Загреб: такий був порядок. Ситуа!

ція у боснійській столиці залиша!

лася вкрай загостреною, ніхто не

гарантував безпеку літаків. Це сто!

сувалося й нашого Ту!134.

Разом з нами летіли журналісти

Першого каналу українського те!

лебачення Микола Канішевський

та Андрій Асін, які влітку вже побу!

вали в Сараєві.

У хорватській столиці Загребі

зовні все було спокійно. Але подих

війни відчувався й тут. Насамперед

привертали увагу біженці з Боснії і

Герцеговини, а також Східної Сла!

вонії. Їх у Хорватії тоді нараховува!

лось майже 14 тисяч. Тому в готелі

«Лагуна» у Миколи з Андрієм було

багато роботи. Вони фільмували

все. Розмовляли з людьми, яких

спіткало горе. То були відверті роз!

мови, з чоловічими слізьми; спога!

ди про загиблу сім’ю; лунав сміх ді!

тей, які, нарешті, позбулися стра!

хіть війни. То були зворушливі кад!

ри. У штабі сил ООН у колишній

Югославії, поки відбувалися роз!

мови «не для преси» між нашим мі!

ністром і командувачем — індій!

ським генералом Намбіяром,

хлопці фільмували майже все, по!

чинаючи від вартового на воротах

і закінчуючи скорботною стіною з

червоної цегли поблизу в’їзду на

територію штабу. Потім робота в

штабних приміщеннях, їдальні,

розмови з офіцерами різних країн,

які тут служили. Здавалося, все йде

чітко за планом. Микола та Андрій

спілкувалися з людьми, я ж тримав

на контролі офіційну частину. Але

раптом з’ясувалося, що на вечір у

готелі заплановано прес!конфе!

ренцію нашого міністра для місце!

вої преси. Про це почув вперше, як

і сам генерал!полковник Морозов і

його перший помічник полковник

Юрій Бубновський.

То була неприємна несподіванка.

Особливо для мене. Я одразу від!

чув, скільки проблем може виник!

нути. Дещо зняла напруження до!

повідь майора, нашого представ!

ника в штабі сил ООН, який запев!

нив: журналісти запрошені, час

призначено, місце підготовлене.

«Які проблеми, коли все організо!

вано — заспокоїв себе подумки».

Щодо Костянтина Петровича, то

він з пресою завжди знаходив

спільну мову.

У визначений час зайшов до кон!

ференц!залу і відчув холодок по

спині — стояла єдина камера УТ!1

та жіночка з газети «Слободна Дал!

мація» пахкотіла цигаркою. Це бу!

ла вся преса.

Відверто кажучи, я не знав, що

доповідати міністрові. Офіцер,

який кілька годин тому відрапор!

тував про готовність прес!конфе!

ренції, тільки розводив руками.

Він, мовляв, лише — офіцер штабу.

Треба було якось виправляти ситу!

ацію.

Зваживши на не пунктуальність

журналістів, вирішив трохи заче!

кати.

Час минав. А до залу прибув лише

один кореспондент радіо «Свобо!

да», либонь з російських емігран!

тів.

Доповідаю ситуацію Морозову:

«Треба починати, пане міністре.

Обов’язково. Нас не зрозуміють...»

Костянтин Петрович насупився.

— Пішли, — неначе рубонув і

попрямував до залу.

Членів нашої делегації там було

більше, ніж журналістів. І я одразу

відчув на собі важкий погляд шефа,

який не любив саме таких екс!

промтів.

Тільки розпочали розмову, як

з’явилося хорватське державне те!

лебачення і кореспондент япон!

ської газети. Хоча журналістів було

мало, але запитань ставили багато.

Вийшло непогано. На першому ка!

налі національного телебачення

Хорватії того ж вечора розповіли

про роботу української військової

делегації в Загребі, Морозов у кадрі

коментував останні події в колиш!

ній Югославії і роль України в уре!

гулюванні конфлікту на Балканах.

Коли все закінчилось і ми вий!

шли в хол готелю, Костянтин Пет!

рович раптом обернувся й запитав

генерала Живицю:

— Хто організував оцю ганьбу?

— Клубань все завалив, — пожар!

тував Георгій Володимирович.

На що Морозов риторично запи!

тав:

— Є в мене начальник прес!служ!

би чи немає? Щось я не розумію...

Почувши це, я ладний був крізь

землю провалитися. Краще б вила!

яв. Та де там. Інколи траплялися

проколи в роботі, та не пам’ятаю,

щоб Морозов підвищував голос.

Це примушувало самотужки ос!

мислювати помилки й робити

висновки.

— Знаю, що ти тут ні до чого, —

звернувся до мене полковник Буб!

новський, — але ми працюємо з

міністром, і проколів не повинно

бути.

Дійсно, мені треба було добряче

«потрясти» генерала Живицю ще в

Києві з приводу програми поїздки,

по телефону узгодити деталі з на!

шим представником у Загребі.

І мав слушність Юрій Васильович

Бубновський, у якого я навчився

багатьом тонкощам штабної робо!

ти, ще коли він був порученцем у

генерала Бориса Громова. За це

вдячний досі. Ні до, ні після я за

свою службу і роботу не зустрічав

жодного такого першого помічни!

ка керівника, який би так профе!

сійно виконував свою роботу. На

жаль, давно серед нас немає Юрія

Васильовича. Трагічна смерть в ав!

токатастрофі обірвала життя най!

молодшого на той час генерала в

наших Збройних Силах. 

Підійшли Канішевський з Асі!

ним. Закурили.

— Що перепало? — запитав Ми!

кола Канішевський. — Не хвилюй!

ся. Все нормально. І менше слухай

тих генералів. Ти зробив правиль!

но. Якби навіть один журналіст

прийшов, то треба було б проводи!

ти прес!конференцію. Впевнений,

що й Кость Петрович це зрозумів.

Підтримка Канішевського саме

тоді була своєчасною. Адже його

погляд — це думка тих хорват!

ßêáè íàâ³òü îäèí æóðíàë³ñò ïðèéøîâ, òî
òðåáà áóëî á ïðîâîäèòè ïðåñ-êîíôåðåíö³þ



ських журналістів, на яких справив

приємне враження український

військовий міністр. Наша подаль!

ша співпраця з Миколою завжди

була плідною й приємною. З ча!

сом, коли дивишся на пройдене,

можеш об’єктивно оцінити все

зроблене. Нині я впевнений, що ми

з Миколою непогано попрацюва!

ли на розбудову українського вій!

ська. А для себе я тоді зробив вис!

новок, що візити треба готувати з

олівцем у руках і стосом відповід!

них документів. Готувати треба й

пресу, яка супроводжує.

Вранці ми вилетіли до Сарає!

ва — якась година льоту. Час пли!

нув швидко, літак пішов на зни!

ження. Метеоумови були погани!

ми, але крізь густий серпанок ми

вже побачили гори. Всім наказано

одягнути бронежилети й шоломи.

Відразу виникло відчуття близької

небезпеки. Розтрощені, обгорілі

скелети будівель нагадали, що

внизу — війна.

Різке зниження. Літак провалив!

ся, і раптом ривок угору...

Посадка не відбулася з технічних

причин. У Сараєві вже давно не

працювали наземні служби, які в

мирних умовах забезпечують зліт

та посадку. GPS — системи, що мог!

ла б одержувати інформацію через

супутник про важливі параметри

(нею оснащені літаки країн

НАТО), на борту літака міністра не

було. Льотчики зробили все мож!

ливе. Навіть дивуюсь, як вони вза!

галі змогли без необхідного облад!

нання в умовах високогір’я і густо!

го серпанку вийти на аеродром,

«промазавши» всього на декілька

десятків метрів.

На погляд тих, хто перебував на

борту «тушки», все обійшлося.

А ось що коїлось в цей час на землі,

важко собі уявити. Про це дізнали!

ся в Загребі, куди одразу ж зателе!

фонував полковник Віктор Безру!

ченко, начальник штабу сектора

Сараєво і одночасно старший ук!

раїнського військового контин!

генту в Боснії.

Тільки наш Ту!134, випірнувши із

серпанку, пролетів над бетонкою й

пішов на розворот, як у зоні аерод!

рому зчинилася стрілянина. Поява

над позиціями ворогуючих сторін,

де взагалі заборонені польоти, ре!

активного літака, була несподіван!

кою. Босняки вважали нас серба!

ми, а ті подумали, що це літак!роз!

відник НАТО. Стрілянина вщухла

після того, як їх поінформували

про справжню ситуацію. Часу, щоб

нас звалити було достатньо. Вряту!

вав густий і низький серпанок,

швидкість літака і те, що на чергу!

ванні у ворогуючих на той час бу!

ли відсутні серйозні сили ППО.

В Сараєво ми все ж потрапили.

Тільки наступного дня. «Тушку» не

пустили, хоча і метеоумови обіця!

ли хороші. Дуже багато галасу зчи!

нилося через нас, не говорячи про

поламаний графік повітряного ру!

ху літаків ООН. Нашу делегацію

ніхто не хотів брати на борт, як

тільки довідувались, що в її складі

міністр оборони. Посилалися на

велику відповідальність. А виручи!

ли британці на борту С!130 Коро!

лівських ВПС. Вантажний «Герку!

КРІЗЬ ДЕСЯТИЛІТТЯ

Âñ³ì íàêàçàíî îäÿãíóòè áðîíåæèëåòè
é øîëîìè. Â³äðàçó âèíèêëî â³ä÷óòòÿ
áëèçüêî¿ íåáåçïåêè

Áàçà ÍÀÒÎ Àíêîíà (²òàë³ÿ). Í³÷íå áðàòàííÿ
óêðà¿íñüêèõ æóðíàë³ñò³â ³ç êàðàá³íåðàìè.
Ëþòèé 1994 ð. 



КРІЗЬ ДЕСЯТИЛІТТЯ

лес» доніс нас до Сараєва за якусь

годину разом з гуманітарною до!

помогою. Дізнавшись, що наш мі!

ністр льотчик, екіпаж запросив

Костянтина Петровича до себе в

кабіну на каву. Розмістившись ра!

зом з іншими серед ящиків з кон!

сервними банками і пакунків з бо!

рошном, виводив у блокноті рядки

майбутнього репортажу.

У літаку непогано пишеться, як!

що до цього ще й звик. Це помітив,

ще коли працював у газеті. На по!

саді керівника прес!служби Мін!

оборони всі оперативні інформа!

ційні повідомлення для ЗМІ писав

тільки в літаку. Іншого часу просто

не було — отакий щільний графік

роботи на землі. А літати доводи!

лося часто. Бувало, що по два!три

дні на тиждень. Хлопці з екіпажу

міністра жартували, що вже час за!

водити льотну книжку.

У таких умовах працювали і жур!

налісти, що супроводжували нашу

команду. Я інколи дивувався їхній

витримці. Тим більше, коли з нами

літали жінки. Бувало, в день по!де!

кілька перельотів з одного місця на

інше. З літака — у гелікоптер. І не

завжди в нормальних метеоумо!

вах. За цей час потрібно написати

текст, щоб сюжет потрапив до ве!

чірніх новин. У літаку ми часто ра!

дились, на що звернути особливу

увагу. Мої цивільні колеги завжди

хотіли знати трохи більше почуто!

го і побаченого, щоб зробити свій

матеріал не рядовим, а з родзин!

кою. Багатьом це вдавалося. Тоді

було особливо приємно від такої

співпраці.

Аеропорт Сараєво — хоча й ней!

тральна зона, але місце досить не!

безпечне, бо розташований між

двома ворогуючими сторонами.

Охороняли його французи. Ми

швидко покинули літак і поспіши!

ли зайняти місця в бронетран!

спортерах. Часу обмаль, тому опе!

ратору Андрію Асіну знімати дове!

лося на ходу. Я теж встиг зробити

кілька кадрів фотокамерою.

Від аеропорту до розташування

батальйону 15 хвилин їзди. Місто

схоже на Сталінград 43!го року.

Жодного цілого будинку по дорозі.

Одне з найкращих міст Європи,

колишня столиця зимових Олім!

пійських ігор лежала в руїнах. Ву!

лиці прострілюються, тому, де це

можливо, їхали на великій швид!

кості. Дорогою працюємо. Андрій

фільмує через шпарини в броні та

ледь відхилені люки БТРа. Микола

пише інтерв’ю з офіцером штабу

сектора майором Андрієм Трухі!

ним. Все на ходу, все на колесах.

Знаємо, іншої можливості не буде.

Як і кращих умов. На рахунку кож!

на хвилина.

Ось і колишні казарми імені мар!

шала Тіто — місце дислокації Укр!

бату. Міністр оборони зустрічався

з особовим складом. Я робив деякі

помітки його розмови із солдата!

ми та офіцерами. А в цей час наші

телевізійники працювали в розта!

шуванні батальйону, знімали на

постах, розбиту казарму, в якій ще

влітку жили люди. Її обстрілювали

з мінометів по декілька разів на

день. Саме тут, в найнебезпечнішо!

му місці, Канішевський записував

синхрон, щоб першими враження!

ми від побаченого поділитися з

мільйонною аудиторією україн!

ських глядачів.

На перший погляд, у місті спо!

кійно. Але саме під час запису лу!

нає кілька пострілів. Хлопці міня!

ють позицію — війна. Щоб зроби!

ти захоплюючий сюжет, потрібен

відповідний відеоряд. Тому пере!

містилися до розкуроченого «бете!

ера», на якому в жовтні минулого

року по дорозі з аеропорту підірва!

лися на міні Сергій Букатін, Воло!

димир Лісниченко та Андрій Ти!

мощенко. Напередодні саме з ни!

ми зустрічалися в Загребі в амери!

канському шпиталі. Це була їхня

машина. Жорстоко обійшлася до!

ля з цими хлопцями. Хто два місяці

лежав нерухомо і тільки нещодав!

но почав підводитись, хто швидше

відчув сили, а потім і віру у виду!

жання, як став на протези. З ними

першими зустрівся Костянтин Мо!

розов у хорватській столиці. На

шпитальних ліжках сиділи поруч

солдати й генерал. В чужій країні,

враженій вогнищами війни. Про

що вели розмову, пізніше знатиме

вся Україна завдяки групі УТ!1.

Мені хотілося, щоб Микола з

Андрієм якомога більше розпові!

ли, тому трохи нервував, коли во!

ни ледь встигли на вручення мініс!

тром годинників «Командирські»

солдатам і офіцерам. На що Мико!

ла зауважив:

— Засідалівка нікому не потріб!

на. Маємо показати людям умови,

в яких служать наші земляки, їх!

ню повсякденну роботу. А про що

тут говорилося, ти однак нам роз!

повіси.

Я погодився. Кожен має робити

своє, якщо працюємо однією ко!

мандою. До того ж, все, про що тут

йшлося, було настільки серйозне,

що треба було обов’язково враху!

вати в майбутніх матеріалах для

ЗМІ. Доповідь комбата доповнюва!

ла переговори, які напередодні від!

булися між Морозовим і команду!

вачем сил ООН. Обстановка в Са!

раєві загалом не гірша, аніж була

раніше, і прямої загрози україн!

ському батальйону на цей час не

було. Проте необхідно вжити зас!

Íà ïåðøèé ïîãëÿä, ó ì³ñò³ ñïîê³éíî.
Àëå ñàìå ï³ä ÷àñ çàïèñó ëóíàº ê³ëüêà
ïîñòð³ë³â. Õëîïö³ ì³íÿþòü ïîçèö³þ — â³éíà

Ñàðàºâî, êàçàðìè Ò³òî. 
²íòåðâ’þ êîìàíäèðà 240-ãî ÎÑÁ 
Ïåðøîìó íàö³îíàëüíîìó.
30 ñ³÷íÿ 1993 ð.



тережних заходів, аж до можливої

екстреної евакуації...

Україна вперше брала участь у

Місії ООН з підтримання миру. І це

треба було враховувати. Ми негай!

но відгукнулися на пропозицію

ООН послати в Сараєво свій кон!

тингент «блакитних шоломів». Ча!

су на підготовку не залишалось.

Вростати в обстановку, вчитись

доводилося на місці. Значить — під

вогнем. А це перші втрати... Але ба!

тальйон швидко оговтався й вирі!

шував завдання на високому рівні.

Про це свідчили відгуки «оонів!

ських» спостерігачів, командирів

усіх рівнів.

І ось ми знову в аеропорту. Літак

довелося чекати. Нас знову не хоті!

ли брати на борт ні американці, ні

німці, ні канадці, чиї машини щой!

но злітали.

Відірвавшись від злітно!посадко!

вої смуги, яку останнім часом дуже

часто доводиться «латати», круто

злинув угору полегшений «Герку!

лес» американських ВПС — відстрі!

лявся про всяк випадок сигнальни!

ми ракетами, щоб не нарватися на

неприємність від засобів ППО.

Тепер розраховували тільки на

український Ан!32, що ось!ось мав

прилетіти зі Спліта з підрозділом

французького іноземного легіону,

який повертався з відпочинку на

Адріатиці. Для журналістів це була

добра нагода попрацювати тут, в

найбільш гарячій точці босній!

ської столиці.

Неподалік шльопнулась міна.

Друга. І знов тихо. Ненадовго.

Міни лягали ближче до міста,

звідки щойно прибула наша коло!

на. Їхні вибухи інколи супроводжу!

вались автоматно!кулеметною

тріскотнею. Вогневі засоби воро!

гуючих сторін працювали в черго!

вому режимі. В аеропорту ніхто не

звертав на це уваги. Заходили на

посадку завантажені гуманітарною

допомогою літаки, по розпізна!

вальних знаках яких можна було

вивчати карту світу. «Блакитні шо!

ломи» без затримки, протягом 10!

15 хвилин, розвантажували їх. Сну!

вали туди!сюди пофарбовані бі!

лим бронемашини з літерами «UN»

на бортах. У наших на броні кири!

лицею написано «Україна», а по!

руч — синьо!жовтий прапор.

Аеродром, оточений щільним

кільцем гір, жив повсякденним

фронтовим життям. Навкруги вог!

неві позиції. Вузький повітряний

коридор для польотів авіації з гу!

манітарними вантажами. Аерод!

ром без приводів та іншого спеці!

ального обладнання для посадки.

Постійний серпанок, складні мете!

оумови — високогір’я! По обрізу

«рульожок» — зруйновані будинки,

звідки прострілюється кожен метр.

Хто дасть гарантію, що при посад!

ці чи зльоті тебе не буде обстріля!

но, а чи збито, як це сталося з іта!

лійським літаком? А пілоти вико!

нують по кілька рейсів на день.

Напруження неймовірне: запамо!

рочлива посадка, крутий, аж дух

перехоплює, зліт. Дай, Боже, щоб

кількість цих зльотів дорівнювала

кількості посадок! Саме цього по!

бажали ми тоді і командиру С!130

Королівських ВПС Великобританії

капітану Ферролу, і командиру екі!

пажу Ан!32 із Луганська Віктору

Новожилову, з якими нас зв’язала

доля під час польоту із Загреба до

Сараєва та назад.

Дорога додому була легкою. У ае!

ропорту «Плєсо» в Загребі вже сто!

яв під парами Ту!134. Переповнені

враженнями від побаченого, задо!

волені роботою, ми взяли курс на

Київ. Усі могли тепер відпочити.

Крім журналістів. Треба було під!

бити підсумки, осмислити побаче!

не, зробити потрібні акценти. Тому

я зайшов до салону міністра й поп!

росив дозволу на запис його ін!

терв’ю для телебачення.

Костянтин Петрович одразу ж

погодився. То було одне з найкра!

щих його інтерв’ю. Пройшло воно,

як кажуть, на одному диханні і на

високій патріотичній ноті. Такий

був настрій.

— У Сараєві я відчув гордість за

наших солдатів. Україну ще не зов!

сім добре знають. Ми не маємо та!

кого світового досвіду, як інші. Але

те, що я побачив і почув там, вик!

ликає почуття гордості...

Всю дорогу додому освітлювало

сонце. Над Будапештом, який було

видно, мов на картинці, ми витягли

французькі сухпайки, подаровані

нам у батальйоні, і тут до нашого

«салону преси» несподівано зай!

шов міністр, тримаючи в руках

пляшку коньяку. Він потис мені ру!

ку і поздоровив з днем народжен!

ня. В цей день мені виповнилося

33. Тепер, у мирному небі над Угор!

щиною, ми спокійно підняли ке!

лишки. За наших миротворців, за

їхню місію і за майбутні репортажі,

яких так чекали в Україні.

АКТУАЛЬНО

Àåðîäðîì, îòî÷åíèé ù³ëüíèì ê³ëüöåì ã³ð,
æèâ ïîâñÿêäåííèì ôðîíòîâèì æèòòÿì...

Ëåòîâèùå Ñàðàºâî,
ñ³÷åíü 1993 ð.

Ãàðìàòè
³ ôîòîàïàðàòè.
Áîñí³ÿ, 
òðàâåíü 1996 ð.



В БАГДАДІ 
ВСЕ СПОКІЙНО... 
ТТррееннууввааллььннуу  ммііссііюю  ННААТТОО  вв  ІІррааккуу  ззааввеерршшеенноо  ——  ддооддооммуу  ппооввееррннууллииссьь
іі ууккррааїїннссььккіі  ввііййссььккооввіі,,  яяккіі  ббууллии  уу  їїїї  ссккллааддіі  ввппррооддооввжж  55  ррооккіівв..

…Óñåðåäèí³ ÷åðåâà àìåðèêàíñüêîãî Áî¿íãa «Globe-
master» òüìÿíå ÷åðâîíå áîðòîâå îñâ³òëåííÿ. Íàòóæ-
íî ðåâóòü ÷îòèðè äâèãóíè, ï³äí³ìàþ-
÷è êðèëàòó ìàøèíó âñå âèùå ³
âèùå ó ÷îðíèëüíî-÷îðíå íåáî.
Äàëåêî âíèçó ïîâîë³ òàíóòü
âîãí³ ïîñàäêîâî¿ ñìóãè àå-
ðîïîðòó «Áàãäàä». Íàåëåê-
òðèçîâàíà åìîö³ÿìè çáîð³â
òà â³ä’¿çäó ìåòóøíÿ — ïî-
çàäó . Íà âñ³õ, õòî ëåòèòü
äîäîìó, íàêî÷óºòüñÿ
âòîìà. Çà äåê³ëüêà ãî-
äèí áóäåìî â ªâðîï³.
Íàñ î÷³êóº ì’ÿêà ïîñàä-
êà íà ëåòîâèù³ ³òàë³é-
ñüêîãî Íåàïîëÿ. À çâ³äòè
âæå íà Êè¿â. Ïåðåä òèì,
ÿê çðó÷í³øå âìîñòèòèñÿ òà
çàäð³ìàòè, âîñòàííº êèäàþ
ïîãëÿä ó í³÷íó ³ìëó çà ³ëþ-
ì³íàòîðîì. Òàì, äåñü äàëå-
êî, îäèíîêîþ ç³ðêîþ çáëèñêóº
Áàãäàä. Íó, îò ³ âñå. Ïðîùàâàé,
êðà¿íî ñïåêîòíîãî ñîíöÿ, ïóñòåëü,
íàôòè, â³éíè. Ïðîùàâàé, ²ðàêó!..



З початку 2011 року світова спіль!

нота з тривогою спостерігала за

тим, як стрімко розгорялося по!

лум’я «арабської весни». Увесь

Близький Схід водночас перетво!

рився на роз’ятрений вулик: рево!

люційні хвилі охопили нібито ста!

більні до цього часу Туніс, Ємен та

Сирію. Багатотисячні натовпи, під!

бурювані революційними гаслами,

громили міста у туристичному

Єгипті. Блискавично спалахнула

кривава громадянська бійня у Лівії.

Ця подія сколихнула й Ірак, який

ще не оговтався від військових дій

на власній території. Економіка

постсадамівської країни перебува!

ла у суттєвій залежності від інозем!

ної допомоги. Не вщухали релігій!

ні чвари та сепаратистські настрої.

На хвилі нестабільності в сусідніх

країнах, великими містами Іраку

миттєво прокотилася низка анти!

урядових виступів. Знову почали

піднімати голови різноманітні іс!

ламістські терористичні рухи. Аль!

Каїда, шиїтські й сунітські бойові

загони побачили можливість

швидко дестабілізувати та змінити

на свою користь політичний роз!

клад сил. Щоденно у Багдаді гримі!

ли вибухи, що забирали десятки

життів мирних іракців, під обстрі!

ли потрапляли робітники інозем!

них гуманітарних та військових

місій, продовжувалися викрадення

людей...

Єдиною силою, здатною протис!

тояти насиллю і терору, стали мо!

лоді іракські армія та поліція. Зага!

лом до складу національних сило!

вих структур увійшли збройні си!

ли (270 тисяч осіб) та підрозділи

МВС (530 тисяч осіб). Силові

структури, що існували всього сім

років, ще перебували на стадії роз!

витку і мали безліч внутрішніх

проблем. Проте, у порівнянні із

минулими роками, численні теро!

ристичні організації отримали

серйозного противника, тренова!

ного за сучасними провідними ме!

тодиками. Поліцейські та військові

нового «призову» вже могли не гір!

ше, ніж їхні колеги з розвинених

країн, передбачати дії терористів,

знешкоджувати вибухові пристрої,

визволяти заручників. З кожним

днем, з кожною успішно проведе!

ною операцією вони завойовували

все більшу довіру та прихильність

власного суспільства. У зміцненні

іракської армії була частка успіху й

українських миротворців, які

впродовж довгих шести років до!

помагали цій країні, передаючи

свій досвід і знання іракським ко!

легам. 

Çàâäàííÿ — ñòâîðèòè àðì³þ

Нова історія іракських силових

структур розпочалась у 2004 році.

У цей період перед новообраним

демократичним урядом Іраку пос!

тала болюча проблема — необхід!

но було «з нуля», в умовах протис!

тояння тероризму, створити дієз!

датну армію, систему військового

управління, систему підготовки

військових кадрів. Зрозуміло, спе!

ціалістів, спроможних виконати

таке завдання у повоєнній країні

просто не було. Ірак звернувся по

допомогу до країн НАТО. Так була

створена невелика за чисельністю

Тренувальна місія НАТО — Ірак, до

складу якої невдовзі увійшов і пар!

тнер Альянсу — Україна. 

Близько ста п’ятдесяти військо!

вослужбовців виконували страте!

гічно важливі для Іраку завдання.

Військові професіонали з 14 країн
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Íåîáõ³äíî áóëî «ç íóëÿ», 
â óìîâàõ ïðîòèñòîÿííÿ òåðîðèçìó, 

ñòâîðèòè ä³ºçäàòíó àðì³þ



на трьох окремих військових базах

Таджі, Даблін, Ар!Рустамайя, а та!

кож у місті Багдад тренували Ірак!

ську федеральну та нафтову полі!

цію, навчали старших та молодших

офіцерів, організовували підготов!

ку іракських військовослужбовців у

військових закладах Європи, були

радниками при високопосадовцях

оборонного відомства.

Головним завданням українсько!

го миротворчого персоналу в

складі Тренувальної місії була під!

готовка старшого сержантського

складу та проведення курсів штабів

бойових підрозділів. Іракське вій!

ськове керівництво вважало най!

швидше створення дієвого сер!

жантського корпусу одним із пріо!

ритетних завдань, тому рівень від!

повідальності, що лягав на плечі

наших співвітчизників, був, без пе!

ребільшення, величезним. Одно!

часно від професійної роботи офі!

церів із синьо!жовтими прапора!

ми на одностроях залежав і імідж

усіх Збройних Сил України.

«Þí³îí ²²²» — 

áåòîííèé «îàçèñ áåçïåêè»

Військова база «Юніон ІІІ» у цен!

трі «Зеленої зони», де розташував!

ся штаб Тренувальної місії та де!

кілька місій військ США, була

справжнім містом у місті. Умовно її

можна було назвати «оазисом без!

пеки». Триметровий бетонний

паркан із вишками спостереження

по периметру відгороджував біль!

ше ніж півтори тисячі його тимча!

сових мешканців від ймовірних

небезпек — раптових обстрілів та

проникнення терористів. Сотні ві!

деокамер цілодобово спостерігали

за околицями та кожним метром

усередині бази. Навіть якби хотів

усамітнитись, навряд чи знайшов!

ся б закапелок, що не потрапляв у

поле зору пильного електронного

«ока». На в’їздах до бази — декілька

постів, де цілодобово несли варту

найманці. Цікавий факт, охорона

подібних цій базі об’єктів військо!

вого призначення в Іраку здійсню!

валась через цивільні охоронні

фірми. Вартову службу «тягнули»

професійні охоронці угандійсько!

го, перуанського чи фіджійського

походження. Справу свою вони, як

то кажуть, знали «міцно»: безком!

промісно проводили обов’язкову

перевірку документів та обшукува!

ли автомобілі на наявність вибу!

хівки. Але… навіть і сюди докочува!

лось «відлуння» нещодавньої війни

у вигляді підступних «сюрпризів».

Наприклад, СВП (саморобні вибу!

хові пристрої — прим. авт.), які по!

тужним магнітом кріпилися до

днища автомобілів, не були чимось

рідкісним. Одного разу такий

смертельний вантаж працівники

Місії притягли із собою з виїзду.

Поталанило — «подаруночок» не

спрацював. Коли почали розбира!

тися, звідки взявся цей магнітний

«сюрприз», з’ясувалося, що вони

залишили свій позашляховик

всього на декілька хвилин без наг!

ляду на стоянці МВС Іраку, на тери!

торії «Зеленої зони». Цього часу

вистачило, щоби якийсь спритник

приліпив «пекельну машинку» до

броньованого «Suburban Ford». Ще

один елемент оточуючого пейза!

жу, який змушував не забувати про

постійну небезпеку — десятки не!

великих бункерів, обкладених

мішками з піском, облаштованих

по всій території «Юніону». Це —

сховища на час ракетних обстрі!

лів. Будівлі із замурованими цег!

лою вікнами та нескінченні бетон!

ні стіни, хоча і викликали гнітюче

враження, але не раз рятували жит!

тя військових.

На території міста!бази було все,

що потрібно для життя: перукарня,

господарський магазин, інтернет!

клуб, бібліотека, кафетерії. Техніч!

ним обслуговуванням бази і забез!

печенням провіантом її мешканців

також переймалися приватні ло!

гістичні компанії, що набирали

персонал у Непалі, Індії та Пакис!

тані. Існував і базар, де місцеві

мешканці торгували продуктами

харчування, господарськими това!

рами та сувенірами. Жити військо!

вим доводилося у невеличких жит!

лових модулях, створених на ос!

нові транспортних контейнерів.

Якщо не зважати на обмеженість

простору та спартанську обста!

новку — жити можна. Всередині

такого боксу — ліжко, робочий

стіл, холодильник, шафа на одяг,

кондиціонер та, головне, відок!

ремлена душова кабінка. Адже ко!

ли «за бортом» стовпчик термо!

метра завмер на позначці плюс

п’ятдесят за Цельсієм, лише часті

водні процедури дозволяли збері!

гати робочий тонус.

Будні миротворців, які працюва!

ли за бетонним парканом у самому

серці Багдада, зовсім не були схо!

жими на «героїчні» сцени з вій!

ськових кінострічок. Жодних по!

гонь, перестрілок, облав і засідок.

Джерело адреналіну було дещо ін!

шим. Семиденний робочий тиж!

день заповнювали наради, нескін!

ченна робота над документами,

планування. Регулярними були ви!

їзди із бази до міністерства оборо!

ни — де тривали довгі робочі зус!

трічі з іракськими посадовцями.

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì óêðà¿íñüêîãî
ìèðîòâîð÷îãî ïåðñîíàëó â ñêëàä³
Òðåíóâàëüíî¿ ì³ñ³¿ áóëà ï³äãîòîâêà ñòàðøîãî
ñåðæàíòñüêîãî ñêëàäó òà ïðîâåäåííÿ êóðñ³â
øòàá³â áîéîâèõ ï³äðîçä³ë³â
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Спека, якої не витримували конди!

ціонери; піщані бурі, що насичува!

ли повітря пилюкою навіть у при!

міщеннях; постійна готовність до

позаштатних ситуацій — все це не

додавало у напружений робочий

графік миротворців ані краплини

романтики. Для наших співвітчиз!

ників такі нескінченні робочі дні

продовжувалися цілий рік, без ви!

хідних, без можливості з’їздити у

відпустку до родичів на Батьківщи!

ну, у боротьбі із психологічною

втомою та важким спекотним клі!

матом. Щоденно робота вимагала

від них постійної уваги до подій у

воєнно!політичній сфері Іраку,

вміння аналізувати та прогнозува!

ти події. Необхідним було і бездо!

ганне володіння англійською мо!

вою, якою доводилося не тільки

вести складну натовську докумен!

тацію та спілкуватися, але й регу!

лярно виступати перед колегами

та високим керівництвом. 

Â³éñüêîâèé — öå, íàñàìïåðåä,

äèïëîìàò!

Глибоко розуміти арабську куль!

туру та звичаї, бути дипломатично

стриманим, вміти слухати та гово!

рити, а коли потрібно і мовчати —

без цих якостей офіцер у такій мі!

сії працювати не зміг би. Адже ле!

вова частка робочого часу мирот!

ворців витрачалась на довгі пере!

говори, що відбувалися в кабінетах

міністерства оборони Іраку. Таку

службу легкою не назвеш.

Робота радника лише частково

полягала в тому, щоби зрозуміти

яких змін потребує іракське вій!

сько та розробити детальні плани

з їх втілення в життя. Аби ці зміни

стали реальністю, потрібна була

згода та повна підтримка ірак!

ських високих військових началь!

ників. Однак іракські генерали, ба!

гато з яких служили ще за часів

Саддама Хусейна та знають про

війну не з чуток, часто ставились із

пересторогою до будь!яких новов!

ведень. Іракські воєначальники

завжди були обережними в словах

і діях. Вони ніколи не давали обіця!

нок. «Іншалла» (з арабської дослів!

но «На все воля Бога») — фраза, яку

доводилося чути від них, якщо мо!

ва йшла про справи майбутні.

І тільки довіра і дружба іракця га!

рантували вирішення спільних

справ.

— Іракський генерал завжди зус!

тріне представника іншої армії із

традиційною арабської гостинніс!

тю, як свого давнього друга,

обов’язково запропонує чаю та со!

лодощів, — розповідає полковник

Олег Мильченко, старший україн!

ського миротворчого персона!

лу. — Але насправді дружба таких

людей завойовується не за день і

навіть не за тиждень. Це довгий

шлях. Іракський військовий ніколи

не пробачить фальші, яку він відчу!

ває з першого слова, та непрофе!

сійності, а тим більше зверхності.

Втратити його повагу можна за од!

ну мить, а повернути — вже ніколи.

Керівництво Тренувальної місії це

розуміло і дуже цінувало добро!

зичливі і довірливі стосунки, що іс!

нували між представниками ірак!

ської військової верхівки та укра!

їнськими радниками.

«ßíòàðíà çîíà»

Місто Таджі, де містилася велика

база ВПС США, Іракський військо!

вий тренувальний центр та Школа

сержантського складу, розташова!

не за 30 кілометрів на північ від

Багдада. Потрапити туди зі столиці

можливо було тільки вертольо!

том — наземний шлях вважався за!

надто небезпечним. Там під керів!

ництвом підполковника Олексан!

дра Осьмірка працювали двоє на!

ших співвітчизників і невелика

група військовослужбовців з Бол!

гарії, Великобританії, Литви, Есто!

нії. Вони безпосередньо займалися

підготовкою старшого сержант!

ського складу та курсами з підго!

товки штабів бойових підрозділів

(ПШБП).

Працювали миротворці у «Ян!

тарній зоні» — відокремленому

секторі військової бази Таджі, що

перебувала під контролем ірак!

ських військових. Колір «сонячно!

го каменя» у назві об’єкта не для

краси. Він попереджав про постій!

ну потенційну загрозу. Тому виїж!

джали військові туди виключно

броньованими позашляховиками,

із зарядженою зброєю. 

Робочі дні миротворців були за!

повнені створенням ефективної

системи навчальної роботи закла!

дів, розробкою нових курсів. На ук!

раїнських офіцерів покладалося

непросте завдання — створити

систему виховання та навчання

старшого сержантського складу за

зразком натовських армій. Ірак!

ське військо як ніколи потребувало

зміни психології сержантського

корпусу, перетворення сержанта з

підлеглого на лідера. І успіхи були

помітні — все більше випускників

курсів поверталися до своїх частин

із великим багажем знань, вони

вже самі навчали військовій справі

солдатів, беручи на себе значну

частку роботи, що припадала до

цього на офіцерів. 

Безпосередньо викладання від!

бувалося для слухачів курсів

ПШБП — офіцерів рівня команди!

ра батальйону. Заняття вимагали

від самих викладачів неабиякої

підготовки. Складні військові пред!

мети (ухвалення командирського

рішення і написання воєнного на!

казу, протидія саморобним вибу!

ховим пристроям, радіообмін, ро!

бота з картами) читалися англій!

ською мовою, а вже перекладачі

доносили лекції до слухачів араб!

ською. Проте, мовні бар’єри дола!

лися швидко — іракські офіцери,

які відчували брак освіти у повсяк!

денній діяльності, переймали

знання у закордонних колег з неп!

рихованим ентузіазмом. 

У липні 2011 року. Таджі відвідав

новопризначений заступник ко!

мандувача Місії — генерал!майор

італійської армії Джовані Армента!

ні, людина із величезним військо!

вим та миротворчим досвідом за

плечима. Генерал, який підозріло

ставився до складних графіків і

пишних презентацій, та завжди

був прихильником конкретних ре!

зультатів і досягнень, не зміг при!

ховати свого захоплення роботою

українських офіцерів. Італієць оці!

нив зацікавленість керівництва

навчальних закладів щодо співпра!

ці з нашими співвітчизниками та

неймовірно позитивні відгуки

про вихованців курсів. Арментані

був вражений, коли довідався, що

і військові навчальні класи, і

комп’ютерну мережу з доступом

до навчальних матеріалів та прог!

рам власноручно і за власною іні!

ціативою створили українські ми!

ротворці — майори Денис Камен!

цев, Олександр Кирик, Олексій

²ðàêñüêèé â³éñüêîâèé í³êîëè íå ïðîáà÷èòü
ôàëüø³, ÿêó â³í â³ä÷óâàº ç ïåðøîãî ñëîâà,

òà íåïðîôåñ³éíîñò³, à òèì á³ëüøå çâåðõíîñò³



Авер’янов. Не приховував керівник

Місії свого здивування, дізнавшись,

що арабську мову, якою підполков!

ник Осьмірко розмовляв при ньо!

му із іракськими офіцерами, той

вивчив самостійно за півроку ро!

боти у Таджі... 

«Êàòþøà, ³íêàì³íã!!!»

Щотижня на закритих зібраннях

працівники Тренувальної місії ін!

формували щодо жахливої статис!

тики атак на військові колони, по!

відомляли про загибель іракських

військовослужбовців, цивільного

населення, охоронного персоналу.

Розвідники попереджували про

випадки спроб викрадення людей,

називали номерні знаки та марки

сумнівних автомобілів. Неоднора!

зово на в’їзді до «Зеленої зони» і на!

віть в самій зоні, терористи підри!

вали автомобілі повні вибухівки. 

Але найбільший ризик для життя

військових у Іраку становили «неп!

рямі вогневі атаки» — обстріли ре!

активними снарядами чи міномет!

ними мінами калібрів 107 або 122

мм. Сліди цих «подарунків», що

прилітали із різних районів Багда!

да, з великих і малих відстаней бу!

ли помітні по всій військовій базі.

Зазвичай терористи запускали

снаряди з примітивних самороб!

них установок — дошка під 45!гра!

дусним кутом, два цвяхи, що слугу!

вали направляючою, мобільний

телефон як дистанційний детона!

тор. Але, незважаючи на те, що на!

дійність та точність «катюш» (так

натовці називали ці системи) була

далекою від ідеалу, терористи вже

непогано «пристрілялися» і влуча!

ли в об’єкти «Зеленої зони» з 8!10

кілометрів. До того ж атаки велися

не поодинокими снарядами, а зал!

пами, як правило, від п’яти до п’ят!

надцяти ракет чи мін. Бувало і на!

багато більше. Так, у червні 2011

року, після тижневого мовчання,

на голови миротворців у Таджі об!

рушилися більше ніж півсотні 122!

міліметрових ракет…

Система оповіщення — основою

якої були аеростати, оснащені ка!

мерами спостереження, — засікши

пуск, вираховувала ймовірну точку

його попадання та одразу ж пере!

давала попереджувальний сигнал

на гучномовці. «Інкамінг, інка!

мінг!» — буквально розривалися

динаміки, попереджаючи про по!

чаток ракетної атаки. Це повідом!

лення означало, що залишалося

п’ять!сім секунд, аби сховатися у

бетонному бункері. Якщо ж до ук!

риття далеко, єдиний спосіб убе!

регтися від уламка ракети — прос!

то лягти на землю. А інколи систе!

ма, що засікала ракети у повітрі,

спрацьовувала лише після першо!

го вибуху.

На початку 2011 року обстріли

відбувалися із помітною регуляр!

ністю — три!чотири рази на тиж!

день. Найчастіше на світанку або

глибокої ночі. Спекотний клімат

накладав свій відбиток навіть на

«графік» злочинної діяльності неп!

римиримих. Ті вивозили свої «ка!

тюші» на позиції у недовгі години

передранкових прохолодних суті!

нок. Давали залп і зникали у заплу!

таних лабіринтах вулиць. Лише

наприкінці року, коли США розпо!

чали остаточне виведення своїх

військ із країни, «інкамінгів» стало

набагато менше.

Óêðà¿íåöü — ïðèçåð ìàðøó

«Äàíêîí»

Позаслужбовий час військовос!

лужбовців Тренувальної місії не

був багатим на емоційні події. Пе!

реважно заповнювався він трену!

ваннями у спортзалі. Час від часу

військовослужбовці організовува!

ли змагання з футболу, волейболу

чи інтелектуальні вікторини. У від!

починковому центрі можна було

переглянути фільм чи взяти книгу.

Там стояло і декілька стареньких

столів для більярду, пінг!понгу та

настільного футболу. Популярні

артисти і співаки, які раніше час!

тенько відвідували американських

військових у Іраку, в 2011 році вже

стали рідкісним явищем…

Тому марш!кидок «Данкон Ірак

2011» виявився довгоочікуваною

подією для багатьох військовос!

лужбовців Місії. «Данкон» — тради!

ційне змагання, яке з 1972 року ор!

ганізовують миротворці з Данії для

своїх колег. Двадцятикілометро!

вий марш у повному військовому

спорядженні стає справжнім вип!

робуванням власних сил та волі

для кожного військовослужбовця.

І медаль, яку отримують перемож!

ці маршу, завжди є предметом ве!

ликої гордості. 

Багдадський «Данкон» вперше за

історію подібних змагань усклад!

нили додатковими завданнями, які

учасники виконували на кон!

трольних точках. 

Та правила цієї чоловічої забави

невблаганні. Окрім невпинного

напружування м’язів, учасників за!

бігу на «чекпойнтах» очікувало ін!

телектуальне випробовування. Пи!

тання прості, але несподівані. Так,

наприклад, доводилося демонс!

трувати знання з воєнної історії,

розраховувати об’єми води у фон!

танах, «на око» визначати вагу вій!

ськового спорядження, довжину

Ïîíàä 50 îô³öåð³â-óêðà¿íö³â îòðèìàëè
íåîö³íåííèé äîñâ³ä ðîáîòè
ó áàãàòîíàö³îíàëüíîìó ñåðåäîâèù³



ПОГЛЯД ІЗ СЕРЕДИНИ КОНТИНГЕНТУ

мотузок, кількість предметів у зак!

ритих прозорих коробках. З най!

вищої точки «Юніону» військові

визначали відстань до палаців, ме!

четей, мостів у різних точках Баг!

дада. Незвичним стало завдання із

перекладу речень… данською мо!

вою. Тут довелося підключати інту!

їцію та словниковий запас з усіх ві!

домих мов. А наприкінці маршруту

на учасників маршу чекало остан!

нє випробування — у шоломі та

бронежилеті, тремтячими від вис!

наження руками закидати у корзи!

ну баскетбольні м’ячі. 

За підсумками змагання одне з

призових місць дісталося україн!

ському підполковнику Вікторові

Семенюку, який випередив більше

ніж півсотні учасників змагання, як

жвавих юнаків, так і бувалих воя!

ків, загартованих піском і сонцем. 

Ïðîùàâàé, ²ðàêó!

Мандат на перебування Трену!

вальної місії НАТО в Іраку завершу!

вався 31 грудня 2011 року. І хоча

офіційний Багдад звернувся до

НАТО з проханням продовжити ро!

боту Місії ще на два роки, підписан!

ню відповідної угоди перешкодили

певні юридичні аспекти. Конститу!

ція Іраку не дозволяла представни!

кам інших країн, ані цивільним, ані

військовим, мати судовий імунітет.

Для керівництва НАТО, в свою чер!

гу, питання надання імунітету було

принциповим. Виявляючи повагу

до законодавства суверенної дер!

жави, 12 грудня 2011 року Рада Пів!

нічноатлантичного Альянсу заяви!

ла про виведення Місії. 

Вночі 19 грудня 2011 року з баг!

дадського аеропорту в небо під!

нявся військовий транспортник

ЗС США C!17. Цим літаком іракську

землю покинули близько півсотні

миротворців із різних країн Євро!

пи. Пасажирами цього рейсу стали

і дев’ять українських офіцерів. Так

український миротворчий кон!

тингент у Республіці Ірак, що упро!

довж п’яти років був складовою

Тренувальної місії НАТО, остаточ!

но завершив свою діяльність у цій

близькосхідній країні. 

Тепер можна із впевненістю ска!

зати, що шість років перебування

синьо!жовтого прапора серед

прапорів інших країн Місії при!

несли свої позитивні дивіденди. За

цей час український миротворчий

персонал підготував 575 осіб стар!

шого сержантського складу як інс!

трукторів навчальних центрів та

головних сержантів підрозділів,

ще 400 офіцерів завершили курси

з підготовки штабів бойових під!

розділів. Українські миротворці

заслужили високу повагу іраксько!

го військового керівництва, пра!

цюючи радниками при міністерс!

тві оборони та міжвідомчих опе!

ративних центрах Республіки

Ірак. Понад 50 офіцерів!українців

отримали неоціненний досвід ро!

боти у багатонаціональному сере!

довищі. Україна продемонструва!

ла себе надійним та рівним пар!

тнером для НАТО. І ця робота ук!

раїнських миротворців, безпереч!

но, стане у майбутньому основою

для нових, міцних, довірливих від!

носин між Україною, Європою та

Близьким Сходом вже в соціаль!

ній, культурній та економічній

площинах. 

Êàï³òàí Îëåêñ³é ÌÀÇÓÐ²Í, 

ïðåñ-îô³öåð Ì³ñ³¿.
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Отже, мрії здійснюються — удруге

за півроку лечу до Ліберії. Вперше

побував там у червні — під час чер!

гової, 15!ї за рахунком, ротації

особового складу 56!го окремого

вертолітного загону (овз) Зброй!

них Сил України, який майже 8 ро!

ків несе там службу, змінюючись

кожні шість місяців.

...Ліберія лишалася єдиною краї!

ною, де служать наші військові ми!

ротворці, куди мені ніяк не вдава!

лося дістатись. Кілька разів літав із

колегами до Іраку (тричі — на ро!

тації до Ель!Куту, коли почергово

мінялися наші 5!та, 6!та, 7!ма бри!

гади, а вчетверте — вже взимку

2008!го разом із «Альфою» СБУ —

до Багдада). Двічі бував у Косові, по

разу — в Лівані і Сьєрра!Леоне.

Привозив звідти матеріали, що

вміщувались на газетні розвороти,

за які, скажу чесно, не було сором!

но. 

А от до Ліберії — зась! Скільки на!

ша редакція відправила листів до

прес!служби Міноборони з про!

ханням відрядити мене туди — все

було марно! Самі обіцянки. Один з

офіцерів прес!служби якось зіз!

нався: «До вас особисто як до жур!

наліста, якого добре знаємо, — нія!

ких запитань. Але ж ваша газета по!

любляє гострі, як кажуть, смажені

факти. І вас просто бояться туди

відряджати. Надрукуєте щось не

те — нам потім відписуватися. Тож

краще не казати «ні», але й не каза!

ти «так»...

Тільки нове керівництво Депар!

таменту преси та зв’язків із ЗМІ Мі!

ноборони не відмовило. І я разом з

кількома колегами влітку провів

цілих два тижні у 56!му овз. Мої

враження ледь умістилися у чоти!

ри розвороти, по дві газетні

шпальти кожна, подачі в газеті «Се!

годня». 

Душею не кривив, розповідав

про все, що бачив, чув, не згладжу!

вав гострі кути, але й не шукав де!

шевих сенсацій. Мабуть, через це

публікації викликали багато відгу!

ків (і до редакції, і на сайті), які ста!

ли для мене найвищою оцінкою.

Прощаючись влітку з базовим та!

бором наших миротворців, зага!

дав бажання — обов’язково приїха!

ти туди ще.

Й ось — летимо. 

* * *
Що таке 56!й окремий вертоліт!

ний загін? На сьогоднішній день

це — 275 українських військових

(льотний склад і наземний обслу!

говуючий персонал), які з січня

2004 року, періодично змінюю!

чись, служать у невеликій країні

Західної Африки на узбережжі Ат!

лантичного океану — Ліберії. 

Тут ще недавно було дуже гаря!

че — точилися громадянські війни,

лилася кров мирних жителів. Для

стабілізації ситуації ООН ввела

свої миротворчі сили. Звернулася і

до України з проханням направи!

ти сюди наших льотчиків. Адже до!

ріг у Ліберії майже немає, пересу!

вання вкрай ускладнене. І основ!

ний спосіб дістатися в той чи ін!

ший населений пункт — повітрям. 

Україна на заклик відгукнулася,

направивши, згідно з рішенням

Президента і Верховної Ради, пер!

ший загін взимку 2004!го. Він був

сформований на базі полку ар!

мійської авіації Південного опе!

ративного командування Сухо!

путних військ ЗС України. Коман!

диром призначили полковника

Ігоря Шендригіна.

Загін увійшов до складу UNMIL —

Місії ООН у Ліберії. Нині на його

озброєнні — військово!транспор!

тні вертольоти Мі!8МТ і бойові Мі!

24П. Основні завдання — переве!

зення персоналу Місії та інших

VIP!пасажирів, доставка продо!

вольства, різноманітних гумані!

тарних вантажів, обладнання, ме!

дична евакуація хворих, поране!

них, спостережні, розвідувальні

польоти, повітряний супровід пе!

реміщення військ. Загальний наліт

56!го загону в Ліберії за ці роки

сягнув майже 45 тисяч годин. Пе!

ревезено близько 180 тис. пасажи!

рів, майже 7 тис. тонн вантажів.

Всього, починаючи з 2004 року,

через цю миротворчу місію, прой!

шло понад 3 тисячі наших військо!

вих — офіцерів, прапорщиків, кон!

трактників. Але багато хто з них

бував тут неодноразово.

* * *
Минулого разу нас відправляли з

Миколаєва. Тамтешній аеропорт

зажив у миротворців недоброї сла!

ви — місцеві митники (не всі, зви!

чайно) ніби змагалися між собою,

хто найвитонченіше познущаєть!

ся з військових. Чи не до кожного,

хто відлітав у «гарячу точку», стави!

лися як до справжнісінького кон!

трабандиста!рейнджера — приму!

шували вивертати величезні рюк!

заки, валізи, пакунки в пошуках чо!

гось забороненого. А коли

зустрічали новоприбулих, які по!

верталися додому виснаженими,

втомленими далекою дорогою,

влаштовували тотальні «шмони»

на кшталт тих, що проводяться у

в’язницях при обшуках карних

злочинців! Присікувалися: «Що ве!

зете?», «Скільки грошей маєте при

собі?», «Де зброя, ножі?», «Спиртне,

наркотики!» І перетрушували все

до нитки, наче прибули не рідні

військові миротворці, а якісь вкрай

ВІДРЯДЖЕННЯ ДО АФРИКИ

Ùî òàêå 56-é îêðåìèé âåðòîë³òíèé çàã³í?
Öå — 275 óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ
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підозрілі найманці!чужинці, що

намагаються вдертися до неньки

України, заподіявши їй непоправ!

ного лиха... 

Ледь не відкритим текстом вима!

гали хабара — за те, щоб швидше

пройти ці принизливі митні про!

цедури, щоб довезти додому дітям

якісь уцілілі в дорозі екзотичні

фрукти, а друзям і знайомим — су!

веніри з далекої Африки... Прига!

дую, як хтось із офіцерів, тримаю!

чи в руках одну тільки невелику

дорожню сумку, глузував: «Нема

дурних — цього разу нічогісінько

не везу, хай хоч роздягають до бі!

лизни, але ділитися з митарями!

рекетирами не буду...».

Але на цьому знущання не кінча!

лися — далі на прибулих з нетер!

пінням чекали... санітарні лікарі.

Вони теж хотіли мати з миротвор!

ців свій «куш» і чи не в кожному ба!

чили потенційного носія малярії.

«Прибув з Африки — значить, хво!

рий!» І пачками вкладали людей на

лікарняні ліжка. Хлопці так прагну!

ли додому, до родин, а їх — на при!

мусове обстеження. Байдуже, що

малярії майже ні в кого не виявля!

ли. Головне — пильність! І мирот!

ворці замість того, щоб їхати по

домівках, ще кілька днів, а то й тиж!

нів, «засмагали» в лікарняних пала!

тах...

От і увірвався терпець не тільки у

самих миротворців, а й у команду!

вання Сухопутних військ, і було

ухвалено рішення відправляти

особовий склад до Ліберії не з Ми!

колаєва, а з Одеси. Так само, як і

приймати їх після відрядження в

аеропорту Південної Пальміри.

Свідчу: цього разу все було зов!

сім інакше. Ні, митний контроль

ніхто не відміняв. Але все було ци!

вілізовано, спокійно, без дош!

кульних прискіпувань і глузливих

посмішок. Митницю пройшли

швидко, організовано. Правда,

кілька разів переносили виліт па!

сажирського літака Боїнг!757!

200 ісландської авіакомпанії,

який чомусь спізнювався. Але це

були вже дрібниці. І настрій у лю!

дей зовсім інший — піднесений,

трохи схвильований. Адже дорога

неблизька — понад 6 тисяч кіло!

метрів! 

* * *
Командиром 56!го овз летить

уже знайомий нам полковник Пет!

ро Пліс — півроку тому його міняв

полковник Володимир Пастухов, а

тепер вони знову міняються роля!

ми. Обидва офіцери в Африці вже

не вперше і не вдруге. Льотчики

першого класу. Про таких ка!

жуть — від Бога. Літають на всьому,

що здатне літати. Бойові, класні ко!

мандири. Петро Данилович ще в

Одеському аеропорту нас впізнав,

тепло, як з рідними, привітався.

І ми цій зустрічі зраділи... 

В нашій невеличкій групі — Олег

Крючков і Олександр Солов’єнко з

«Нового каналу», фотокореспон!

дент «Голосу України» Олександр

Клименко та його колега журна!

ліст Тетяна Пасова, Влад Волошин

з Центральної телерадіостудії Мі!

ноборони. Клименко — найдосвід!

ченіший: у Ліберію летить вшосте!

Ми з ним бували в Косові. Із Вла!

дом — літали до Іраку. Олег зі своїм

оператором нещодавно ходили на

ВДК «Ольшанський» в буремну Лі!

вію, звідки наші військові моряки

евакуювали українців і громадян

інших країн... Тобто люди надійні,

перевірені. 

Дещо непокоїть єдина дівчина.

Як сприйме це відрядження? Чи не

пожалкує? Чи витримає? Не спа!

сує? Втім, Тетяна тримається спо!

кійно. І Клименко за неї поручив!

ся, сказав, що не підведе. Ну, поба!

чимо.

* * *
Літак робить проміжну посадку

на дозаправку в італійському ае!

ропорту «Барі». Двома автобусами

нас везуть до безлюдної будівлі

аеровокзалу, де нікого більше не!

має. Тримають у закритому при!

міщенні понад дві години — ні

випити води, ні сходити до туале!

ту. Курити теж не дозволяють.

Шкода часу. Хлопці з «Нового» на!

півсерйозно!напівжартома кида!

ють флегматичному співробітни!

кові: «Ну, постривай!но, на Євро!

2012 вас так само зустрінемо!»

Здається, погроза допомагає —

через деякий час підганяють спо!

чатку один автобус, потім другий.

Ними нас везуть до літака. Підні!

маємося на борт. І незабаром —

знову в повітрі... 

* * *
До Ліберії — ще 6 годин льоту.

Нас погодували. Миротворці

сплять або намагаються заснути.

Хтось дивиться в ілюмінатор.

Хтось знімає на відео або клацає

фотоапаратом. Аж ось «боїнг» по!

чинає знижуватися. В салоні по!

мітне пожвавлення — скоро сідає!

мо. Під крилом — джунглі, черво!

нуватого кольору земля, річки,

селища, будиночки... На вмонтова!

них у кожне крісло моніторах

цифри змінюють одна одну: до

місця призначення 71 км, 50, 24, 9,

4 км... 

Нарешті шасі торкаються злітно!

посадкової смуги міжнародного

аеропорту «Робертсфілд», і літак

стрімко мчить бетонкою, включа!

ючи реверс і повільно пригальмо!

вуючи... Лунають оплески — ми на

місці! Здрастуй, Африко!

Залишаємо літак. Ступивши на

землю, відчуваємо страшенну спе!

ку, яка накочується гарячою хви!

лею. А в Україні — зима. І ми — в

теплому одязі, зимовому взутті.

А тут +30. Відразу пітніємо, хочеть!

ся зняти з себе все і пірнути в океан.

«Мокрий», дощовий сезон поза!

ду. Нині — сухий, без злив. Парко.

Çàëèøàºìî ë³òàê. Ñòóïèâøè íà çåìëþ,
â³ä÷óâàºìî ñòðàøåííó ñïåêó, ÿêà
íàêî÷óºòüñÿ ãàðÿ÷îþ õâèëåþ
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Прямо в аеропорту, біля трапа,

нас зустрічає полковник Пастухов.

Обіймаються з Плісом. Вітаємося.

* * *
Як добре, що прибули вдень! І хо!

ча сонце пече немилосердно, а на!

ші миротворці — в зимовому екіпі!

руванні, це майже нікого, хіба що

крім новачків, не бентежить. Го!

ловне — дісталися. Тепер увесь ба!

гаж, де і особисті речі кожного з

нас, буде переміщено з літака на

так звані «шаланди» — вантажні ав!

томобілі з величезними кузовами і

доставлено в базовий табір 56!го

овз, розташований в кількох кіло!

метрах від аеропорту.

Минулого разу, в червні, прилеті!

ли увечері. І розвантажували речі в

темряві. Мало того, що це дуже уск!

ладнило й уповільнило процес по!

шуку й розпізнавання власних

рюкзаків і валіз — ще й боялися ма!

лярійних комарів. Хіба побачиш

цих підступних комах у сутінках,

навіть підсвічених фарами машин? 

Цього разу усе йшло веселіше,

хоча спека дошкуляла, і хотілося

якомого швидше отримати свої

речі, влаштуватися в типовому мо!

дулі!будиночку (їх тут для зручнос!

ті називають «керемеками» — тро!

хи перекрутивши за назвою фір!

ми!виготовлювача «Корімек»),

змити втому в душі і лягти нарешті

у чисту постіль... 

Для нашої журналістської групи

виділяють невеличкий мікроавто!

бус (тут його називають «маршрут!

кою»), швидко сідаємо в нього і

вже за кілька хвилин в’їжджаємо на

територію табору. 

* * *
Тут майже нічого не змінилося.

Той самий плац коло штабу, де за!

мість асфальту — гравій (на випа!

док дощів — аби волога не затри!

мувалася). Той самий вказівник з

блакитними табличками, де позна!

чена відстань до Києва, Калинова,

Херсона, інших міст, звідки сюди

прибувають наші миротворці. Та

сама їдальня з рукомийниками бі!

ля входу. 

Ні з чим не зрівнянні почуття —

знову повертатися туди, де вже бу!

вав, особливо якщо це місце — за

тисячі кілометрів від рідної домівки.

Нас пізнають ті, з ким познайо!

милися півроку тому. «О, ви знову

прилетіли! Молодці!», «Як там наша

Україна?», «Снігу ще нема?», «А газе!

ти привезли?»

Як і раніше, з українською пре!

сою тут важкувато. Точніше, взагалі

ніяк. Так само з українським теле!

баченням — російське ТБ ще так!

сяк показує, а нашого не було й не!

має. І хоча в штабі є доступ до ін!

тернету, паперові друковані видан!

ня у таборі відсутні. Тільки на

стенді в їдальні з’явилися невелич!

кі інформаційні повідомлення зі

стрічок інформагенцій. 

Прийшовши вечеряти, розкла!

даю на одному зі столів два десят!

ки примірників газети «Сегодня»

з рукописною табличкою «Дорогі

друзі! «Пригощайтеся» свіжою

пресою з України! Це безкоштов!

но!»

Асортимент на роздачі у їдальні

теж не змінився порівняно з попе!

редньою ротацією — невибагливі

макарони з підливою, сосиски,

чай. Добре, що у кожного про за!

пас є привезений з України домаш!

ній сухпай: сало, сирокопчена ков!

баса, консерви. Вони, правда,

швидко скінчаться. 

...Поки поїли, усі примірники га!

зет розійшлися! 

* * *
Надворі нас зустрічають, обню!

хуючи, місцеві чотирилапі охо!

ронці — руді собаки Борька і Жан!

на. Колись їх врятували від місце!

вих розбишак наші миротворці, й

відтоді безпородні тварини, вдяч!

ні за це, пильно стережуть терито!

рію табору від різних небезпек.

Відганяють від огорожі не тільки

сторонніх людей, які інколи нама!

гаються пролізти навіть через ко!

лючий дріт у кілька рядів навколо

військового містечка, а й мавп, га!

дюк. За півроку, що минуло, у со!

бак народилися п’ятеро кумедних

і таких самих рудих цуценят. Вони

граються, випрошують біля їдаль!

ні кісточки і теж вчаться нести

службу.

Сіамських котів на базі теж по!

більшало. Дикувату самку з синіми

очима якось привезли із Сьєрра!

ВІДРЯДЖЕННЯ ДО АФРИКИ
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Леоне. Вже тут вона привела ко!

шенят, ті виросли і тепер живуть

під «керемеками», полюючи на

щурів, мишей і невеличких ящі!

рок — агам. Котів наші миротвор!

ці теж підгодовують, заохочуючи

наїдками. 

* * *
Минулого разу для журналістів

виділили «керемек» на так званому

«пероні», неподалік медпункту. Те!

пер він зайнятий — там тимчасово

живуть четверо представників ре!

монтного заводу «Авіакон» з Коно!

топа. Вони прибули у відрядження,

щоб на місці усунути дефект, вияв!

лений на одному з вертольотів. Да!

ються взнаки навантаження на

гвинтокрилу техніку, складні умо!

ви експлуатації. Якщо поламка сер!

йозна — гелікоптери відправляють

в Україну великими «Русланами».

Цього разу вирішили викликати

фахівців на місце...

Нас прийняли «на постій» вій!

ськові медики, розмістивши у себе

в медпункті. Умови похідно!польо!

ві — у приміщенні, крім нас, ще се!

меро офіцерів. Над металевими

ліжками — протимоскитні сітки

від комарів. Самі ліжка — «жесть»:

матраци продавлені, а у Олега

Крючкова підкладені... медичні но!

ші. Речі складати нікуди, бо немає

ні шафи, ні навіть тумбочки.

Попросили потерпіти пару днів,

доки не поїдуть люди з Конотопа.

Ну, потерпимо. Не на курорт при!

їхали.

Повкладалися пізно вночі. Спали

як убиті...

* * *
Зранку спілкувалися з полковни!

ком Володимиром Пастуховим. До

офіційної передачі повноважень

він лишається одноосібним ко!

мандиром загону. 

— За минулі півроку ми чітко ви!

конували всі завдання, покладені

на нас Місією ООН у Ліберії, —

розповідає Володимир Михайло!

вич. — Це були чергування з кон!

тролю за повітряним простором,

патрулювання кордонів, переве!

зення людей, вантажів, тобто пра!

цювали в межах покладених на нас

обов’язків, починаючи зі столиці

країни Монровії і в радіусі до 200

кілометрів, включаючи віддалені

точки, де теж працювали наші екі!

пажі і вдень і вночі.

Особливостями цієї ротації було

те, що восени в Ліберії проходили

вибори президента країни. Наші

миротворці забезпечували безпеку

цієї кампанії, контролюючи ситуа!

цію з неба. Африка — такий регіон,

де завжди поважали силу і рахува!

лися з нею. Пара гелікоптерів, на

борту яких міжнародні спостеріга!

чі, патрулюючи у повітряному

просторі місця скупчення людей

на землі і передаючи до центру

спецоперацій обстановку в окре!

мих районах, здатна зробити

більш, аніж військове або поліцей!

ське угруповання...

Пастухов доповідає, що із постав!

леними завданнями щодо моніто!

рингу, контролю ситуації екіпажі

його підлеглих впоралися бездо!

ганно. І передвиборча кампанія, яка

вклалася у два етапи, і самі вибори в

Ліберії пройшли спокійно, без заво!

рушень і акцій протесту. Новим

президентом країни вдруге було

обрано Елен Джонсон!Серліф, пер!

шу на чорному континенті жінку!

главу держави. А особовий склад

56!го загону заслужив подяку від ке!

рівництва Місії за сумлінну службу.

Командир з гордістю розповідає,

що за минулі півроку чимало зроб!

лено для облаштування табору,

проведене бетонування майданчи!

ків, наведено лад. Але головне —

що люди набиралися бойового

досвіду, багато і часто літали.

— Ви ж дивіться, — веде далі офі!

цер, — як начальник авіації 13!го

армійського корпусу я за весь 2010

рік в Україні мав наліт усього 16 го!

дин. А тут — тільки за шість міся!

ців — 293 години! І думаю, до закін!

чення ротації «розміняю» 300! Це

просто незрівнянні цифри. Завтра

доповідатиму членам комісії, що 8

льотчиків тут одержали за цей час

3!й клас. Удома вони такої можли!

вості були позбавлені, а тут — будь

ласка. За правильної організації

роботи можна виконувати вели!

чезні обсяги завдань. Тут кожен

займається тим, чого його навча!

ли. Льотчики піднімаються в небо,

водії сідають за кермо, охорона за!

безпечує безпеку, кухарі годують

людей... Миротворча місія — чудо!

вий полігон для загартування вій!

ськових та їхнього виховання теж... 

* * *
Крім Ліберії, наші хлопці були за!

діяні і в патрулюванні повітряного

простору сусідньої країни — Кот!

Ïîëêîâíèê Âîëîäèìèð ÏÀÑÒÓÕÎÂ, êîìàíäèð 15–¿
ðîòàö³¿ 56-ãî îêðåìîãî âåðòîë³òíîãî çàãîíó:

— ß ë³òàþ âæå 37 ðîê³â. ² çàâæäè â³ä÷óâàþ âåëèêó ïî-

âàãó äî ëüîòíî¿ ðîáîòè. Íàâ³òü òàê ñêàæó — òðåïåòíå

ñòàâëåííÿ äî íå¿. Àâ³àö³ÿ â÷èòü, ùî íå ìîæíà øèðîêî

ðîçñòàâëÿòè ïàëüö³ ³ çíåâàæëèâî êàçàòè: «À, çíàºìî, ë³-

òàëè...». Í³, òàê íå ìîæíà! Òðåáà êàçàòè: «Òàê, ë³òàëè, àëå

æ çíàºìî, ùî º ïðîáëåìè, ³ çíàºìî, ÿê ¿õ òðåáà âèð³øó-

âàòè...» ² öå ïîâàæëèâå, øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ — âîíî

çàëèøàºòüñÿ ³ òóò, â Àôðèö³... Ïðèãàäóþ, êîëè ÿ âïåðøå

ï³äí³ìàâñÿ â àôðèêàíñüêå íåáî, òî â ìî¿é äóø³ áóâ òðå-

ïåò ³ õâèëþâàííÿ. Òðåáà áóëî çãàäàòè, ÿê âñå öå âèêîíó-

ºòüñÿ, ÿê³ íà òåáå ìîæóòü ÷åêàòè íåñïîä³âàíêè, ³ áóòè ãî-

òîâèì äî íèõ. Òåïåð óñå öå ïðîñò³øå. Çãàäóþ, ÿê³ ìè çàâ-

äàííÿ âèêîíóâàëè, à âîíè áóëè ð³çí³: ³ ñêëàäí³, ³ äóæå

ñêëàäí³. Äåíí³ ïîëüîòè, í³÷í³, ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüí³... Ìè

âæå ëþäè îáëüîòàí³. Íîâ³é ðîòàö³¿ çíàäîáèòüñÿ ïåâíèé

÷àñ. Àëå âîíè òåæ îáîâ’ÿçêîâî âë³òàþòüñÿ, ³ âñå áóäå

íîðìàëüíî, òàê, ÿê ³ ãîäèòüñÿ. Â íîâ³é ðîòàö³¿ ëþäè äóæå

ñèëüí³, çà ð³âíåì ï³äãîòîâêè âîíè ñâîþ ñïðàâó çíàþòü

äîñòåìåííî. ² ÿ ïåâåí, ç óñ³ìà çàâäàííÿìè âïîðàþòüñÿ

òàê ñàìî äîáðå, ÿê ³ ìè. À æóðíàë³ñòè… ùî æ, âîíè ðîá-

ëÿòü ñâîþ ñïðàâó. Ó ìåíå, äî ðå÷³, äðóæèíà òåæ æóðíà-

ë³ñò. Òîæ äî æóðíàë³ñòñüêî¿ ðîáîòè òåæ íå áàéäóæèé.

² øàíóþ òèõ, õòî ïèøå ÷åñíî, ïðàâäèâî, ç ðîçóì³ííÿì

ñòàâëÿ÷èñü äî íàñ, ìèðîòâîðö³â, ÿê ³ äî â³éñüêà â ö³ëîìó...



д’Івуару. Там теж проходили вибо!

ри, тільки парламентські. На кло!

потання місцевих властей і пред!

ставництва ООН туди, за рішенням

Президента і Верховної Ради Укра!

їни, тимчасово було направлено

38 осіб — екіпажі Мі!24П та назем!

ний персонал. Вони також упора!

лися із поставленими завданнями

успішно.

Нагадаю принагідно — майже

рік тому, коли ситуація в Кот!д’Іву!

арі надзвичайно загострилася і че!

рез масові заворушення ось!ось

могла спалахнути громадянська

війна, саме українські вертолітни!

ки зупинили ескалацію насильс!

тва, вперше в історії миротворчого

руху застосувавши вогонь на ура!

ження по артилерійських арсена!

лах, де бойовики зберігали десятки

тонн смертоносної зброї та боє!

припасів.

— Екіпажі майорів Руслана Мель!

ника та Володимира Бондарен!

ка, — розповідав полковник Петро

Пліс, — одержавши наказ команду!

вання ООН в Кот!д’Івуарі, майстер!

но виконали завдання — знищили

небезпечні об’єкти, не завдавши

при цьому шкоди цивільним будів!

лям і населенню, благополучно по!

вернулися на аеродром. Це теж був

екзамен — на вищий ступінь про!

фесіоналізму, досвіду, вишколу,

мужності й відваги...

* * *
На території базового табору —

жвавий рух. Це готується до від!

правки на Батьківщину перша пар!

тія 15!ї ротації. Всього 110 осіб.

У хлопців піднесений настрій, хви!

лювання. Підганяють час — швид!

ше, швидше додому. Летітимуть

тим самим «боїнгом», яким приле!

тіли ми — він чекає на них в аеро!

порту «Робертсфілд».

Урочисте шикування на плацу.

Подяка від командира за гідну

службу. Інструктаж. Фотографу!

вання на пам’ять. Обійми. Про!

хання: «Передавайте привіт на!

шим!» «Передамо. І ви тут служіть

як годиться. Через півроку зустрі!

немося...».

...Бачимо, як літак розганяється і

здіймається у височінь. Уявляємо,

як аплодують ті, хто сидить у сало!

ні, — все, вони вже подумки вдома,

в Україні.

Увечері в таборі кажуть: долетіли

швидко, за 6 годин — бо не сідали

на дозаправку в Італії. Оце пощас!

тило! І в Одесі всі митні та інші

процедури пройшли без затримок.

Все!таки Одеса — не Миколаїв... 

* * *
У таборі йде передача повнова!

жень від командування 15!ї рота!

ції — 16!й. Бачимо, що військовим

не до журналістів, треба своїми

прямими обов’язками займатися.

А ми тільки заважаємо запитання!

ми. Натомість нам дають машину і

в супроводі заступника командира

з виховної роботи підполковника

Олега Поліщука дозволяють виїха!

ти до столиці Ліберії — міста Мон!

ровія. 

По дорозі Олег Анатолійович

розповідає про себе. Це вже чет!

верта його ротація (бував у Косово,

Македонії), а в Ліберії — утретє. 

— З кожним разом відчуваєш се!

бе більш упевнено, і не тільки сам,

а й по товаришах своїх це бачу, —

каже офіцер. — Багатьох тягне сю!

ди знову й знову. Приїздять, захо!

дять до «керемеку» і кажуть: «Ну,

привіт, я знову додому приїхав». Це

ж не насправді їхній дім, але вони

уже й самі не знають. Бо все тут на!

че своє, рідне. Людям, маю на увазі

тих, хто вже тут учетверте, вп’яте,

не потрібно нічого розказувати,

пояснювати — вони багато що зна!

ють і вміють. Ми спочатку хвилю!

валися, як виглядатимемо у порів!

нянні з іншими контингентами, які

тут служать. А потім упевнилися —

не тільки не гірші, а навпаки — кра!

щі за них. Це й вони самі визнають.

Приїздила до нас спецпредстав!

ник ООН у Ліберії Елен Маргрет

Лей і теж визнала: «Коли у небі ук!

раїнські льотчики, ми спокійні»...

* * *
Вздовж чи не єдиної в Ліберії

пристойної автостради, що веде до

Монровії, — уже знайомі краєвиди:

пальмові хащі, невеличкі селища,

міст через широку річку. Ті ж самі

хлипкі глиняні домівки під стріхою,

біля яких бігають напівроздягнені

дітлахи, що махають нам руками і

проводжають поглядами услід. Лі!

ній електропередач в країні немає.

Але коло деяких жалюгідних халуп

бачимо супутникові тарілки — во!

ни живляться від переносних гене!

раторів.

Ближче до Монровії людей біль!

шає. Дітки в однакових одностро!

ях поспішають до школи. Торгівці

АКТУАЛЬНО

Ìè ñïî÷àòêó õâèëþâàëèñÿ,
ÿê âèãëÿäàòèìåìî ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè

êîíòèíãåíòàìè, ÿê³ òóò ñëóæàòü. 
À ïîò³ì óïåâíèëèñÿ — ìè êðàù³ çà íèõ
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розкладають на землі нехитрі хар!

чі: варену і смажену кукурудзу, ба!

нани, якісь речі на продаж. 

— Боже, ніби це якийсь інший

світ! — не втримується Тетяна Па!

сова. Їй усе в новину, усе дивує і

вражає...

* * *
Оглядаємо Монровію чи не з

найвищої точки — майданчика бі!

ля 5!зіркового готелю «Дюкор».

Колись він був окрасою, візитів!

кою столиці. Нині ж від колишньої

розкоші одні згадки — готель спа!

лено, пограбовано, нікого, крім

кількох місцевих охоронців. 

До нас підходить молодий чор!

ношкірий чоловік. Називається

Еріком. Каже, що життя складне,

заробітків немає. Але добре, що в

країні нема війни. Дякує українцям,

які допомагають утримувати мир і

стабільність. 

* * *
На вулицях Монровії ніхто не

дотримується жодних правил до!

рожнього руху — їздять кому як за!

манеться. Водії нашого табору до

цього вже звикли і не втрачають

пильності ні на секунду. Вікна у ма!

шинах мають бути завжди зачине!

ними — бували випадки, коли міс!

цеві крали щось ледь не на ходу. 

Замість звичних номерних зна!

ків на деяких автомобілях — папір!

ці з якимись цифрами. І ніхто їх не

зупиняє — бо свої. На перехрестях

бачимо регулювальників, які не цу!

раються щось попросити у водія,

особливо коли це біла людина.

Мовляв, треба дати невеличкі гро!

ші — «смол!смол» і їдь собі далі. 

Жебракують, так би мовити, при

виконанні службових обов’язків. 

* * *
На зворотному шляху зупиняє!

мося у невеличкому селищі. Міс!

цеві кажуть, що воно має гучну

назву — Девідс!Таун. Хоча спочат!

ку казали інакше — Тіві!Віладж. Тут

живе всього кілька сімей. Злидні

страшенні. Бруд. Діти голі!босі. На

вогнищі в алюмінієвій каструлі за!

кипає вода. Квокче курка. Прихо!

дить старший — стрункий тем!

ношкірий чоловік. Дізнавшись, що

до селища завітали українські жур!

налісти, діловито показує госпо!

дарство: «Отут ми вирощуємо ка!

саву (солодкі коренеплоди, щось

на кшталт нашої картоплі), отут

кілька разів збираємо врожай ба!

нанів, а ось ростуть ананаси — ці

ще не дозрілі, а ось ці уже можна

вживати...»

Час зупинився в Девідс!Тауні. Так

жили їхні діди!прадіди. Так жити!

муть їхні діти та онуки. Вони не

знають, де та Україна і що взагалі

вона є. Але пізнають українських

миротворців по їхньому зеленому

камуфляжу.

* * *
Ми хочемо полетіти хоч куди,

аби лишень піднятися в повітря з

нашими екіпажами. Але команду!

вання каже, що місць не вистачає

навіть для військових і треба поче!

кати. Доводиться спілкуватися з

льотчиками на землі.

Бачився мимохідь з майором Рус!

ланом Мельником. Він летить до

Кот!д’Івуару. Заклопотаний. Всти!

гає лишень відповісти, що вдома й

досі не отримав свого житла. Мину!

лого разу розповідав, що, коли піс!

ля обстрілу артскладів в Абіджані

його екіпаж сів на французькій вій!

ськовій базі «Лікорн», французи

запрошували його в гості до Пари!

жа. А він знітився — бо хіба міг зап!

росити у відповідь до своєї скром!

ної найманої квартири в Україні...

— Командир французького вер!

тольота отримує платню 10 тисяч

доларів на місяць, а ми — півто!

ри, — казав Руслан. — Хоча літаємо

значно більше. А в тамтешній

їдальні чого тільки немає: і краби, і

креветки, і м’ясо кількох видів, і сві!

жі фрукти. За кілька днів, що ми пе!

ребували на «Лікорні», жодна стра!

ва не повторювалася...

Щодо зарплатні, то з 1 січня 2012

року нашим миротворцям її на!

решті підвищили у два з полови!

ною рази. Тепер, як запевнив мене

полковник Пліс, командир верто!

льоту отримуватиме близько 3 ти!

сяч доларів. Непогано. Але все рів!

но менше, ніж у тих самих росіян,

які теж присутні в Ліберії. Та вони

літають рідко і можуть відмовити!

ся в будь!який момент — то через

зливу, то через харматан — під!

ступний вітер із пустелі Сахара.

Наші літають за будь!яких умов і

за будь!якої погоди. Бо інакше не

вміють і не можуть.

І їх так само, як раніше, назива!

ють тут «крейзі юкрейніен пай!

лотс». Що в перекладі — «божевіль!

ні українські льотчики». 

Ну, а відносно крабів!креветок...

У нас — власні делікатеси: пісний

борщ, кирзова каша, курячі криль!

ця. Правда, одного разу пригощали

морозивом. Чому у країні, де повно

фруктів, до столу миротворців не

потрапляють ні ананаси, ні бана!

ни, ні манго, які тут коштують ко!

пійки, — загадка, яку ніхто не може

розгадати.

У тих самих пакистанців, які по!

руч служать, — усе це в достатку. Чи

ООН на комусь економить? Питан!

ня до тиловиків...

* * *
Мої колеги!телевізійники поле!

тіли до Кот!д’Івуару. Я вже там був

минулого разу, а тепер місця у вер!

тольоті для всіх не вистачило. Дуже

шкодую. Хотілося б полетіти Мі!

АКТУАЛЬНО

Íàø³ ë³òàþòü çà áóäü-ÿêèõ óìîâ ³ çà 
áóäü-ÿêî¿ ïîãîäè. Áî ³íàêøå íå âì³þòü...



24П — «крокодилом», як його на!

зивають. Пліс заспокоїв: «Не пере!

живайте — буде причина прилеті!

ти наступного разу...».

Олег і Олександр повертаються

вкрай втомлені, але встигли поба!

чити Кот!д’Івуар не тільки з повіт!

ря, але й на землі. Готують черго!

вий сюжет для каналу і ламають го!

лову, як його перегнати в Україну.

Все ще живемо у приймах — в

медпункті.

* * *
Познайомився з працівниками

«Авіакону». Сергій Лисенко, Юрій

Шерепа, Анатолій Федько, Сергій

Попов розповіли, що дефект, вияв!

лений на шасі Мі!24П, для усунен!

ня якого їх сюди викликали, лікві!

дували і готові вирушати додому. 

— Наші льотчики — просто

аси, — говорить Лисенко. — Ними

має пишатися Україна. Працюють

у надзвичайно складних умовах і

ніхто не жаліється, не скаржиться.

Тут є люди і з Західної України, і зі

Східної, і з Півдня, але жодних по!

літичних розбіжностей, жодних

негараздів між ними немає. Жи!

вуть як одна сім’я. От би нашим по!

літикам у них повчитися!..

Один із заводчан, поки був тут,

написав навіть ліричні вірші, які

потай передав мені на згадку. Поп!

росив прочитати потім, на самоті. 

Вірші не дуже римуються, але

щирі, від душі. Вони про те, що рід!

на домівка десь дуже!дуже далеко, а

тут, в Африці, хоч сонце і світить

яскраво, але квіти чомусь не пах!

нуть, і вночі не йде сон, але весь час

думаєш про кохану, до якої не до!

торкнутися і не відчути її подиху...

Хто б міг уявити! Люди мають

справу з технікою, металом. А тут

така поезія...

Засиділися з хлопцями до пізньої

ночі. Розповідали, що часто бува!

ють у відрядженнях. «Ми там, де лі!

тають українські гелікоптери». 

Завтра вони вирушають додому. 

* * *
Нарешті переселилися туди, де

жили хлопці з Конотопа. Стало

значно вільніше. Попросили пись!

мовий стіл — принесли зразу два.

Потім ще й лампу настільну дали.

Мені зручно — увечері і вночі бага!

то розшифровую записів, зробле!

них за день, і тепер верхнє світло

не потрібне. Колегам не заважаю

спати.

Двічі на добу вирубають світло

по всьому табору: зранку, після сні!

данку, і ввечері. Це перемикають

основний генератор на допоміж!

ний. Уже звикли.

* * *
Тетяна живе в окремому примі!

щенні. Умиватися ходить до душу

біля медпункту. Поява жіночої ста!

ті в базовому таборі викликає по!

мітне пожвавлення. Люди відвикли

від білих жінок. Кілька днів наша

колега не з’являлась у їдальні — не

могла призвичаїтися до тамтеш!

ньої їжі. Виручали домашні заго!

товки. Потім, коли від них нічого

не лишилося, почала ходити... 

Раніше казала, що більше до впо!

доби європейські країни, де бувала,

і клімат більш прохолодний. Тепер,

схоже, і в Африку потроху закоху!

ється. Ну, як і ми, чоловіки.

* * *
Півдня проговорили з чудовими

хлопцями — командиром ланки

Мі!8 Максимом Федоровим і бор!

товим перекладачем Костянтином

Шевцовим, у якого напередодні

був день народження. Закохані в

небо, як би банально це не звучало,

люблять свою професію, пиша!

ються нею.

Максиму 33. Вже підполковник.

Каже, в Ліберії, де літає багато і час!

то, що через дефіцит пального не!

можливо в Україні, отримує справ!

жній кураж і задоволення. 

— Льотчик має працювати в по!

вітрі, а не на землі, — каже офі!

цер. — І ще — Африка дуже виявляє

людей з усіма їхніми кращими

якостями. Я багатьох і не знав, хоча

служив в одному полку в Калинові.

Ми познайомилися тільки тут, в Лі!

берії. Переконався в надійності

цих хлопців, і не тільки льотчиків,

а й інженерів, техніків, які обслуго!

вують техніку.

Костянтин кілька місяців стажу!

вався у США. Багато цікавого роз!

повідав про тамтешню службу. 

— Там військових шанують як ні!

де, — ділився спогадами. — Був на

шоу касаток у знаменитому ком!

плексі Sea World. Так от, перед по!

чатком цієї захоплюючої вистави

ведучий підійшов до мікрофона і

запитав, чи є серед присутніх люди

військові. Піднялося чоловік 12, ну,

може 16. І я піднявся. І от цей веду!

чий, цивільна людина, каже: «Ша!

новні, давайте привітаємо тих, хто

захищає нашу країну!» І всі присут!

ні, а комплекс уміщує 8 тисяч гля!

дачів, підвелися і почали аплодува!

ти... Це неможливо передати слова!

ВІДРЯДЖЕННЯ ДО АФРИКИ

Ëüîò÷èêè — ïðîñòî àñè. 
Íèìè ìàº ïèøàòèñÿ Óêðà¿íà
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ми, коли ти стоїш, а 8 тисяч апло!

дують тобі, і твоє обличчя серед та!

ких самих вояків, показують круп!

ним планом на величезному теле!

екрані... І подих перехоплює від

хвилювання, і серце щемить від та!

кого ставлення до людей у пого!

нах... І думаєш, а чому в нас не так?..

Адже ми не гірші за американців...

Треба про Шевцова обов’язково

написати окремо. Він дуже цікава

людина.

* * *
Познайомився з іншими моло!

дими офіцерами. Це нове, сучасне

покоління військових. У них своє

мислення, сучасні погляди на жит!

тя. Вільно володіють англійською.

Вже побували в кількох ротаціях.

Стажувалися за кордоном. Хороші

манери, розкутість, відкриті об!

личчя.

Були в Місії ООН — там теж слу!

жать наші хлопці. Вони проходять

тут гарну школу спілкування з іно!

земними колегами, добре володі!

ють ситуацією. Вміють швидко

приймати рішення. Не губляться

серед представників інших кон!

тингентів. 

Приємно, що не кажіть.

* * *
Прилетів із України транспор!

тний літак Іл!76 — я встав ще вдосві!

та і, вийшовши надвір, бачив, як він

ще у темному небі заходив на посад!

ку. Екіпаж Дмитра Мимрикова, який

свого часу вивозив наших біженців

з Лівії, про що я теж писав минулої

весни, привіз багато різного вій!

ськового майна для нової ротації. 

Зокрема, санітарний автомобіль

(«таблетку», як його тут назива!

ють), різне обладнання, техніку,

начиння, а також чотири невелич!

кі ялинки до Нового року. Зеленим

красуням наші хлопці дуже зраді!

ли — буде справжнє свято, хоч і се!

ред пальм і цілковитого літа!

Спасибі тим, хто потурбувався і

про це в Україні! 

* * *
Спілкуємося з медиками, кухаря!

ми, водіями — тими, про кого не

часто пишуть, але чия служба теж

важлива. Записники мої повняться

дорожніми нотатками, прізвища!

ми, і вже старими, знайомими, і но!

вими. Розшифровую диктофонні

записи вночі, іноді зранку, інколи

увечері. Вже списав шість гелієвих і

кулькових ручок...

* * *
Добігає кінця наше відрядження.

Вже рахуємо дні до від’їзду. А їм,

хлопцям нової ротації, тут ще слу!

жити півроку. Дивляться на нас

трохи зі смутком. Але нічого — час

промайне швидко, і дасть Бог, ще

побачимося на ліберійській землі.

Щось лишаємо їм «у спадок»:

якісь консерви, цукор, цибулю,
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часник, сало — знадобиться. Обмі!

нюємося адресами. Полковник

Пліс каже: «Що не встигли тепер —

надолужите наступної ротації. Ми

вас будемо чекати. Бачимо, люди

ви вже перевірені, до труднощів

ставитеся з розумінням...»

Бажаємо Петру Даниловичу збе!

регти людей і живими!здоровими

повернутися через півроку додому

з почуттям виконаного обов’язку.

Знову урочисте шикування. Пе!

редача повноважень. Тепер за все у

відповіді — новий командир.

Останні приготування до відльо!

ту. Ми теж летимо на Одесу. І теж

без посадки. Тобто дорога додо!

му — коротша. Як і годиться.

* * *
Сидимо в літаку. Ну, от і все — від!

рядження наше африканське май!

же скінчилося. Відчуваєш якесь

роздвоєння: і хочеться додому, і

лишився б тут ще. Незважаючи на

похідно!польовий побут, не дуже

охайні місця загального користу!

вання, жорсткуваті залізні ліжка,

підлогу, що в багатьох місцях від

вогкості прогнила й хитається і ще

багато чого. Але мрієш знову приї!

хати сюди, побачити через півро!

ку, якими стали люди, як змінилося

на краще військове містечко, по!

рівняти уже бачене раніше з чи!

мось новим... 

Мабуть, це отой самий ліберій!

ський синдром спрацьовує, про

який мені колись говорив мій

«хрещений батько» Олександр

Коцурський, з яким виїжджав на

бойове застосування до точки

Буканан. На запитання, через

який час миротворець відчуває

бажання знову приїхати сюди,

офіцер майже не вагаючись від!

повів: «Як правило, місяці за два!

три»... Спочатку, звичайно, ра!

діє — дружина, діти поруч, до!

машній затишок, спокій... А потім

мине час, побачить те, від чого

уже відвик, і починає сумувати. За

базовим табором, за справжньою

чоловічою роботою, за своїм ста!

реньким модульним будиноч!

ком!«керемеком»... І знову збира!

ється в далеку дорогу, бо розуміє,

що саме тут, у Ліберії, потрібні

його досвід і знання... А Ліберія

потрібна йому, бо за неї «ООНія»

платить непогану копійку. Яка,

знову ж таки, не на себе — на

сім’ю йтиме, на одяг, на взуття,

навчання дітей, ліки для хворих

батьків, садок!город, майбутнє

житло, нарешті. Де стільки заро!

биш в Україні? Отож... 

Ну, а родина, дружина, діти, бать!

ки — вони чекатимуть. Адже така

наша офіцерська доля — йти на

службу, щоб потім обов’язково по!

вернутися...» 

Îëåêñàíäð ²ËÜ×ÅÍÊÎ, 

(ñïåö³àëüíî äëÿ «Â³éñüêà Óêðà¿íè»)

Ôîòî Îëåêñàíäðà ÊËÈÌÅÍÊÀ

АКТУАЛЬНОВІДРЯДЖЕННЯ ДО АФРИКИ
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АКТУАЛЬНО

ППООЛЛЬЬООТТИИ  ННААДД  ««ГГННІІЗЗДДООММ»»……
ММИИРРООТТВВООРРЦЦІІВВ

Ì³ñòî Áðîäè, äå äèñëîêóºòüñÿ 3-é îêðåìèé ïîëê àð-
ì³éñüêî¿ àâ³àö³¿ 8-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ
â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè, âåðòîë³òíèêè ì³æ ñîáîþ íàçèâàþòü
æàðòîìà «ãí³çäîì» ìèðîòâîðö³â. Ó öüîìó æàðò³ º ÷è-
ìàëà äîëÿ ïðàâäè. Óÿâ³òü ñîá³, ó ïîëêó ïðîõîäÿòü ñëóæ-
áó áëèçüêî òðüîõ ñîòåíü â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ó ïåðå-
âàæíî¿ á³ëüøîñò³ ÿêèõ (îñîáëèâî ëüîò÷èê³â) çà ïëå÷è-
ìà ïî äåê³ëüêà ìèðîòâîð÷èõ ì³ñ³é.
Òîìó í³õòî ³ç àðì³éñüêèõ âåðòîë³òíèê³â íå çäèâóâàâñÿ,
êîëè ì³ñöåì ï³äãîòîâêè ìèðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó
ïåðøî¿ ðîòàö³¿ Ì³ñ³¿ ÎÎÍ ç³ ñòàá³ë³çàö³¿ ó Äåìîêðàòè÷-
í³é Ðåñïóáë³ö³ Êîíãî ñòàëî öå íåâåëè÷êå ãàëèöüêå ì³ñ-
òå÷êî. Íàãàäàºìî, ùî çã³äíî ç ð³øåííÿì êåð³âíèöòâà
íàøî¿ äåðæàâè, ïëàíóºòüñÿ ñêåðóâàòè äî ö³º¿ àôðè-
êàíñüêî¿ êðà¿íè áëèçüêî 200 îñ³á, ÷îòèðè áîéîâèõ
âåðòîëüîòè Ì³-24 ç áîéîâèìè êîìïëåêòàìè, à òàêîæ
43 îäèíèö³ àâòîìîá³ëüíî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè.
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...Від місця розташування вертоліт!

ного полку до аеродрому не біль!

ше десяти кілометрів. Вибоїста до!

рога туди тягнеться через лісосму!

гу. Старенький командирський

«УАЗик», оминаючи наповнені во!

дою ями, рухається повільно, зате

впевнено. І ось, нарешті, ми у тому

місці, де льотний склад проходив

процес сертифікації перед пер!

шою ротацією українського ми!

ротворчого контингенту Місії

ООН зі стабілізації у Демократич!

ній Республіці Конго. Рівень підго!

товки та практичні навики особо!

вого складу українського мирот!

ворчого контингенту оцінювали

представники комплексної комісії

Об’єднаного оперативного коман!

дування Збройних Сил України.

Простіше кажучи, військові верто!

літники здавали іспит на льотну

майстерність. Адже у далекій афри!

канській країні їм доведеться вико!

нувати непрості завдання. Насам!

перед, вони проводитимуть повіт!

ряну розвідку, спостереження, а та!

кож братимуть участь у заходах

стримування та вогневої підтрим!

ки наземних сил, забезпечувати!

муть дії військ Місії ООН, в тому

числі у пошуково!рятувальних

операціях.

К о м а н д н о ! д и с п е т ч е р с ь к и й

пункт (КДП), образно кажучи, —

серце військового аеродрому. З йо!

го висоти все летовище, мов на до!

лоні. Гвинтокрилі красені Мі!8 та

Мі!24, здавалось, завмерли в очіку!

ванні льотних випробувань. У цей

час керівник польотів підполков!

ник Сергій Левченко разом із зас!

тупником командира полку вій!

ськовим льотчиком першого класу

підполковником Юрієм Сторо!

женком очікували на повернення

вертольота!розвідника погоди. 

За мить над лісосмугою з’явилась

невелика цяточка. Вона все більше

зростала у розмірах, і вже можна

було розгледіти обриси гвинток!

рила, який повертався із розвідки

погоди. Зранку вона обіцяла бути

сприятливою — над розташова!

ним неподалік лісом все вище здій!

малось сонце, освітлюючи своїм

промінням надзвичайно красивий

ландшафт військового аеродрому.

Керівник польотів підполковник

Сергій Левченко віддає вказівки

екіпажам вертольотів. До польоту

все готово. Незабаром красень Мі!

8, нахилившись дещо на бік, завис

у повітрі і, поступово віддаляючись

від землі, стрімко пірнув у безкрає

світло!голубе небо. Через деякий

час за командою керівника, зро!

бивши подібний «пірует», попря!

мував за обрій ще один вертоліт…

Спостерігаючи за польотами,

підполковник Стороженко розпо!

вів, що найбільшим випробуван!

ням для вертолітників у минулому

навчальному році стала їхня

участь у завершальній практичній

фазі комплексу дослідницьких ко!

мандно!штабних навчань «Адек!

ватне реагування–2011» з бойо!

вою стрільбою, що проводилися

на базі 240!го Центру підготовки

підрозділів у Житомирській облас!

ті. Зі складу полку до цього заходу

було залучено бойові вертольоти

Мі!24 та ланка вертольотів Мі!8.

Тоді екіпажі Мі!8 були задіяні у пе!

ревезенні і десантуванні особово!

го складу аеромобільної роти по!

садочним та парашутно!штурмо!

вим способом. А екіпажі Мі!24

здійснювали мінування місцевості

з повітря, уражали умовні наземні

цілі некерованими авіаційними

ракетами (НАР). Результати

стрільб — пряме ураження більш

ніж 90 відсотків мішеней. За свої дії

авіатори отримали високу оцінку

керівництва навчань. 

Проводились відповідні навчан!

ня й з іншими підрозділами. За ми!

нулий навчальний рік у полку були

проведені також тактично!стро!

йові навчання з особовим складом

батальйону аеродромно!технічно!

го забезпечення, батальйону зв’яз!

ку та радіотехнічного забезпечен!

ня. Чимало уваги командування

полку приділяє також стану авіа!

ційної та іншої спеціальної техні!

ки. Адже у переважної більшості її

зразків вичерпується ресурс екс!

плуатації того чи іншого агрегату. 

Не так давно у полку проводи!

лись збори та практичні польоти

вночі і вдень у складних метеоро!

логічних умовах, під час яких льот!

чики мали змогу підвищити свою

класну кваліфікацію. Семеро вер!

толітників 3!го окремого полку ар!

мійської авіації 8!го армійського

корпусу Сухопутних військ ЗС Ук!

раїни стали військовими льотчи!

ками першого класу. А командир

полку полковник Ігор Яременко

отримав вищу льотну кваліфіка!

цію — льотчика!снайпера. Таких

повітряних «асів» у нашому війську

можна порахувати на пальцях од!

нієї руки. Тому саме полковнику

Яременку, за плечима якого майже

три тисячі годин нальоту на верто!

льотах Мі!24, було довірено прово!

дити підготовку та очолити україн!

ський миротворчий контингент

Місії ООН зі стабілізації у Демокра!

тичній Республіці Конго. 

…На командно!диспетчерському

пункті кипить бойова робота. Всі

тут зайняті своєю звичною спра!

вою: здійснюється керування по!

льотами, підтримується зв’язок з

екіпажами. 

Несподівано у чіткий ритм по!

льотів намагається втрутитись «не!

бесна канцелярія». Цьогорічна зи!

мова погода, як відомо, виявилась

мінливою. Якщо зранку, здавалось,

що вона буде сонячною та сприят!

ливою для польотів, то вже у другій

половині дня цю думку доводилось

змінювати. Так було і зараз. Неспо!

діваний рвучкий вітер затягнув не!

КУРС — НА КОНГО!



бо сіро!свинцевими хмарами. Не!

забаром на вікнах з’явились кра!

пельки розталого снігу. Виконува!

ти польоти в таких умовах — зав!

дання не із простих. В таких випад!

ках основне навантаження, як

правило, лягає на льотчика!штур!

мана. Саме від його дій залежить

успішне виконання екіпажем нав!

чально!бойового завдання. Та до

капризів погоди вертолітники вже

звикли.

Це й не дивно. Переважна біль!

шість льотчиків полку мають чима!

лий досвід виконання льотних зав!

дань. У тому числі й на африкан!

ському континенті. Багато хто із

них і нині виконують завдання у

Ліберії та Кот!д’Івуарі. 

Якщо згадати недавнє минуле, то

слід наголосити, що на базі тільки!

но створено у 1995 році бродів!

ського полку готувався перший

вертолітний загін, який з честю ви!

конав свою місію у колишній

Югославії. Згодом звідси було від!

правлено загін вертолітників у Ко!

сово. Льотчики саме цього полку

під час чергових ротацій складали

«кістяк» окремих вертолітних за!

гонів, особовий склад яких вико!

нував миротворчі місії на афри!

канському континенті.

Не так давно на базі 3!го полку

армійської авіації завершилась під!

готовка льотчиків та особового

складу, відібраних кандидатами на

посади у складі 56!го окремого

вертолітного загону ЗС України

сил Місії ООН у Ліберії наступної

ротації. Бойове злагодження укра!

їнських вертолітників (із них біль!

ше 70 осіб представляли 3!й полк

армійської авіації) завершилось

контрольними заліковими польо!

тами на 233!му Рівненському за!

гальновійськовому полігоні.

Під час підготовки українського

миротворчого контингенту Місії

ООН зі стабілізації у Демократич!

ній Республіці Конго, відповідно

до програми навчань відбулися

планові польоти, заняття з вивчен!

ня метеорологічних умов у районі

базування, маршрутів польотів і

тактичної обстановки у ДР Конго.

Крім того, вертолітники відпра!

цьовували виконання зльоту та по!

садки на запилені майданчики, в

умовах високих температур і воло!

гості, а також польоти вночі. 

— Незважаючи на обмеженість у

часі, вдалось виконати весь ком!

плекс завдань із підготовки особо!

вого складу, — розповідає коман!

дир 3!го окремого полку армій!

ської авіації військовий льотчик!

снайпер полковник Ігор Яремен!

ко. — Із льотним складом проведе!

но п’ять льотних змін. Проводи!

лись також чергові перевірки

техніки пілотування, бойове зла!

годження у складі загону, під час

якого відбувались заліки зі спеці!

альної підготовки, стрільби із осо!

бистої зброї, водіння, фізичної під!

готовки.

Головним у період проведення

бойового злагодження, за словами

комполку, було завдання належ!

ним чином підготувати льотно!

підйомний склад загону до дій у

складних метеорологічних умо!

вах вдень та у простих метеороло!

гічних умовах вночі. З льотним

складом проводились також за!

няття із натренованості з пара!

шутно!десантної та морської під!

готовки.

Під час сертифікації українсько!

го миротворчого контингенту екі!

пажі Мі!24 виконували польоти на

бойове застосування, польоти зі

взаємодії з групою бойового уп!

равління, уражали умовні наземні

цілі некерованими авіаційними

ракетами. Відбулась також залікова

льотна зміна із застосуванням авіа!

ційних засобів ураження вдень та

вночі. А ще у полку одночасно із

підготовкою миротворців знай!

шли можливість провести першу

зміну для молодих льотчиків, які

минулого року поповнили лави

армійських авіаторів після закін!

чення Харківського університету

Повітряних Сил імені Івана Коже!

дуба. Як кажуть, про гідну зміну та!

кож потрібно подбати.

…Від одного із вертольотів до ко!

мандно!диспетчерського пункту

прямують два вертолітники. Це

заступник командира полку з льот!

ної підготовки військовий льотчик

першого класу підполковник Ген!

надій Голубівський разом із моло!

дим льотчиком, випускником,

який тільки!но виконав льотну

вправу згідно з курсом бойової під!

готовки армійської авіації Сухо!

путних військ ЗС України. Пілоти

жваво обговорюють деталі польо!

ту. Видно, що підполковник, який

інструктував лейтенанта у повітрі,

задоволений діями свого молод!

шого колеги. 

Êîìàíäèð 3-ãî îêðåìîãî ïîëêó
àðì³éñüêî¿ àâ³àö³¿ 8-ãî àðì³éñüêîãî
êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ
Óêðà¿íè ïîëêîâíèê ²ãîð ßðåìåíêî

Êåð³âíèê ïîëüîò³â 
ï³äïîëêîâíèê Ñåðã³é Ëåâ÷åíêî 
(íà ïåðåäíüîìó ïëàí³)
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Цього року до полку прибули для

проходження подальшої служби 5

випускників Харківського універ!

ситету Повітряних Сил імені Івана

Кожедуба. Напередодні вони

пройшли наземну підготовку і

вперше за час перебування у полку

виконали льотну вправу відповід!

но до курсу бойової підготовки.

Один із них, лейтенант Ігор Коць,

який закінчив льотний факультет

університету Повітряних Сил за

спеціальністю «бойове застосуван!

ня та експлуатація вертольотів» з

відзнакою, поділився враженнями

після виконання вправи. 

— Служити до полку йшов з єди!

ною мрією, яка не полишає справ!

жнього пілота, — літати, набира!

тись досвіду у льотній справі, —

розповідає молодий льотчик!

штурман. — Сподіваюсь, що мрія

стане реальністю.

Нинішні реалії, на жаль, не зав!

жди співпадають з бажаннями мо!

лодих пілотів. Обмеженість у фі!

нансуванні та катастрофічний

брак пального у полку в минулі ро!

ки зашкоджували їх професійному

зростанню.

— Молодому льотчику, який при!

буває до нас після закінчення нав!

чального закладу, доводиться про!

ходити у полку програму підготов!

ки із самого початку, — ділиться

своїми думками заступник коман!

дира полку з льотної підготовки

підполковник Геннадій Голубів!

ський. — Тому й не дивно, що деякі

з них, розпочинаючи старт «з ну!

ля» декілька разів та не набувши

рівня підготовки до бойових дій

вдень у простих метеорологічних

умовах, писали рапорти на звіль!

нення у запас.

На думку командування полку,

своєрідною «паличкою!рятівни!

цею» у цій ситуації для молодого

льотчика є можливість набратись

певного льотного досвіду у складі

миротворчого підрозділу. За одну

ротацію пілот може налітати від

100 до 150 годин. Щоправда, й тут

існує, так би мовити, два боки ме!

далі. Звичайно, певну кількість го!

дин нальоту та відповідні навички

молодому льотчику!миротворцю

така діяльність дає. Це все ж таки

краще ніж нічого. Але, з іншого бо!

ку, участь військового льотчика у

виконанні миротворчих завдань

робить вимушену перерву в його

професійній підготовці за відпо!

відними льотними вправами згід!

но з курсом бойової підготовки.

Тобто кожному військовому льот!

чику потрібно систематично від!

працьовувати ті навички, які йому

знадобляться у реальній бойовій

ситуації, готуватись за відповідни!

ми льотними вправами й одночас!

но набувати певного практичного

досвіду, що виражається у годинах

нальоту. 

Проведення льотних змін у пол!

ку в минулому навчальному році

надало можливість вертолітникам

скасувати вимушену перерву у під!

готовці та стало їхнім черговим

кроком в опануванні азів льотної

майстерності. За цей час в полку

проведено 35 льотних змін, поло!

вина із них — у складних метеоро!

логічних умовах, а також вночі. За!

гальний наліт льотчиків полку ста!

новить понад 850 годин, а серед!

ній наліт на один екіпаж — майже

20 годин. Багато це чи мало? Якщо

брати до уваги показники минуло!

го року, то така кількість годин на!

льоту на полк у цілому майже на 25

відсотків більша.

— Обставини склались так, що

основні зусилля начальників і ко!

мандирів усіх рівнів зосереджені

на підтриманні у готовності до

виконання поставлених завдань,

насамперед льотних екіпажів, які

включені до складу Об’єднаних

сил швидкого реагування, — роз!

повідає військовий льотчик пер!

шого класу підполковник Генна!

дій Голубівський. — Льотна підго!

товка інших підрозділів — це на!

ша загальна проблема. Тільки

пілотування та виконання прак!

тичних завдань, згідно з курсом

бойової підготовки авіаційних

частин і підрозділів, дасть нам

змогу підготувати висококласних

льотчиків та виконати поставлені

завдання. 

…Один за одним піднімаються у

повітря екіпажі. А згодом, лігши на

зворотний курс, прямують назад

та, здійснивши посадку, займають

свої місця на аеродромі. Польоти

завершились, і гвинтокрилі маши!

ни знову застигли на землі. Зага!

лом 16 льотчиків виконали завдан!

ня із пілотування вдень у складних

метеорологічних умовах. 

Тут же, на аеродромі, проводячи

розбір польотів, командир полку,

військовий льотчик!снайпер пол!

ковник Ігор Яременко дав оцінку

діям кожного свого підлеглого. Пе!

реважна більшість із них виконува!

тимуть миротворчі польоти на да!

лекому африканському континен!

ті — у Демократичній Республіці

Конго. Основа льотного складу

миротворчого контингенту —

льотчики першої вертолітної ес!

кадрильї полку, яка входить до

Об’єднаних сил швидкого реагу!

вання. Всі вони є досвідченими

військовими пілотами, мають біль!

ше тисячі годин нальоту та досвід

виконання миротворчих завдань. 

За результатами проведеної у

полку сертифікації миротворчого

контингенту Місії ООН зі стабілі!

зації у Демократичній Республіці

Конго представники Об’єднаного

оперативного командування ЗС

України високо оцінили рівень

підготовки особового складу та

визнали, що вертолітники готові

до виконання завдань за призна!

ченням.

Спостерігаючи за армійськими

пілотами (і молодими, і більш дос!

відченими), спало на думку, що са!

ме у прагненні літати, в наполег!

ливому пошуку дороги до неба по!

лягає основний мотив їхньої служ!

би. Дорога ця непроста, пов’язана

із чималими труднощами та тур!

ботами вже звичного земного ха!

рактеру. Це, насамперед, обмеже!

ність фінансування й брак пально!

мастильних матеріалів, недостат!

ній рівень соціально!побутового

забезпечення. Парадоксально, але

переважна більшість авіаторів, які

створюють на міжнародному рівні

позитивний імідж нашої країни і

при цьому заробляють для дер!

жавної казни мільйони в інозем!

ній валюті, не мають, на жаль,

власного житла та вимушені ви!

наймати помешкання для прожи!

вання. Деякі із них, звільнившись,

продовжують микатись разом із

сім’єю по чужих кутках. Хіба так

повинно бути?

Але про всі турботи та хвилюван!

ня забуває пілот, відчуваючи не!

повторну мить польоту. Для кож!

ного із них це — святе...

Ìèõàéëî ÃÐÈÍÅÂÈ×. 

Ôîòî àâòîðà

КУРС — НА КОНГО!

Ó ïðàãíåíí³ ë³òàòè — 
îñíîâíèé ìîòèâ ¿õíüî¿ ñëóæáè
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Начальник Центру іноземних мов,

кандидат педагогічних наук, до!

цент полковник Юрій Семенов, го!

ворячи про системність у роботі

цього освітнього закладу, виявляє

більшу схильність до здорового

консерватизму, і його позиція зро!

зуміла. 

— Потужний підрозділ, що відпо!

відає за мовну підготовку, — це

пряме віддзеркалення традицій!

них університетських підходів —

вітчизняних, європейських, світо!

вих, — зазначає він. — Адже у будь!

якому рейтинговому університеті,

окрім фахової підготовки, студен!

там обов’язково надавалась і нині

надається на серйозному рівні

мовна складова та складова з фі!

зичної культури. Протягом остан!

ніх років ця традиція була реалізо!

вана і в НУОУ, й ми намагаємося

жодним чином не законсервувати

її, а навпаки — сприяти її динаміч!

ному розвиткові. 

Повноцінно функціонуючи вже

понад два роки, Навчально!науко!

вий центр іноземних мов НУОУ

взяв на себе відповідальність за

напрям мовної підготовки в уні!

верситеті на рівнях: оперативно!

тактичному — в рамках спецкурсу

з військової термінології; опера!

тивно!стратегічному, де заняття

плануються в рамках надання кон!

сультацій та створення умов для

самостійної підготовки слухачів.

Відповідаючи вимогам Державної

атестаційної комісії, організовано

курс з іноземних мов для ад’юнк!

тів. Загалом у Центрі навчають анг!

лійської, німецької, французької та

інших мов за потребою. Його слу!

хачі — офіцери та державні служ!

бовці Міністерства оборони, Гене!

рального штабу, інших органів уп!

равління і військових частин ЗС

України. 

Зміст навчання та основні зав!

дання Центру визначені Концепці!

єю мовної підготовки особового

складу Збройних Сил України. Во!

на затверджена окремим наказом

Міністра оборони України, що

вкотре підтверджує значення та

актуальність роботи цього осеред!

ку освіти. Також поточні навчаль!

но!методичні завдання визначає

Департамент військової освіти та

науки Міністерства оборони Укра!

їни. До речі, щодо головної мети

навчання у Центрі, то слід зазначи!

ти, що тут все підпорядковано

практичним вимогам, зокрема, за!

ДУШУ НАРОДУ

ВІДКРИВАЄ МОВА  
Íàâ÷àëüíî-íàóêîâèé öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó îáîðîíè Óêðà¿íè (ÍÓÎÓ)
çàáåçïå÷óº ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â ÿê äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè, òàê ³ äëÿ ³íøèõ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü
äåðæàâè. Â³í âïåâíåíî ë³äèðóº ó ñåãìåíò³ â³äïîâ³äíèõ
îñâ³òí³õ ïðîåêò³â (çàêëàä³â).
«Ñê³ëüêè ìîâ òè çíàºø, ñò³ëüêè ðàç³â òè ëþäèíà», —
ãîâîðèòü äàâíº ïðèñë³â’ÿ. ²ç ïðàâäèâ³ñòþ öèõ ñë³â
âàæêî ñïåðå÷àòèñÿ. À òèì á³ëüøå, êîëè ñàì
ïðèì³ðÿºø ðîëü ñëóõà÷à ³ ñòàâèø ïåðåä ñîáîþ
àìá³òíó ìåòó — ï³çíàòè äóøó ³íøîãî íàðîäó ÷åðåç
éîãî ìîâó. Çâè÷àéíî, ìîæíà äî öüîãî íàáëèæàòèñÿ
ñàìîñò³éíî íà îäèíîêîìó ÷îâí³, íåñï³øíî âåñëóþ÷è…
Îäíàê êóäè åôåêòèâí³øå ïðîñóâàòèñÿ äî íå¿ íà
øâèäêîõ³äíîìó êîðàáë³, äå ïðàöþº çëàãîäæåíà
êîìàíäà! Íà ìîþ äóìêó, ñàìå òàêèé îáðàç íàéá³ëüø
âëó÷íî õàðàêòåðèçóº Íàâ÷àëüíî-íàóêîâèé öåíòð
³íîçåìíèõ ìîâ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó îáîðîíè
Óêðà¿íè, ÿêèé íèí³ ó åêñïåðòíèõ êîëàõ ââàæàþòü çà
íîâ³òí³é ñåãìåíò íå ëèøå ó ñèñòåì³ ÍÓÎÓ, àëå é
â³éñüêîâî¿ îñâ³òè çàãàëîì. 

ВИВЧАЄМО АНГЛІЙСЬКУ
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безпеченню участі військовослуж!

бовців у міжнародній співпраці та

у багатонаціональних військових

операціях. Отож навчання, з одно!

го боку, побудоване за стандарти!

зованими рівнями, а з другого (при

потребі) — за спеціалізованими

курсами з юридичної, ділової, спе!

ціальної військової термінології

тощо. Такий приклад: організація

та успішна реалізація фахівцями

Центру мовної підготовки військо!

вих медиків, які були відряджені до

складу миротворчого контингенту

в Афганістані. 

Показово також, що в останні ро!

ки Центр іноземних мов став при!

вабливою міжвідомчою навчаль!

ною базою. Зокрема, тут навчають!

ся військовослужбовці та представ!

ники цивільного персоналу з інших

збройних формувань України —

МВС, МНС, ВВ та СБУ. Як запевня!

ють фахівці, в тому числі й з!за кор!

дону, Національний університет

оборони України за організацій!

ним і методичним рівнем курсової

підготовки з іноземних мов увій!

шов у десятку кращих вишів Украї!

ни. Більш того, завдяки налагодже!

ним міжнародним зв’язкам у май!

бутньому мовний центр може до!

сягти міжнародного визнання.

Як розповів полковник Юрій Се!

менов, рік тому в Центрі навчався

майор Хонг, офіцер армії Півден!

ної Кореї. Спеціально для нього

було оперативно опрацьовано ін!

дивідуальну десятимісячну прог!

раму інтенсивного вивчення ро!

сійської мови як іноземної. Резуль!

тат видався доволі успішним. Іно!

земець швидко опанував мову

належним чином, а викладацький

склад Центру отримав високу

оцінку та визнання з боку корей!

ської сторони.

Ще один яскравий приклад.

Нещодавно на кафедрі здав канди!

датський іспит з іноземної мови

офіцер ВМС Шрі!Ланки (син пре!

зидента цієї країни) старший лей!

тенант Йошитха Канішка Раджа!

пакса. Для моряка англійська мова

була другою іноземною, та попри

це, як відзначила екзаменаційна

комісія, опанував він її на високому

рівні. Викладачам це додало снаги

й переконало у правильності обра!

ного шляху. Недарма ж для вивчен!

ня англійської Його високість об!

рав саме Україну та її провідний

військовий навчальний заклад.

А це вже, безумовно, говорить про

його престиж та репутацію. 

Однак у чому, як кажуть, «род!

зинка» Центру? Де приховано

«пружину», яка рухає його «меха!

нізм»? Відповідаючи на ці питання,

полковник Юрій Семенов звернув

увагу на знаковий факт: чи не

вперше за 20 років Збройних Сил

України розбудовано освітній осе!

редок, в якому мовна підготовка

повністю відповідає міжнародним

стандартам й цілком зрозуміла

мовним експертам ООН та регіо!

нальних міжнародних організа!

цій, зокрема й таких, як Європей!

ський Союз та НАТО. Тобто досяг!

нуто повної інтеграції у міжнарод!

ному вимірі щодо мети, завдань

навчання, змісту, рівнів підготов!

ки. Що стосується підручників, то

використовуються лише ті, що пе!

ревірені часом. Для прикладу: як!

що йдеться про інтенсивні курси у

галузі англійської мови, то тут нав!

чають за підручниками Оксфорд!

ського університету Headway, у га!

лузі американської — Аmerican

language course. Щодо підготовки

держслужбовців, то застосовуєть!

ся Business English. А ще підручник

Campaign тощо. Всі вони — рівневі

та входять у перелік найкращих у

світі. Водночас Центр підтримує

плідні стосунки з Національною

академією наук України. Так, нав!

чальні матеріали, які опрацювали

її фахівці, активно використову!

ють для забезпечення мовної під!

готовки ад’юнктів. Необхідну нав!

чальну літературу в основному за!

куповують за рахунок фондів Мі!

ністерства оборони України.

Центру активно допомагають й

іноземні партнери. Вагомий вне!

сок у творення методично!нав!

чального фонду зробили в свій час

в рамках програми ФМФ амери!

канська сторона (надала підруч!

ник Аmerican language course) та

Британська рада (Headway). Окрім

цього Центр підтримує також доб!

рі стосунки з французькими та ні!

мецькими фахівцями. У такий спо!

сіб протягом десяти років на ка!

федрі вдалося створити сучасний

фонд навчально!методичних ма!

теріалів. 

— Це не може не надихати, —

розповідає полковник Юрій Семе!

нов. — Адже старожили пам’ята!

ють, як все розпочиналось. З пер!

шої напівпідвальної кімнати, пер!

ших словників, придбаних за влас!

АКТУАЛЬНО

Þð³é Ñåìåíîâ: «Ïîòóæíèé ï³äðîçä³ë,
ùî â³äïîâ³äàº çà ìîâíó ï³äãîòîâêó, —
öå ïðÿìå â³ääçåðêàëåííÿ òðàäèö³éíèõ

óí³âåðñèòåòñüêèõ ï³äõîä³â»
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ні кошти, та величезного ентузіаз!

му колективу… 

Отож, сьогодні Центр має прек!

расні аудиторії, лінгафонні класи,

мультимедійні лабораторії, де вод!

ночас з підручниками використо!

вуються сучасні технічні засоби

навчання і додаткові матеріали. Це

й комп’ютерна база з відповідним

програмним забезпеченням, муль!

тимедійні засоби, системи супут!

никового телебачення, відео! , ау!

діосистеми та інше. Найближчим

часом передбачається модерніза!

ція існуючої навчально!методич!

ної бази. Свій вагомий внесок у цю

справу роблять висококваліфіко!

вані інженерно!технічні працівни!

ки підполковники Михайло Прий!

мак та Сергій Голівець.

Важливу роль у роботі Центру ві!

діграє чіткий функціональний роз!

поділ між його підрозділами. Зок!

рема, для реалізації комплексу зав!

дань — планування, організації,

проведення, забезпечення та оці!

нювання навчання — працюють

кафедра іноземних мов, яка об’єд!

нує викладацький склад; науковий

відділ мовного тестування (наукові

працівники — тестологи) та відділ

програмно!технічного забезпе!

чення. Таким чином, створено сис!

тему у складі унікальних компо!

нентів. Зокрема, цікаві і досить нез!

вичні завдання має відділ мовного

тестування. Тут опрацьовується

весь пакет необхідних документів:

від організаційно!методичних вка!

зівок до тестових матеріалів. Це ве!

ликий обсяг наукової роботи, який

до того ж регламентується ком!

плексом вимог, що й забезпечує

достатній рівень валідності та на!

дійності тестових завдань. 

Та все ж основна «тактична оди!

ниця» Центру — це, звичайно, вик!

ладацький склад. Саме його рівень

кваліфікації є визначальним щодо

якості навчання. Керівництво уні!

верситету зосереджує на цьому

сегменті особливу увагу й, по мож!

ливості, допомагає. Окрім вищої

освіти, викладачі мають серйозну

допідготовку і підтвердили свій рі!

вень знань міжнародними серти!

фікатами. Багато викладачів прой!

шли підготовку в Кембриджському

університеті. Ці контакти трива!

ють протягом п’яти років та є свого

роду унікальними — таких можли!

востей не має жоден інший вій!

ськовий виш України та не кожний

рейтинговий цивільний універси!

тет. Декілька тестологів пройшли

методичну підготовку у провідно!

му Європейському центрі міста

Гарміш Партенкірхен при Центрі

Маршалла. Загалом тут підтриму!

ється тісна взаємодія з мовними

центрами Канади, США, Великої

Британії, Німеччини, Франції,

Норвегії, Швеції та інших країн.

Міжнародний напрям розвиваєть!

ся й нині. Завдяки керівництву НУ!

ОУ, минулого року на стажуваннях

та семінарах за кордоном побува!

ли п’ять викладачів Центру. 

Улюблена фраза щодо ролі вик!

ладачів у навчанні, яку не втомлю!

ється повторювати полковник

Юрій Семенов, належить відомому

педагогові Костянтину Ушинсько!

му, який працював у Києві сторіччя

тому: «Дух навчального закладу

живе не в стінах і не на папері, а в

характерах більшості викладачів,

звідки він переходить у характери

Äëÿ ðåàë³çàö³¿ êîìïëåêñó çàâäàíü ïðàöþþòü
êàôåäðà ³íîçåìíèõ ìîâ, 
â³ää³ë ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
òà â³ää³ë ìîâíîãî òåñòóâàííÿ

— Ñâîãî ÷àñó ìè îòðèìàëè â³ä Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè

Óêðà¿íè ³íôîðìàö³þ ùîäî ñêëàäíîù³â ó íàâ÷àíí³ àíãë³é-

ñüêî¿ ìîâè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà îñ³á öèâ³ëüíîãî ïåð-

ñîíàëó, àäæå â³ä÷óâàâñÿ áðàê äîñâ³äó. Íà ïåðøîìó åòàï³

íà öå çâåðíåííÿ â³äãóêíóëàñü Áðèòàíñüêà ðàäà, ÿêà ïî-

÷àëà ïðîâîäèòè ïåð³îäè÷í³ êóðñè äëÿ äåðæñëóæáîâö³â.

Îäíàê, ³ç çàâåðøåííÿì ïåðøîãî ñåìåñòðó íàâ÷àííÿ, äî

öüîãî ïðîöåñó äîëó÷èëàñÿ íà òîé ÷àñ Íàö³îíàëüíà àêà-

äåì³ÿ îáîðîíè Óêðà¿íè, êåð³âíèöòâî ÿêî¿ âèÿâèëî çàö³-

êàâëåí³ñòü òà ãîòîâí³ñòü âñå îðãàí³çîâóâàòè ³ îïëà÷óâàòè.

Ç áîêó Áðèòàíñüêî¿ ðàäè íàä³éøëà øèðîêà äîïîìîãà ùî-

äî ìåòîäîëîã³¿. Ìè çàêóïèëè íåîáõ³äí³ ï³äðó÷íèêè, ÿêèìè,

äî ðå÷³, äîïîìàãàºìî é äîíèí³. Íà ïðîõàííÿ êåð³âíèöòâà

ÍÓÎÓ ìè íàìàãàºìîñÿ ÿêîìîãà ÷àñò³øå â³äâ³äóâàòè êóð-

ñè, ñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñëóõà÷àìè, ùîá âîíè ÷óëè ìîâó ç âóñò

¿¿ íîñ³¿â. 

Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ð³âåíü ñàìîîðãàí³çàö³¿ Öåíòðó ³íî-

çåìíèõ ìîâ òà ï³äãîòîâêè éîãî âèêëàäà÷³â áóâ îö³íåíèé

âèñîêî. Òóò äåìîíñòðóâàëàñÿ ïîñò³éíà ãîòîâí³ñòü ïðàöþ-

âàòè íà ðåçóëüòàò, çîêðåìà, é ç ³íîçåìíèìè ïàðòíåðàìè

ùîäî îáì³íó äîñâ³äîì ç ìåòîäîëîã³¿. ßê ï³äñóìîê, íà ñüî-

ãîäí³ öåé îñâ³òí³é íàïðÿì — îäèí ³ç íàéâäàë³øèõ ïðèêëà-

ä³â ð³âíîïðàâíîãî ïàðòíåðñòâà, äå ìè çìîãëè äèíàì³÷íî

äîïîâíèòè îäèí îäíîãî òà äîñÿãòè óñï³õó. 

Çãîäîì ìè ï³øëè ùå äàë³, â³äãóêíóâøèñü íà ³í³ö³àòèâó

ïðîâ³äíîãî â³éñüêîâîãî âèøó ùîäî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-

êàö³¿ âèêëàäà÷³â êàôåäðè ³íîçåìíèõ

ìîâ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì äîïîìîãëè ó

çä³éñíåíí³ íèçêè ïðîåêò³â, çàáåçïå-

÷èâøè ïðèáóòòÿ äî Êèºâà ïðîôåñ³é-

íèõ òðåíåð³â òà àóäèòîð³â. Çîêðåìà,

ìèíóëîãî ðîêó óêðà¿íñüêèõ âèêëàäà-

÷³â íàâ÷àëè çà íàéñó÷àñí³øîþ ìåòî-

äèêîþ îïàíóâàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. 

Ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà âäîñêîíà-

ëåííÿ íàâ÷àííÿ, òðèâàº. Îñòàíí³é ì³æíàðîäíèé ñåì³íàð ç

ìîâíî¿ ï³äãîòîâêè áóâ, çîêðåìà, ïðèñâÿ÷åíèé îðãàí³çàö³¿

òåñò³â íà ð³âí³ ñòàíäàðò³â ÑÒÀÍÀÃ 6001. Òîáòî, óêðà¿í-

ñüêèì âèêëàäà÷àì áóëî çàïðîïîíîâàíî ïîâíèé öèêë ìîâ-

íî¿ ï³äãîòîâêè. Âîíè îòðèìàëè ùå é ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³é-

íî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç åêñïåðòàìè ªâðîñîþçó òà ÍÀÒÎ. 

ßêà íàøà çàö³êàâëåí³ñòü ùîäî ðîçøèðåííÿ âèâ÷åííÿ

àíãë³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³? Ïåðåäóñ³ì âîíà ó òîìó, ùîáè

óêðà¿íñüê³ ôàõ³âö³ ìîãëè àêòèâí³øå âçàºìîä³ÿòè ç ºâðî-

ïåéñüêèìè êîëåãàìè, ñï³ëüíî ïðàöþþ÷è â ðàìêàõ ì³æíà-

ðîäíèõ êîíôåðåíö³é òà îáì³íþþ÷èñü äîñâ³äîì. Äëÿ öüî-

ãî âàæëèâî, àáè â³äñîòîê â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà äåðæ-

ñëóæáîâö³â, ÿê³ çíàþòü ìîâó, ïîñò³éíî çðîñòàâ. Á³ëüø³ñòü

êðà¿í-÷ëåí³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ïðîéøëè ñàìå òàêèé

øëÿõ. Äî òîãî æ çíàííÿ ìîâè ïîòð³áíå é íà îñîáèñò³ñíî-

ìó ð³âí³: ðîçøèðþº êóëüòóðíå òà ñâ³òîãëÿäíå ï³çíàííÿ, º

ãàðíèì ôóíäàìåíòîì äëÿ ðîçâèòêó êàð’ºðè.

Керівник програми професійної підготовки при Офісі зв’язку НАТО в Україні Барі Адамс:
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вихованців». Як підтримувати та!

кий витончений духовний про!

цес? Щодо відповіді на це питання

у Центрі постійно триває творчий

пошук. Викладачі наполегливо оп!

рацьовують власні підходи до вик!

ладання. Зокрема, завідувач кафед!

ри, доцент Маргарита Федорович

вважає одним із найефективніших

шляхів підвищення рівня володін!

ня іноземною мовою спонтанне

монологічне мовлення, що прояв!

ляється у здатності слухачів пра!

вильно викладати свої думки за ко!

роткий проміжок часу. Заступник

завідувача кафедри, кандидат фі!

лологічних наук, доцент Ольга Ба!

харєва докладає значних зусиль як

координатор наукової роботи, в

тому числі серед ад’юнктів. Голови

предметно!методичних комісій

опрацьовують авторські методики.

Доцент Наталія Колотова вправно

застосовує мультимедійні ком!

п’ютерні програми, «адаптовані»

вправи та завдання для засвоєння

лексики військового профілю. До!

цент Віта Журавель — справжній

майстер у роботі з періодичними

виданнями. Під час оглядового чи!

тання слухачі самотужки шукають

відповіді на питання, що виника!

ють, обмінюються ними у групах

або працюють самостійно, змага!

ючись у швидкості. Високою ре!

зультативністю відзначається і ва!

ріативна методика проведення за!

нять з поєднанням проблемного

та індивідуального методів, що

притаманно старшому викладаче!

ві Наталії Демченко. На практич!

них заняттях під її керівництвом

слухачі отримують тексти та віде!

оматеріали, анімаційні фрагменти

і завдання для програмованого

контролю рівня знань. Старші

викладачі Олена Крайова та Ірина

Погорельська практичні заняття

орієнтують на розв’язування нав!

чальних завдань через впровад!

ження інтерактивних форм, спря!

мованих на розширення компе!

тенції одного учасника комуніка!

ції за допомогою спілкування з

іншими. 

А ще важливо, що обґрунтовані

ініціативи Центру підтримуються

на рівні університету. Міжнарод!

ний семінар з питань мовного

тестування — тому яскраве під!

твердження. В його роботі взяли

участь з одного боку кращі фахів!

ці збройних формувань України,

а з другого (й це дуже важливо) —

експерти Бюро міжнародної спів!

праці в галузі іноземних мов

(BILС). Нині ця структура має

найвищий авторитет у світі щодо

планування та організації вив!

чення мов. Зокрема, вона відпові!

дає за підтримання мовної кому!

нікації на рівні ООН та НАТО.

Юрій Семенов під час відвідин

міжнародного семінару у Сток!

гольмі запросив цих фахівців

попрацювати у Києві і вони з го!

товністю відгукнулися на пропо!

зицію. Отож протягом чотирьох

днів українські педагоги мали

змогу послухати досвідчених екс!

пертів, в тому числі щодо органі!

зації вивчення мов комунікатив!

ним методом. 

Чи не губиться слухач в тій вели!

кій кількості масових заходів, які

здійснює кафедра іноземних мов?

Адже, за офіційними даними, що!

річно за різними формами нав!

чання через Центр проходить

близько тисячі військовослужбов!

ців та держслужбовців, а тестують!

ся ще більше. На це питання тут

впевнено відповідають: «Ні!».

Вплив викладача відчуває кожен

слухач. У навчальних групах не

більше 15 осіб, отож є час та мож!

ливість працювати з кожним. 

Однак існують й об’єктивні

складнощі, які ще належить подо!

лати, аби якісно опанувати інозем!

ні мови. У Центрі переконані, що,

по!перше, було б доцільним пов!

ністю впровадити міжнародні

норми стандартів оцінювання

знань і вмінь з іноземних мов, зок!

рема, в рамках стандартів СМР.

А, по!друге, активніше заохочувати

до вивчення англійської мови не

тільки військовослужбовців, але й

працівників ЗС України та держ!

службовців. Із цією метою слід

удосконалити спеціальну норма!

тивно!правову базу, де ще залиша!

ються певні недомовки. 

Загалом динаміка розвитку мов!

ного Центру цілком обґрунтована,

бо актуальність вивчення інозем!

них мов лише зростатиме. Як заз!

начають на кафедрі, в її основі ба!

гато чинників. По!перше, вивчен!

ня мови — це потужний стимул для

підвищення рівня професіоналіз!

му спеціаліста, тому що він отри!

мує змогу безпосередньо брати

фахову інформацію з тих джерел,

які йому потрібні. Сьогодні і зараз!

При чому як через друковані ви!

дання, так і через інтернет. Таким

чином, опанування іноземної мо!

ви просто «прирікає» на подаль!

ший професійний розвиток. По!

друге, дуже важливе питання — за!

безпечення участі у психологічній

та інформаційній протидії. По!

третє, висококваліфікований офі!

цер може гідно представляти свою

державу. Отож, як не пригадати

пророчу настанову Великого Коб!

заря: «І чужого навчайтесь, і свого

не цурайтесь». 

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

АКТУАЛЬНО

Äóõ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó æèâå 
ó õàðàêòåðàõ âèêëàäà÷³â
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Завершення 2011 року для екіпажу

великого гідрографічного катера

(ВГК) «Сквира» ознаменувалось де!

кількома визначальними подіями.

Хоча «великий» він швидше умов!

но, адже команда — 14 осіб. Але по!

чаток капітального ремонту для

корабля, якому тридцять шість ро!

ків, — подія. 

Порівнювати «Сквиру» з бойови!

ми кораблями недоречно, проте

його місія — не менш важлива.

Своєчасність, швидкість та якість

виконання бойових завдань нап!

ряму залежать від професіоналізму

команди «Сквири» і двох малих гід!

рографічних катерів, які станов!

лять ланку плавзасобів Центру на!

вігації, гідрографії та гідрометео!

рології Військово!Морських Сил

Збройних Сил України.

Сьогодні будь!яка військово!

морська операція — від закриття

районів для висадки десанту, уста!

новки мінних полів до забезпечен!

ня стрільб з моря, — неможлива

без гідрографічного та гідролока!

ційного забезпечення. Такий факт

підкреслює унікальність «Сквири».

Це єдиний в українському флоті

гідрографічний корабель. Тому всі

гідрологічні, гідрографічні та інші

спеціальні роботи в морі, такі як:

виконання промірів, вивчення де!

сантнодоступних ділянок узбе!

режжя, виставлення навігаційних

орієнтирів тощо, виконують фа!

хівці Центру з борту «Сквири».

Технічний ресурс ВГК «Сквира»

вичерпався ще у 2007 році. 

«Вже потім українсько!амери!

канські тактичні навчання ВМС за

участю представників інших країн

«Сі Бриз!2007», — пригадує капітан

катера Олександр Грабовенко, —

АКТУАЛЬНО

ВЕЛИКЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ

З МАЛОГО
Øåôñòâî ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é íàä
ç’ºäíàííÿìè ³ ÷àñòèíàìè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ìàº
äàâí³ òà óñòàëåí³ òðàäèö³¿. Éîãî ëîã³÷íèì ïðîäîâæåí-
íÿì º â³äïîâ³äíèé Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
¹918/2010 â³ä 27 âåðåñíÿ 2010 ðîêó. Çã³äíî ç
íèì, Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè ùîð³÷íî äî 1 âå-
ðåñíÿ ïîäàº ïðîïîçèö³¿ Ïåðåë³êó ç’ºäíàíü, â³éñüêîâèõ
÷àñòèí, çàêëàä³â, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, íàä ÿêèìè
çä³éñíþºòüñÿ øåôñòâî, à 1 áåðåçíÿ äîïîâ³äàº ïðî
ñòàí ðîáîòè. Â³äâ³äàâøè îäíó ç ÷àñòèí Â³éñüêîâî-
Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ó Ñåâàñòîïîë³,
ìè ìàëè çìîãó áà÷èòè ÿê íà ïðàêòèö³ ðåàë³çóþòüñÿ
çàçíà÷åí³ çàõîäè.
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визнали наймасштабнішими ма!

неврами року. І хоча наш внесок

залишився без уваги журналістів,

вся команда з гордістю спостеріга!

ла активну фазу навчань, до яких

залучались 22 військові кораблі й

понад 2,5 тисяч військовослужбов!

ців та спостерігачів із 13 країн».

У грудні 2011 року на корабель!

но!ремонтній базі завершились

«чорнові» роботи з приведення

корпусу великого гідрографічно!

го катера до належного технічно!

го стану. «Остаточне та повне за!

вершення ремонту планується у

2012!му і залежить від відомих

чинників, головний серед яких —

планове та ритмічне державне фі!

нансування, — впевнений голов!

ний інженер Центру капітан 2!го

рангу Олександр Луцько, — але

приємно що і шефи — представ!

ники Сквирської районної дер!

жавної адміністрації в умовах сві!

тової фінансової кризи про нас не

забувають та надають посильну

допомогу».

Для голови Сквирської районної

державної адміністрації Миколи

Горбалінського шефська робота

вже давно поза межами формаль!

ного виконання офіційних доку!

ментів. Він бачить в ній дієве поєд!

нання можливостей військових і

цивільних людей навколо шляхет!

ної справи захисту Вітчизни та ви!

ховання справжніх патріотів Укра!

їни. І тому нині поняття шефства

поширилось від ВГК «Сквира» на

весь Центр навігації, гідрографії та

гідрометеорології Військово!Мор!

ських Сил Збройних Сил України. 

«Своєю роботою ми досягаємо

двох цілей: надання шефської до!

помоги та виховання патріотизму,

шляхом задоволення цікавості ді!

тей міста Сквири до сьогодення

Військово!Морських Сил Зброй!

них Сил України, — говорить на!

чальник відділу зв’язків із правоо!

хоронними органами та мобіліза!

ційної роботи апарату райдержад!

міністрації Микола Сікорський. —

Після знайомства з частиною у ді!

тей фактично змінюється світог!

ляд. Минулого року з групою до Се!

вастополя потрапив і мій менший

син — Володимир, студент третьо!

го курсу вишу. Головний резуль!

тат — його усвідомлене чоловіче

бажання відслужити строкову вій!

ськову службу. Для мене як для

батька — це головне». 

За чотири роки, а саме стільки

опікується шефською роботою

Микола Леонідович, відновлення

зв’язків із Центром навігації, гід!

рографії та гідрометеорології Вій!

ськово!Морських Сил Збройних

Сил України та ВГК «Сквира» відро!

ШЕФСТВО

Ñêâèðà — îäíå ³ç íàéäàâí³øèõ ì³ñò Óêðà¿íè.

Ïåðø³ çãàäêè ïðî ì³ñòî çóñòð³÷àþòüñÿ ó 1390 ðîö³.

Ìàãäåáóðçüêå ïðàâî ì³ñòó íàäàíî â 1616 ðîö³.

Ì³ñòî ðàéîííîãî çíà÷åííÿ, ðàéîííèé öåíòð.

Êè¿âñüêà îáëàñòü, Ñêâèðñüêèé ðàéîí.

Ïëîùà: 63,28 êì2.

Íàñåëåííÿ: áëèçüêî 18000 îñ³á.

Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 49044’ ï. ø. 29041’ ñ. ä.

Â³äñòàíü äî Êèºâà: çàë³çíè÷íèìè êîë³ÿìè — 135 êì,

àâòîøëÿõàìè — 121 êì.

«Ñêâèðà» — âåëèêèé ã³äðîãðàô³÷íèé êàòåð Öåíòðó íàâ³ãà-

ö³¿, ã³äðîãðàô³¿ òà ã³äðîìåòåîðîëîã³¿ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Çàâîä-áóä³âíèê: Ï/Ñ À-7333, ì. Ãîðüêèé.

Ïðîåêò: ¹ 1896.

Ð³ê ïîáóäîâè: 1976.

Ìàòåð³àë êîðïóñó: ñòàëü.

Ìîðåïëàâí³ñòü (áàë³â ìîðÿ): äî 7 áàë³â.

Ðîçì³ðè êîðïóñó: äîâæèíà — 28,54 ì, øèðèíà — 5,42 ì.

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü: äëÿ åê³ïàæó — 14, äëÿ ïàñàæèð³â — 4.

Öåíòð íàâ³ãàö³¿, ã³äðîãðàô³¿ òà ã³äðî-

ìåòåîðîëîã³¿ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè îðãàí³çî-

âóº òà çä³éñíþº íàâ³ãàö³éíî-ã³äðîãðà-

ô³÷íå (òîïîãåîäåçè÷íå ³ íàâ³ãàö³éíå) ³

ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íå (ìåòåîðîëîã³÷íå)

çàáåçïå÷åííÿ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Âèêîíóº

ôóíêö³¿ ãîëîâíîãî ïîñòà÷àëüíîãî îð-

ãàíó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè çà íîìåí-

êëàòóðîþ «ìîðñüêèõ çàñîá³â íàâ³ãàö³¿

òà îêåàíîãðàô³¿».

Öåíòð ñôîðìîâàíèé ó ÷åðâí³ 2004

ðîêó íà áàç³ ã³äðîãðàô³÷íî¿ òà ã³äðî-

ìåòåîðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî

øòàáó ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè, ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîãî öåíòðó ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè, îê-

ðåìîãî ã³äðîãðàô³÷íîãî äèâ³ç³îíó ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè, òîïîãðàô³÷íî¿ ÷àñòèíè

â³éñüê áåðåãîâî¿ îáîðîíè ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè ³ áàçè ðåìîíòó òà çáåð³ãàííÿ îçá-

ðîºííÿ (ã³äðîãðàô³÷íî-øòóðìàíñüêîãî) ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè.

Îñíîâí³ ï³äðîçä³ëè: ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íèé â³ää³ë, åêñïåäèö³éíèé â³ää³ë, òî-

ïîãåîäåçè÷íèé â³ää³ë, â³ää³ë êàìåðàëüíî¿ îáðîáêè, â³ää³ë îçáðîºííÿ òà â³é-

ñüêîâî¿ òåõí³êè, êàðòîãðàô³÷íå â³ää³ëåííÿ òà ëàíêà ïëàâçàñîá³â. 

Äî ëàíêè ïëàâçàñîá³â âõîäÿòü: ÂÃÊ «Ñêâèðà»; ÌÃÊ 1694; ÌÃÊ 1877.



дило по!справжньому дружні сто!

сунки військових моряків і цивіль!

них жителів Сквирського району.

Тому в районного військового ко!

місара підполковника Юрія Во!

линця проблем із охочими прохо!

дити строкову військову службу у

Військово!Морських Силах Зброй!

них Сил України не виникає, але

потрапляють туди найкращі.

За словами командира Центру

капітана 1!го рангу Ігоря Костро!

ва, при розподілі Чорноморського

флоту Радянського Союзу, велико!

му гідрографічному катеру, який

увійшов до складу Військово!Мор!

ських Сил Збройних Сил України,

було присвоєне почесне наймену!

вання «Сквира». Відтоді й беруть

свій початок шефські зв’язки із ра!

йонною державною адміністраці!

єю міста, на честь якого названо

катер. Однак шефська допомога не

була стабільною та однаковою рік

у рік. Її активізація припадає на

2004!й, коли шляхом реформуван!

ня обтяжливих для військового

бюджету та практично не потріб!

них військових частин, було ство!

рено Центр навігації, гідрографії

та гідрометеорології Військово!

Морських Сил Збройних Сил Ук!

раїни, до одного зі структурних

підрозділів якого і увійшов ВГК

«Сквира». Протягом останніх чо!

тирьох років шефи двічі на рік від!

відують частину, а офіцери беруть

участь в урочистостях з нагоди

державних свят, які відзначаються

у Сквирському районі. 

Минулого року в День Військо!

во!Морських Сил перед військо!

вослужбовцями Центру виступив

із сольним концертом Сквирський

дитячий хореографічний колек!

тив «Веселий сонях». На згадку від

військовослужбовців частини юні

гості отримали «тільняшки». Нев!

довзі на прохання дітей, керівник

колективу Людмила Челюбєєва

включила в репертуар новий танок

на флотську тематику.

А на нинішні новорічні свята вій!

ськовослужбовці частини отрима!

ли духмяний коровай, як кажуть,

прямо з печі Сквирського хлібоза!

воду та набір будівельних електро!

інструментів від приватних під!

приємств Сквирщини.

«В усі часи шефську допомогу

частині організовувала і здійсню!

вала райдержадміністрація кош!

том благодійних внесків приват!

них підприємств та підприємців

району, — розповідає Микола Сі!

корський, — щоб не образити ні!

кого, зазначу, що їх більше двадця!

ти». Дехто з них віддав службі в ар!

мії більше двадцяти п’яти років.

І сьогодні ці люди вважають за

честь допомагати війську, адже те!

пер служать їхні діти.

Можливо хтось дорікне, що в мас!

штабах Збройних Сил України подіб!

на підтримка майже й не помітна. Та

шефську допомогу тут можна

порівняти з роботою екіпажу «Скви!

ри» у складі Центру до початку дій бо!

йових кораблів — іноді невелика та

непомітна, але від того не менш важ!

лива.

Кажуть, усе велике починається з

малого. Тож, коли традиції шефс!

тва відроджені і діють на великому

гідрографічному катері «Сквира», є

впевненість, що поширяться вони і

в усіх Збройних Силах України. 

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ, 

Ôîòî Âàñèëÿ ÏÎÒÀÏ×ÓÊÀ

АКТУАЛЬНО

Øåôñüêà ðîáîòà º ä³ºâèì ïîºäíàííÿì
ìîæëèâîñòåé â³éñüêîâèõ ³ öèâ³ëüíèõ ëþäåé
íàâêîëî øëÿõåòíî¿ ñïðàâè çàõèñòó Â³ò÷èçíè
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— Миколо Ярославовичу, чо�
го вдалося досягти за минулий
рік у діяльності вашого відомс�
тва? Чи виконано все, що було
намічено?

— Безперечно, успіхи є. Адже

внаслідок заходів, вжитих у взає!

модії з правоохоронними органа!

ми, намітилася тенденція до упо!

вільнення зростання темпів зло!

чинності на 17% у піднаглядних

нам військових формуваннях.

Менше ніж у 2010 році зареєстро!

вано злочинів (342 проти 410), у

тому числі на 4% — військових

(172 проти 180) та на 19% загаль!

но!кримінальних (170 проти 209),

на 16% тяжких та особливо тяжких

(111 проти 132). 

Незважаючи на зменшення зло!

чинів, спрямованих на заволодін!

ня військовим майном на 32% (32

проти 47), на 13% зросла кількість

випадків протиправного заволо!

діння військовим майном через

зловживання службовим станови!

щем (17 проти 15).

— Надзвичайно гостро в дер�
жаві нині стоїть питання бо�
ротьби з корупцією. Наскільки
глибоко вражене цією хворо�
бою українське військо? 

— У 2011 році за результатами

правозахисної діяльності скла!

дено та направлено до суду 40

протоколів про корупційні пра!

вопорушення. За наслідками роз!

гляду цих протоколів 39 винних

осіб притягнуто до адміністра!

тивної відповідальності. Виявля!

ємо корупційні діяння і старших

офіцерів. Так, співробітники га!

лузевого відділу військової про!

куратури Центрального регіону

України склали протокол про

вчинення адміністративного ко!

рупційного правопорушення,

передбаченого ч. 2 ст. 172–2 Ад!

мінкодексу, стосовно головного

інженера — першого заступника

командира військової частини в

званні підполковника. Він, вико!

ристовуючи свої службові пов!

новаження, надав незаконні вка!

зівки своїм підлеглим на внесен!

ня недостовірних даних у бух!

галтерські та інші документи,

незаконно списав та намагався

заволодіти пально!мастильними

матеріалами. 

— Можете навести приклади
актуальних кримінальних
справ щодо конкретних май�
нових злочинів?

— Звичайно. У липні 2011 року

галузевий відділ нашої прокурату!

ри порушив кримінальну справу за

фактом перевищення службовими

особами філії «Укроборонбуд»

службових повноважень за ознака!

ми злочину, передбаченого ст. 365

ч. 3 КК України. Вони від імені дер!

жави в особі Міноборони уклали з

ТОВ «Продекспорт» договори від

27 березня 2006 року про спільне

будівництво на території військо!

вого містечка № 36 об’єктів житло!

во!цивільного призначення. В ре!

зультаті право власності на дер!

жавне майно вищевказаного вій!

ськового містечка незаконно

перейшло до ТОВ «Продекспорт»,

що завдало державі збитків на суму

9,9 млн грн. Досудове слідство по

справі триває. 

Ще один приклад — 19 серпня

2011 року військовий прокурор

Київського гарнізону порушив

кримінальну справу за фактом

службового підроблення докумен!

тів та заволодіння земельною ді!

лянкою у Києві, що належала армії.

У 2006–2007 рр. військовослуж!

бовці, діючи у змові із посадовця!

ми ТОВ «Київський регіональний

інститут земельної реформи», за!

володіли частиною земельної ді!

лянки військового містечка № 254

площею 2,31 га у місті Києві, надав!

ши недостовірні дані до офіційних

документів. У той же час, військо!

вики Київського квартирно!екс!

плуатаційного управління (КЕЧ)

Міноборони та Васильківської

КЕЧ, недбало ставлячись до вій!

ськової служби, не виявили пору!

шення обліку земель військового

містечка №254. Внаслідок цього

частину ділянки згаданого містеч!

ка вартістю 2,8 млн грн було неза!

конно відчужено. Справа ще роз!

слідується. Взагалі у 2011 році суди

задовольнили 68 позовів (33 у

Військовий прокурор 
Центрального регіону України
Микола Голомша:

«Підтримувати дисципліну

в армії законними методами, 

а не кийками»
Ï³ñëÿ ïàëêèõ äèñêóñ³é ìèíóëèõ ðîê³â ïðî äîö³ëüí³ñòü
³ñíóâàííÿ â³éñüêîâèõ ïðîêóðàòóð áåç â³éñüêîâèõ ñóä³â,
öåé îñîáëèâèé ïðàâîîõîðîííèé îðãàí íàî÷íî äîâ³â
ñâîþ ñïðîìîæí³ñòü áëèñêàâè÷íî ðåàãóâàòè íà ïîðó-
øåííÿ çàêîíîäàâñòâà ó â³éñüêó. Âàãîìèõ ðåçóëüòàò³â
äîñÿãëà â³éñüêîâà ïðîêóðàòóðà òàêîæ ³ ó ñôåð³ áîðîòü-
áè ç êîðóïö³ºþ. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî îäèí ³ç íàð³æíèõ
ïðèíöèï³â ó ðîáîò³ â³éñüêîâèõ ïðîêóðîð³â — öå ïðèíöèï
ãëàñíîñò³, îáãîâîðèìî àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ïðîòèä³¿ çëî-
÷èííîñò³ â àðì³¿ ³ç î÷³ëüíèêîì â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè
Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè, äåðæàâíèì ðàäíèêîì
þñòèö³¿ 2-ãî êëàñó Ìèêîëîþ Ãîëîìøåþ.



2010 році) щодо земельних діля!

нок площею 838 га, вартістю 6,6

млн грн, з яких повернуто оборон!

ному відомству 322 га, вартістю 3,9

млн грн. Крім того, суди задоволь!

нили 21 позов про визнання недій!

сними інвестиційних договорів на

будівництво, які передбачали неза!

конну зміну цільового призначен!

ня земель Міністерства оборони.

— Чи стикаються військові
прокурори із ганебною прак�
тикою використання військо�
вослужбовців строкової служ�
би, як безкоштовної робочої
сили на стороні?

— Щоб не бути голослівним: у

листопаді 2011 року військова про!

куратура Чернігівського гарнізону

порушила кримінальну справу за

фактом зловживання владою та

службовим становищем військови!

ми з частини за ознаками злочину,

передбаченого ч.1 ст. 423 КК Украї!

ни. Ці особи у період з травня по

жовтень 2011 року, керуючись ко!

рисливими мотивами, незаконно

залучили підлеглих їм військовос!

лужбовців до нічних робіт на ТОВ

«Дельта Фуд». А вдень командування

частини звільняло військовослуж!

бовців від виконання службових

обов’язків. Такий собі вигадали під!

робіток. Також був притягнутий до

адмінвідповідальності командир

взводу у званні капітана за те, що

використовував солдатів строкової

служби на господарських роботах

у сторонніх осіб. 

— Миколо Ярославовичу, чи
були у військових частинах
випадки, коли насильство зас�
тосовували командири?

— Мені надзвичайно прикро про

це говорити, але такі випадки, на

жаль, мають місце. У минулому ро!

ці було порушено 65 криміналь!

них справ щодо нестатутних взає!

мовідносин та застосування на!

сильства до підлеглих, розглянуто

із вжиттям заходів 257 приписів і

подань, задоволено 18 протестів,

до відповідальності притягнуто

585 посадових осіб (проти 522 в

2010!му).

Значна частина справ порушена

стосовно осіб офіцерського скла!

ду. Як приклад, у грудні 2011 року

військова прокуратура Київського

гарнізону порушила справу сто!

совно командира військової час!

тини у званні підполковника за ч. 2

ст. 424 КК України, який застосову!

вав насильство до військовослуж!

бовців строкової служби — бив їх

гумовим кийком. Це ганебно і неп!

рипустимо! Як казав великий

Джордж Вашингтон: «Дисциплі!

на — душа армії. Вона перетворює

нечисленне військо в могутню си!

лу, приносить успіх слабким і по!

вагу всім». Тому підтримувати дис!

ципліну потрібно законними, ста!

тутними методами, а не кийками. 

— Яким чином контролюєть�
ся зберігання зброї і військо�
вої техніки? Чи були випадки
крадіжок із арсеналів?

— Актуальна тема, бо вона стосу!

ється злочинного недбальства ко!

мандирів частин, а подекуди і їх!

ньої співучасті у крадіжках з метою

наживи. Так, військова прокурату!

ра Харківського гарнізону до суду

направила кримінальну справу за

обвинуваченням сержанта у вчи!

ненні злочину за ч. 2 ст. 410 КК Ук!

раїни. Він, будучи начальником

складу частини і зловживаючи сво!

їм службовим становищем, викрав

метричні прилади на загальну су!

му — 131 тис. 525 грн. 

Ще приклад: військова прокура!

тура Харківського гарнізону до су!

ду спрямувала кримінальну справу

щодо прапорщика частини — на!

чальника апаратної телеграфного

зв’язку командного пункту, який

обвинувачується за ч. 2 ст. 410 та ч.

2 ст. 422 КК України. Цей прапор!

щик впродовж 2008!2010 років

вкрав зі складу складові апаратури,

серед яких були плати особливої

важливості на загальну суму 152

тис. 777 грн. Що стосується закін!

чених справ, то слідчий відділ про!

куратури регіону завершив досу!

дове слідство по справі колишньо!

го заступника командира частини

та начальника служби РАО іншої

військової частини у званні під!

полковника. Вони, зловживаючи

службовим становищем, зумисне

розукомплектували 4 зенітні уста!

новки «Шилка» та викрали авто!

матні установки. Завдано збитків

на суму понад 700 тис. грн. 

Спільно з військовою контрроз!

відкою СБУ та іншими правоохо!

ронними органами ми вжили низ!

ку програмних запобіжних заходів

щодо збереження зброї та військо!

вої техніки. 

— Чи були зафіксовані зло�
чини, пов’язані із контрабан�
дою у прикордонних загонах?

— На кордоні завжди знайдуться

ділки, які намагаються негативно

вплинути на тих чи інших військо!

вослужбовців. Так, вже у суді роз!

глядається кримінальна справа за

обвинуваченням сержанта вій!

ськової служби за контрактом

105–го Чернігівського прикор!

донного загону Північного регіо!

нального управління ДПС України

та його цивільного спільника.

Встановлено, що у період з лютого

по квітень 2011 року сержант,

зловживаючи своїм службовим

становищем, разом із спільником

переправили через митний кор!

66
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ПРАВО

дон України для подальшого збуту

психотропний засіб — мета!амфе!

тамін.

— Скажіть, траплялися ви�
падки, коли пропонували ха�
барі вашим підлеглим? Як во�
ни реагували на таку спокусу?

— Траплялися. Для прикладу,

наприкінці грудня в Києві поміч!

ник командира однієї з військових

частин Збройних Сил з фінансо!

во!економічної роботи запропо!

нував співробітникові військової

прокуратури хабар — 300 тис. гри!

вень за імітацію перевірки з фінан!

сових питань. Офіцер військової

прокуратури Київського гарнізону

повідомив про це своєму керівни!

кові. Помічник командира був зат!

риманий під час передачі хабара,

грошові кошти вилучили. Військо!

ва прокуратура Центрального ре!

гіону порушила проти нього кри!

мінальну справу за частиною 2

статті 15 Кримінального кодексу

(замах на злочин) та частини 4

статті 369 (пропозиція або дача ха!

бара). Перевірка, яку нині прово!

дить прокуратура Київського гар!

нізону, вже виявила низку зловжи!

вань із бюджетними коштами, че!

рез які держава зазнала значних

втрат. 

— Говорячи про хабарниц�
тво, не можна не оминути зло�
боденної теми зловживань у
сфері державних закупівель?

— Ми переконані — під час дер!

жавних закупівель слід мінімізува!

ти роль чиновника. Наприклад, до!

цільно впровадити електронний

спосіб виявлення переможців тен!

дерів. Щоб людина у цьому проце!

сі виконувала лише технічну фун!

кцію. 

Упродовж 2011 року прокурату!

рами Центрального регіону Украї!

ни у вказаній сфері порушено

2 кримінальні справи, внесено 23

приписи та подання, принесено

16 протестів, за документами реа!

гування до відповідальності при!

тягнуто 76 службових осіб. Най!

більш типовими та розповсюдже!

ними порушеннями Закону Украї!

ни «Про здійснення державних

закупівель» залишаються: пору!

шення вимог щодо неправомірно!

го вибору переможця торгів, без!

підставне відхилення тендерних

пропозицій, порушення вимог За!

кону під час встановлення критері!

їв для учасників, недодержання за!

мовниками розроблених планів

закупівель, порушення строків оп!

рилюднення інформації про заку!

півлі та інше.

Ця проблема залишається під

прицілом органів військової про!

куратури, оперативних служб і ни!

нішнього року.

— Маєте приклади таких кри�
мінальних справ?

— Безумовно. Тільки впродовж

квітня!липня 2011 року внаслідок

недбальства службових осіб Мака!

рівської КЕЧ району було закупле!

но мазут у ТОВ «Енерготехком!

плекс» та ТОВ «Укопттрейд!ВС»

без проведення обов’язкової пере!

вірки на вміст води і механічних

домішок. Всього придбано 464,5

та 713,5 т мазуту паливного марки

М!100 на загальну суму 6 млн 624

тис. 153 грн. Згодом виявилося, що

мазут містив неприпустиму кіль!

кість води та не міг використову!

ватись за призначенням. За даним

фактом військова прокуратура Ки!

ївського гарнізону порушила кри!

мінальну справу, винні притяга!

ються до відповідальності. В окре!

мих випадках, під час здійснення

закупівель товарів і послуг за ра!

хунок державних коштів, які пе!

ревищують 100 тис. грн, не засто!

совуються тендерні процедури.

Зокрема, у грудні 2009 року, ко!

мандування 38!го об’єднаного

навчального центру Повітряних

Сил для потреб Центру спеціаль!

ного призначення протидії дивер!

сіям та терористичним актам Вій!

ськової служби правопорядку

Збройних Сил України, без прове!

дення тендера за двома договора!

ми придбало у ТОВ «ЕР!ДЖІ!

ДЕЙТА» послуги на розробку та

встановлення програмного забез!

печення на загальну суму 197,8

тис. грн. У подальшому колишній

командир Центру, підполковник,

достовірно знаючи, що закуплене

програмне забезпечення не пос!

тавлено до військової частини,

особисто склав завідомо фіктивні

акти приймання!передачі. На під!

ставі сфальсифікованих докумен!

тів Васильківське управління Дер!

жавного казначейства на рахунок

ТОВ «ЕР!ДЖІ!ДЕЙТА» безпідстав!

но перерахувало кошти на суму

197,8 тис. грн. Військова прокура!

тура Київського гарнізону стосов!

но цього підполковника поруши!

ла кримінальну справу. А військова

прокуратура Черкаського гарнізо!

ну проводить перевірку за ст. 97

КПК України щодо закупівель нея!

кісного взуття для військовослуж!

бовців. У грудні 2010 року за ре!

зультатами тендера Міноборони

уклало договір з ТОВ «Оіл!Аріон»

на постачання до Збройних Сил

України понад 26 тис. пар берців.

За відсутності контролю за якістю

майна службові особи 4!го вій!

ськового представництва прийня!

ли значну кількість взуття, що не

відповідала держстандартам та

швидко стала непридатною. А дер!

жаві спричинено збитків на суму

понад 200 тис. грн. 

У кожному випадку слідчі засто!

совують заходи щодо відшкоду!

вання збитків державі.

— Які пріоритетні завдання
ставите перед підлеглими у
2012 році?

— Вважаю за необхідне мобілі!

зувати всі сили, знання та досвід

на протидію і розкриття злочи!

нів, які завдали суттєвих збитків

інтересам держави: корупцію,

марнотратство державних кош!

тів, відчуження майна і земель Мі!

ноборони, утвердження закон!

ності у піднаглядних підрозділах.

Військовим прокурорам гарнізо!

нів головними пріоритетами не!

обхідно вважати: по!перше, за!

хист прав і законних інтересів

потерпілих, державної і кому!

нальної власності від протиправ!

них посягань, забезпечення пов!

ного відшкодування завданої зло!

чинами шкоди, витрат на стаціо!

нарне лікування потерпілих,

виявлення та усунення причин і

умов, що сприяли вчиненню зло!

чинів; по!друге: збереження дер!

жавного (військового) майна,

зокрема військових містечок,

озброєння та військової техніки;

по!третє: захист житлових прав

військовослужбовців та членів їх!

ніх сімей; по!четверте: охорона

навколишнього природного се!

редовища та захист інтересів дер!

жави при використанні земель

Міноборони. Я б хотів, щоб на

старті 2012 року ми скоординува!

ли свою діяльність з правоохо!

ронцями, чітко визначили з кон!

тролюючими органами та ін!

шими структурами конкретні

завдання і терміни щодо їх вико!

нання. Тільки тоді, коли цей меха!

нізм ефективно запрацює, — і бу!

де бажаний результат.

Áåñ³äó â³â Àíäð³é ÒÊÀ×



Коли розпочалася Велика Вітчиз!

няна війна, червоноармієць Кова!

льов вивчав мінометну справу в

полковій школі однієї зі стрілець!

ких частин неподалік Москви. На

фронт молодий мінометник пот!

рапив у жовтні сорок першого.

І одразу — в саме пекло, біля Вязь!

ми, де точилися криваві бої. В од!

ному з таких важких боїв, боєць

Ковальов був тяжко поранений…

Після одужання здібного черво!

ноармійця відправили на коман!

дирські курси. Декілька місяців він

вивчав саперну науку, і вже навесні

1942 року молодший лейтенант

Ковальов прийняв під команду

взвод спецроти з блокування дзо!

тів. Півроку боїв — і молодший

лейтенант став командиром взво!

ду в 9!му окремому гвардійському

батальйоні мінерів. Що ж це за час!

тина така цікава — не саперний ба!

тальйон, а окремий, та ще й гвар!

дійський батальйон мінерів?

Як відомо, радянська гвардія на!

родилася у неймовірно важких бо!

ях поблизу Москви у грудні сорок

першого. Відтоді за особливі бойо!

ві заслуги, стійкість і героїзм окре!

мі дивізії та полки удостоювалися

присвоєння гвардійських найме!

нувань. А ось батальйони мінерів

гвардійськими ставали вже під час

Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ãåíåðàë-ìàéîð ó â³äñòàâö³
²âàí Ïëàòîíîâè÷ Êîâàëüîâ, ÿêèé ìåøêàº ó ñåë³ Òàðà-
ñ³âêà Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, íà
òåìàòè÷íîìó âåá-ñàéò³ «Ïàðòèçàíû Âåëèêîé Îòå÷åñ-
òâåííîé âîéíû» íàçâàíèé îäíèì ³ç íàéóñï³øí³øèõ
ï³äðèâíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿. Ó â³ö³ 23 ðîê³â öÿ
ëþäèíà áóëà óäîñòîºíà íàéâèùî¿ óðÿäîâî¿ íàãîðî-
äè — ìåäàë³ «Çîëîòà Ç³ðêà». Òåïåð â³í ºäèíèé Ãåðîé
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â Æìåðèíñüêîìó ðàéîí³ (ùå äå-
ê³ëüêà äåñÿòèë³òü òîìó ¿õ áóëî ø³ñòü!), à çàãàëîì íà
Â³ííè÷÷èí³ ç 18 Ãåðî¿â íèí³ æèâèìè çàëèøèëîñÿ
äâîº — îáèäâà — ãåíåðàëè, ëüîò÷èê ³ äèâåðñàíò, 
ó ò³ ðîêè — ñòàðø³ ëåéòåíàíòè…

ДДДД ИИИИ ВВВВ ЕЕЕЕ РРРР СССС АААА НННН ТТТТ
ІІІІ ЗЗЗЗ
ТТТТ АААА РРРР АААА СССС ІІІІ ВВВВ КККК ИИИИ

23 лютого — День захисника Вітчизни
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формування: цим підкреслювалася

їх особливість. Сьогодні такі час!

тини називаються спецназом. А

тодішні диверсійні підрозділи дія!

ли в ближньому й глибокому тилу

противника, знищуючи його живу

силу, підриваючи комунікації, пус!

каючи під укіс ешелони з бойовою

технікою, боєприпасами й живою

силою. Оскільки відкрито назвати

ці батальйони військами спец!

призначення не дозволяла обста!

новка, то диверсантів стали нази!

вати «гвардійськими мінерами».

На кожному фронті був сформо!

ваний такий батальйон спеціаль!

ного призначення. Спочатку під!

ривні команди гвардійських міне!

рів відправлялися на бойові зав!

дання пішим порядком у близький

тил противника. Згодом організу!

вали парашутно!десантну підго!

товку диверсантів, з десантуван!

ням їх вже у глибокий тил. Так, 10

березня 1943 року невеликий загін

із 23 солдатів і офіцерів на чолі з

гвардії лейтенантом Іваном Кова!

льовим був закинутий парашут!

ним способом у глибокий тил нім!

ців, у Псковську область…

Операції, які проводили гвардій!

ці!мінери, відрізнялися сміливістю

й великою ефективністю. Найви!

щим досягненням партизанської

війни проти німецько!фашист!

ських окупантів були дві операції,

проведені у 1943 році. Перша з них

отримала назву «Війна на рейках» і

тривала протягом шести тижнів.

Усі наявні загони спецназу були

відправлені за лінію фронту для

допомоги партизанам. Всього до

проведення операції було залуче!

но 167 таких загонів. Операція

проводилася одночасно на тери!

торії більш ніж 1000 км по фронту

й понад 500 км у глибину. Лише в

першу ніч операції на залізничних

коліях прогриміло 42000 вибухів!

Друга велика операція з підтрим!

ки вже наступаючих військ отри!

мала назву «Концерт». Вона, влас!

не, стала продовженням «Війни на

рейках».

Саме на «Концерт» потрапив і

«Бурундук» — так тоді називали

Івана у батальйоні за невеликий

зріст, худорлявість та спритність.

«Хто ж там пролізе, як не Бурун!

дук?!» — казали товариші та коман!

дири. І відправлявся 22!річний

лейтенант, який у частині вважався

бувалим і досвідченим, у найнебез!

печніші місця.

За сім місяців диверсійної робо!

ти в тилах противника у Псков!

ській та Ленінградській областях

мінно!підривний взвод гвардії

лейтенанта Ковальова пустив під

укіс багато ешелонів, підірвав

близько двадцяти мостів, знищив

чимало автомобільної та броне!

техніки противника, брав участь у

боях проти трьох експедицій ка!

рателів. Крім того, лише у Псков!

ській області диверсанти на чолі з

Ковальовим навчили мінної спра!

ви 350 партизанів. Саме за цю

смертельно небезпечну й блиска!

вично виконану роботу всі солда!

ти, сержанти й офіцери групи от!

римали урядові нагороди, а сам

гвардії лейтенант Іван Ковальов 4

червня 1944 року був удостоєний

звання Героя Радянського Союзу.

Якнайкраще про диверсійну діяль!

ність і в цілому бойову роботу Ге!

роя розповідає нагородний лист

на нього:

«Тов. Ковалев И. П. с начала Оте!

чественной войны в действующей

армии, с июня 1941 г. в 18!м мотос!

трелковом полку — минометчик, с

июля 1941 г. — в 47!й отд. сапер!

ном батальоне — командир взвода,

в боях под Вязьмой 5.10.1941 г. был

тяжело ранен, после выздоровле!

ния был направлен на КУКС. По

окончании курсов проходил служ!

бу командиром взвода спецроты

(по блокированию дзотов), 53!я

армия. С августа месяца 1942 р. в 9!

м отд. гв. батальоне минеров — ко!

мандир взвода. За период своей

службы в батальоне тов. Ковалев

зарекомендовал себя как храбрый,

дисциплинированный, в совер!

шенстве знающий минно!подрыв!

ное дело командир. С 10.03.1943 г.

с личным составом взвода был заб!

рошен самолетом в глубокий тыл

противника для подрыва его ком!

муникаций, истребления живой

силы. За 7 (семь) месяцев пребыва!

ІСТОРІЯ У ПОСТАТЯХ



ния в тылу противника взвод, ру!

ководимый тов. Ковалевым, проде!

лал следующую работу: пущено

под откос 16 воинских эшелонов с

живой силой и техникой против!

ника. Подорвано и сожжено 17

мостов и 1 железнодорожный, 56!

метровый через реку Кебь, подор!

вано 40 автомашин с живой силой

и техникой, в том числе 2 легко!

вых с офицерами. Подорвано 8100

погонных метров железнодорож!

ного полотна, уничтожено 1425

погонных метров телефонно!те!

леграфной связи, подорвано 2 тан!

ка, 1 бронемашина и 8 повозок с

боеприпасами. Уничтожено толь!

ко лишь посредством подрыва ав!

томашин 520 солдат и офицеров

противника, обучено партизан

минно!подрывному делу 350 чело!

век, личный состав взвода участво!

вал в боях с тремя карательными

экспедициями противника. Сам

лично Ковалев пустил под откос

4 воинских эшелона, подорвал

5 мостов, из них — 1 железнодо!

рожный мост через реку Кебь. По!

дорвал 6 автомашин с живой си!

лой и техникой противника, кро!

ме того, представлял инженерные

данные об оборонительных рубе!

жах противника. Весь личный сос!

тав взвода награжден орденами.

Взвод хорошо подготовлен по

дисциплинам, требующимся при

выполнении боевых задач в тылу

противника, крепка железная во!

инская дисциплина и высоко по!

литико!моральное состояние.

За умелое руководство личным

составом взвода, за проявленную

личную отвагу и бесстрашие в бо!

ях с немецкими оккупантами тов.

Ковалев И. П. достоин присвоения

звания Героя Советского Союза».

Після цього було ще багато бо!

йової роботи в тилу противника та

на передовій, на території Радян!

ського Союзу і вже у Східній Євро!

пі. А після Перемоги капітана від!

правили добивати японських мілі!

таристів. Там, на Далекому Сході,

Герой Радянського Союзу гвардії

капітан Іван Ковальов і зустрів за!

кінчення Другої світової війни.

Особисто йому вона коштувала

тяжкого поранення, двох контузій

та загибелі багатьох бойових поб!

ратимів. А на однострої офіцера,

крім Золотої Зірки, сяяли ордени

Леніна, Бойового Червоного Пра!

пора та Вітчизняної війни.

Після війни Герой закінчив вищі

академічні курси інженерних

військ та ще до 1953 року служив

на Сахаліні на посаді начальника

інженерної служби полку. Підпол!

ковником звільнився у запас і по!

вернувся до рідного села. Допома!

гав піднімати його з руїн, збудував і

очолив сільську пошту. Працював

довго. Сьогодні ж 90!річний Іван

Платонович, звичайно, не працює.

Проте виглядає він, як на свої роки,

напрочуд бадьоро, постійно жар!

тує, майже щодня ходить на рибо!

ловлю.

Минулої весни, з нагоди 90!річ!

чя, Міністр оборони України наго!

родив Героя відзнакою «Знак По!

шани». Вручив її начальник адмі!

ністрації Управління — перший

помічник командувача Повітря!

них Сил Збройних Сил України

Володимир Мазур. Схвильований

ветеран за давньою армійською

звичкою підвівся, доповів пред!

ставникові Міністерства оборони

про своє прибуття для нагород!

ження (відбувалося воно у примі!

щенні сільської ради Тарасівки),

подякував та, не витримавши хви!

лювання, сказав:

— Це привітання продовжило

моє життя щонайменше ще на де!

сятиліття!..

Пам’ятають Героя і в місцях його

бойової слави. Інтернет!сайти міст

Псковської області, де він колись

воював, нерідко згадують ім’я од!

ного з найкращих диверсантів і

підривників Великої Вітчизняної із

великою вдячністю.

Îëåêñ³é ÒÐÈÃÓÁ

ІСТОРІЯ У ПОСТАТЯХ
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РОЗКАЖИ РОДИННУ ІСТОРІЮ

Глобалізація суспільства призвела

до того, що ми часто навіть не зна!

ємо, хто живе поруч з нами на од!

ному поверсі в будинку. Дещо кра!

ща ситуація в селах. Але чим біль!

ше село, тим менше там знають

про своїх сусідів. А дарма, адже ін!

коли поряд живуть свідки подій,

про які до сьогодні ходять легенди.

Іван Михайлович Волошин теж

маловідомий серед жителів Терес!

ви, що в Тячівському районі на За!

карпатті. Звичайний собі чоловік із

звичайною біографією, подібних

дуже багато. Проте у житті кожної

людини є щось таке, що заслуговує

на цікаву розповідь. Свої історії є і у

Івана Михайловича. Він багато чо!

го побачив на своєму віку. Служив

на флоті, і не з чуток знає про одну

із морських трагедій минулого

століття, що сталася в жовтні 1955

року в Севастопольській бухті. За!

гибель флагмана Чорноморського

«БІЛИЙ ХЛІБ»
МАТРОСА ВОЛОШИНА

Ìàéæå ó êîæí³é óêðà¿íñüê³é ðîäèí³ º ñâîÿ ö³êàâà ³ñòî-
ð³ÿ, ïîâ’ÿçàíà ç â³éñüêîì, ÿêà íå âèõîäèòü çà ìåæ³ ñ³-
ìåéíîãî âîãíèùà. À ìîæå, âàðòî áóëî á ¿¿ ïîâ³äàòè ³í-
øèì, ÿê öå çðîáèâ êîëèøí³é ìàòðîñ ³ç Çàêàðïàòòÿ
²âàí Âîëîøèí. Îòæå, ïðåçåíòóºìî íîâó ðóáðèêó, ³ ÷å-
êàºìî âàøèõ ëèñò³â.



флоту лінкора «Новоросійськ» до

цього часу залишається загадко!

вою. Звістки про неї передавалися

«народними» каналами зв’язку, ад!

же Севастополь був закритим та

режимним містом. Певним чином

свідчення причетних до рятуваль!

них робіт підтверджують одну з

неофіційних версій.

***
Зануривши гірські перевали у

божевілля запеклих боїв та скотив!

шись з них кривавими потоками

на закарпатську рівнину, найжор!

стокіша з воєн — Друга світова —

наприкінці 1944 року нарешті ви!

пустила зі своїх цупких обіймів со!

нячне Закарпаття. Для його меш!

канців розпочалося нове життя.

Край, неначе виноградна лоза піс!

ля зимової негоди, почав стрімко

набирати життєвих соків.

Восени 1945 року в шерензі уч!

нів місцевої семирічки села Терес!

ва разом з іншими хлопчаками

стояв Іван Волошин. Як і всі його

однолітки, він з нетерпінням че!

кав, коли розпочнуться заняття і

нові вчителі поведуть їх до храму

знань. За плечима вже було чотири

класи школи, але… угорської. Бага!

то вчителів!угорців залишили свої

домівки разом з військами, що від!

ступали, побоюючись утисків з бо!

ку радянської влади. Натомість на

їхнє місце прийшли педагоги з Ук!

раїни та інших республік Союзу.

Тож Іванові знову довелося йти до

четвертого класу, але вже росій!

ськомовного. Після цього було

навчання у Тячівській вечірній

школі. Тоді для повної середньої

освіти вистачало дев’яти класів. 

Повоєнне життя молоді важко

назвати легким та безхмарним. Ро!

зорена війною країна потребувала

молодих, міцних рук. Тому п’ятнад!

цятирічні юнаки і дівчата ставали

до станків та верстатів, працювали

в сільському господарстві разом з

дорослими. Іван свою трудову ді!

яльність розпочав учнем токаря в

залізничних ремонтних майстер!

нях. Через шість місяців навчання

отримав перше відповідальне зав!

дання. На спеціальному станку від!

новлював зношені колеса коліс!

них пар залізничних платформ.

Все було б добре. Але одного разу,

після весілля старшої сестри Марії,

не вийшов на роботу. За прогул

ледь не засудили. Врятувало лише

те, що був неповнолітнім. А от з ро!

боти звільнили. Довелося змінити

залізницю на кочегарку деревооб!

робного комбінату. Життя вчило

робити висновки. Невдовзі покли!

кала сурма на службу до війська.

***
— Це була особлива подія, — зга!

дує Іван Волошин. — Весна. 1954

рік. Як і інші хлопці призовного ві!

ку, отримав повістку з військкома!

ту. Тоді гучних проводів не влашто!

вували, не до того було. Так, пове!

черяли в родинному колі, а на ра!

нок попрощався з рідними та

отримав благословення мами, Ма!

рії Миколаївни. Нас усіх разом на

полуторці відвезли до Тячева, а по!

тім більшою командою доправили

до Сваляви. Навіть думки не було,

що одягну безкозирку. Та коли

старшина сказав, що служитиму на

Чорноморському флоті, виникло

якесь невідоме відчуття. Не триво!

га, не страх — молодості таке неп!

ритаманне. А чи зможу?! Адже море

бачив лише на картинках. А тут

військова служба на флоті. Не

просто це для закарпатця.

Рік навчання в Севастопольсько!

му навчальному загоні минув дуже

швидко. Спершу було важко. Три

місяці до присяги щоденно «тягну!

ли носок», бігали кроси, вчили ма!

теріально!технічну частину зброї,

військові статути. А наступні

дев’ять місяців студіювали будову

двигуна, опановували ази легково!

долазної підготовки. 

— Словом, вчили нас морській

справі так, як треба, — пригадує

Волошин. — Особливу увагу приді!

ляли пошуково!рятувальним ро!

ботам. На флоті це необхідно. Вчи!

ли шукати на дні усілякі металеві

конструкції. Були певні труднощі,

адже у воді видимість дуже погана,

та й страху деякі з нас набралися

достатньо. Особливо важко дово!

дилося тим, хто неправильно регу!

лював вентилі на кисневих бало!

нах. Тут дуже важливо контролю!

вати свої дії та чітко виконувати

настанови інструктора. Десь схи!

бив і все… задихаєшся, в голові па!

морочиться, паніка. Мені морська

наука давалася добре, а от деякі мої

товариші не раз з «круглими очи!

ма» жадібно хапали повітря, стрім!

ко виринаючи на поверхню. Всяке

траплялося... 

Отримав посвідчення «машиніс!

та!турбініста флоту». Проте на ко!

рабель, як інші, відразу не потра!

пив. Ще на рік залишили інструк!

тором — навчати молодь. 

…Потужний вибух на рейді під!

няв нас на ноги в ніч з 29 на 30

жовтня 1955 року. Як тепер

пам’ятаю, тривожно було. Дуже

тривожно… Невже знову війна…

І такі думки промайнули. Ніхто з

нас не знав, що сталося на рейді. 

Невдовзі з’ясувалося — вибух

прогримів на лінкорі «Новоро!

сійськ». Напередодні флагман фло!

ту повернувся з морського поліго!

ну, де проводив артилерійські

стрільби та зайняв місце на «лін!

корній бочці» №3 в районі мор!

ського шпиталю. І хоча пряма від!

стань між нами та кораблем стано!

вила близько трьохсот метрів,

щось розгледіти серед мережива

променів потужних прожекторів,

якими сусідні кораблі освітлювали

місце події, ми не могли. Сподіва!

лися, що екіпаж врятують. Деякі

подробиці трагедії стали відомі

пізніше. 

Вибухнуло в носовій частині

«Новоросійська» близько другої

години. Корабель відразу поглину!

ла темрява: вимкнулось освітлен!

ня, сигналізація, радіотрансляція,

багато механізмів вийшло з ладу.

Моряки вибігали на верхню палубу

і перебиралися на вцілілу частину

лінкора. Побачене у світлі прожек!

торів шокувало — двометровий

пролом в середині броньованої

палуби бака, з тріщинами, що до!

ходили до бортів. Рвані краї проло!

му були скручені, неначе паперові.

Деякі із покороблених сталевих

листів торкалися стволів гармат

першої артилерійської башти го!

ловного калібру. З впадини тягну!

ло згорілим порохом. Поруч з про!

ломом лежали понівечені тіла за!

гиблих моряків, а всередині плава!

ли люди, які намагалися вибратися

з нього. Все навколо вкривав шар

чорного намулу, викинутого вибу!

хом з дна.

Вже значно пізніше, коли сам

брав участь у аварійно!рятуваль!

них та пошукових операціях, діз!
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РОЗКАЖИ РОДИННУ ІСТОРІЮ

нався, що вибух мав таку силу, що

пробив наскрізь багатоповерхо!

вий броньований корпус лінкора

від днища до верхньої палуби,

створивши в ньому велику, більше

160 квадратних метрів, пробоїну у

днищі з правого боку. В неї нес!

тримно ринула вода, затоплюючи

та ламаючи на своєму шляху тонкі

перебірки внутрішніх приміщень.

Саме тут перебувала найбільша

кількість людей. В носових кубри!

ках спали сотні матросів і стар!

шин. Одразу ж загинуло близько

170 осіб та приблизно 130 були

поранені.

Загибель лінкора я сприйняв як

особисту трагедію, адже за тиж!

день до цього чорного дня відбув!

ся випуск матросів!спеціалістів з

нашого навчального загону. І бага!

тьох молодих машиністів!турбі!

ністів відправили служити саме на

флагман. З деякими з них я прияте!

лював. Вони навіть не встигли спо!

вістити своїх рідних про нове міс!

це служби. Загалом число загиблих

сягнуло понад шістсот осіб. Мого

товариша, він також із Закарпаття,

на третій день рятівники «виріза!

ли» з корпусу — зробили прямо!

кутний виріз у днищі. Його вряту!

вали, а іншим не пощастило.

Про цей випадок не розповіда!

лось в офіційних джерелах, бо точ!

ної причини вибуху створена ко!

місія так і не визначила. Зійшлися

на тому, що під час постановки між

бочками, один з якорів вивернув з

намулу донну міну часів війни, і,

власне, вона, відлежавши десять

років у воді, й наробила стільки ли!

ха. Не знаю, але на той час у мат!

роському середовищі ходили чут!

ки, що лінкор все ж підірвали бо!

йові плавці. І понині таємницю за!

гибелі флагмана Чорноморського

флоту так і не розкрито.

Решту своєї служби після нав!

чального загону я провів на букси!

рі «Меркурій» механіком!турбініс!

том. Наш аварійно!рятувальний

загін очищував дно бухт чорно!

морської акваторії. Підіймали на

поверхню залишки наших і ні!

мецьких катерів, підводних човнів,

іншого залізного мотлоху років

війни. Загін неодноразово обсте!

жував шельф Чорного моря, було

виявлено та позначено більше 800

одиниць затонулої у різні часи тех!

ніки. Інколи траплялися й кумедні

випадки. 

Якось на одному із завдань наші

водолази обстежували корпус ні!

мецької субмарини і знайшли в

кубрику... ящик французького ко!

ньяку. Природно, спрацювала

слов’янська кмітливість: знахідку

на поверхню обережно підняли, а

командуванню про неї не допові!

ли. Після того, як підводний човен

відтягнули на утилізацію, ввечері

зібралися на дегустацію замор!

ського продукту... А потім серед но!

чі вжарили пісню. Та на всю бухту!

Аж вахтові на інших кораблях зас!

лухалися. Ото сміху було! Правда,

нас мало під трибунал не віддали.

Але дякувати Богу та нашому стар!

шому лейтенантові (на жаль, його

прізвища вже не пам’ятаю), справі

не дали ходу по інстанціях. 

***
На Закарпатті про ті родини, які

переселилися з одного району в

інший, досі кажуть «Пішли по бі!

лий хліб», себто по хліб із пшениці.

Спочатку це відповідало дійсності,

адже у дорадянський період Закар!

паття було типовим аграрно!сиро!

винним придатком і Австро!Угор!

щини, і Чехословацької республі!

ки. Незважаючи на сприятливі

ґрунтово!кліматичні умови, сіль!

ське господарство краю було від!

сталим та малопродуктивним. Се!

лянство перебувало в нестерпно

важких умовах, страждаючи від

безземелля. Тому родини часто пе!

реселялися на нові місця, більш

сприятливі для життя. Згодом вис!

лів стали використовувати і в ін!

шому сенсі — шукати кращого

життя. 

Повернувшись із флоту, Іван не

довго відпочивав. За декілька тиж!

нів він вирушає з товаришами на

річку Печору в пошуках заробіт!

ків. Потрібно було ставати на но!

ги. Випадкова зустріч із краянами

вирішила його подальшу долю —

він влаштовується в бригаду

сплавників лісу. Там і познайомив!

ся зі своєю майбутньою дружиною

Зінаїдою. Говіркий закарпатець у

чорному флотському бушлаті

припав дівчині до душі. Одружи!

лися, згодом вона подарувала чо!

ловікові доньку Наталю, а потім

сина Василя (нині працює голов!

ним лікарем районної лікарні у

Тячеві).

«Усіх грошей не заробиш» вирі!

шили молодята і через три роки

вирушили в дорогу... до краю сонця

та вина. Придбавши план на будів!

ництво в селищі Тересва, Іван Ми!

хайлович та Зінаїда Петрівна роз!

почали пекти свій «білий хліб»,

який випікають і досі. Хоч давно на

пенсії, але без роботи не сидять: ве!

дуть господарство, доглядають за

садом, пораються в городі. Опіку!

ються онуками Вікторією та Васи!

лем, які хоч і самостійні, однак досі

горнуться до діда з бабою, як в ди!

тинстві. А ще ходять на гостину до

молодшої сестри Івана Михайло!

вича — Василини.

Ось такі люди живуть поруч, як

багато інших українських родин,

заклопотаних своїми справами та

проблемами. І у кожної, без сумні!

ву, є своя цікава історія, про яку чу!

ли тільки домашні. А може б варто

було її повідати іншим. Може,

почувши цю історію, ми, українці

станемо ближче один до одного.

Від зелених Карпат і до самого си!

нього в світі Чорного моря, де ко!

лись справно служив на флоті мат!

рос!закарпатець Іван Волошин.

Â³òàë³é ²ÂÀÍÎÂ



Ó äåíü 20-¿ ð³÷íèö³
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ó
ì³ñò³ Ëåâà â³äáóëîñü óðî-
÷èñòå â³äêðèòòÿ ³ îñâÿ÷åí-
íÿ ïåðøîãî ãàðí³çîííîãî
õðàìó Ñâÿòèõ Âåðõîâíèõ
Àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà,
çíàíîãî ëüâ³â’ÿíàìè ÿê
êîñòåë ªçó¿ò³â. Íà öþ ïî-
ä³þ â³ðÿíè ÷åêàëè íåìà-
ëî-íåáàãàòî 65 ðîê³â!
ßêùî çâåðíóòèñü äî á³á-
ë³éíèõ ³ñòîð³é, òî Ìîéñåé
âîäèâ ñâ³é íàðîä ó ïîøó-
êàõ çåìë³ îá³òîâàíî¿ ³ òî
ìåíøå — 40 ðîê³â. Âåñü
öåé ÷àñ ðåë³ã³éíà ñïîðóäà,
ÿêà º îäí³ºþ ç óí³êàëüíèõ
ïàì’ÿòîê ñåðåäíüîâ³÷íîãî
ì³ñòà (áóëà çáóäîâàíà
ïðîòÿãîì 1610-1630
ðîê³â ³ º ïåðøîþ «ëàñò³â-
êîþ» áàðî÷íî¿ àðõ³òåêòóðè
ó Ëüâîâ³), — ï³ñëÿ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè âèêîðèñòî-
âóâàëàñÿ íå çà ïðèçíà-
÷åííÿì. Êîñòåë ñïî÷àòêó
ïåðåòâîðèëè íà ñêëàä. À ç
70-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ éîãî ïåðåäàëè
Ëüâ³âñüê³é íàóêîâ³é á³áë³-
îòåö³ ³ìåí³ Â. Ñòåôàíèêà
ÍÀÍ Óêðà¿íè ï³ä êíèãîñ-
õîâèùå îáì³ííîãî ôîíäó.
Îñîáëèâî æ ÷åêàëè íà
â³äðîäæåííÿ õðàìó â³é-
ñüêîâ³… 

ДОРОГА ДО

ХРАМУ



Ідея створення у Львові церкви для

проведення військово!капелан!

ської роботи зародилася ще на по!

чатку 90!х років як спільна ініціа!

тива керівництва Міністерства

оборони України, громади міста,

командирів військових частин

гарнізону та, звісно, душпастирів. Її

підтримали представники бага!

тьох християнських конфесій і

міська влада.

— Тоді вирішили не будувати но!

вого храму, а передати для цього

одну з релігійних споруд, що вико!

ристовувалася не за призначен!

ням. З огляду на визначну військо!

ву і просвітницьку історію, обрали

колишній костел Єзуїтів. Невипад!

ково саме його ще й тому, що ця

монументальна споруда впродовж

століття (з 1848 до 1946 року), зок!

рема, частково при Австро!Угор!

ській імперії, мала статус гарнізон!

ного храму і була свого часу освя!

чена саме з цією метою. Тож, кра!

щого варіанту годі було і шукати, —

розповів настоятель церкви і вод!

ночас голова Центру військового

капеланства Української греко!ка!

толицької церкви (УГКЦ) отець

Степан Сус.

Ті, хто бував у Львові, могли ба!

чити храм праворуч за пам’ятни!

ком Тарасові Шевченку на прос!

пекті Свободи. Його велич вражає і

сьогодні — це одна з найбільших

релігійних споруд Львова. Довжи!

на будівлі — 41 м, ширина — 22,5 м,

а висота — 26 м. Храм вміщує до

п’яти тисяч осіб. А коли зайти до

середини, то свідомість і душу про!

бирає особливий дух храму і ви на!

че дійсно потрапляєте в часи Хрес!

тових походів і середньовічної

давнини.

Першим практичним кроком до

визначення статусу культової спо!

руди після довгих перемовин ста!

ло розпорядження представника

Президента України у Львівській

області від 22 липня 1994 року. За

цим документом костел Єзуїтів був

вилучений з користування бібліо!

теки і переданий Чину Святого Ва!

силія Великого для душпастир!

ської опіки над військовослужбов!

цями гарнізону. Управління кому!

нального майна Львівської міської

адміністрації за цим рішенням ма!

ло в тримісячний термін (!) надати

приміщення для фондосховища,

яке б відповідало вимогам бібліо!

теки. Згідно із зазначеними термі!

нами, після виділення приміщення

і коштів на переїзд, стародавні

книги протягом півтора року мали

змінити місце «прописки», а вій!

ськові отримати гарнізонний

храм. На жаль, справа робилася ли!

ше на папері: попри листи, про!

хання, розпорядження й ухвали ні!

чого не мінялося роками.

Згодом, у 1997 та 1998 роках,

ідею намагалися реанімувати, але

знову безрезультатно. Лише у 2006

році її «витягли» на світ Божий свя!

щеники Центру військового капе!

ланства, який очолює отець Сте!

пан Сус, і розпочали активно пра!

цювати над цією проблемою. На!

самперед знову заручилися згодою

і підтримкою місцевих органів

влади. Не всі посадовці області та

міста чітко усвідомлювали, що таке

гарнізонний храм. Доводилося

звертатися до історії, пояснювати,

що свого часу саме в цьому храмі

складали присягу військовики на

вірність своєму народові, саме тут

відзначалися релігійні, державні та

військово!професійні свята, про!

ходило освячення бойових прапо!

рів військових формувань, богос!

лужіння тощо. А ще пояснювати,

що таке військове капеланство і які

завдання стоять перед священика!

ми у війську. 

Та, знову ж, найбільшою пробле!

мою для передачі військовим цьо!

го храму стало питання: а де знай!

ти приміщення, куди б можна було

перевезти фондосховище Львів!

ської національної наукової біблі!

отеки імені В. Стефаника, і хто пе!

ревезе близько двох мільйонів

трьохсот тисяч примірників книг,

які всі ці роки зберігалися у костелі

Єзуїтів? Зрештою, у ситуацію втру!

тилися посадовці з Міністерства

оборони України, за підтримки

яких таке приміщення знайшлося

у будівлі колишньої військової час!

тини по вулиці Авіаційній, 1. А за

перевезення книжок взявся особо!

вий склад Академії сухопутних

військ імені гетьмана Петра Сагай!

БЛАГОЧЕСТЯ
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БЛАГОЧЕСТЯ

дачного. Під безпосереднім керів!

ництвом начальника видового зак!

ладу генерал!лейтенанта Павла

Ткачука у найкоротші терміни,

протягом місяця, було перевезено

90 вантажівок з книгами. У день

відкриття храму в його стінах за!

лишалося лише близько 300 тисяч

примірників книжок, які були

складені на хорах. До речі, остання

з книг переїхала до нового книгос!

ховища вже 17 грудня. Всього вій!

ськові перевезли 103 вантажівки з

книгами і 33 — зі стелажами.

Що стосується власне відкриття

храму, то на урочистості з цієї на!

годи прийшли перші особи облас!

ті та міста, у тому числі: голова

Львівської обласної державної ад!

міністрації Михайло Костюк, місь!

кий голова Львова Андрій Садовий,

начальник Львівського гарнізону

командувач Західного оператив!

ного командування генерал!лейте!

нант Юрій Думанський, начальник

Академії сухопутних військ імені

гетьмана Петра Сагайдачного ге!

нерал!лейтенант Павло Ткачук,

представники різних силових ві!

домств, командири військових

частин і установ, військовослуж!

бовці гарнізону та громадськість.

Храм, який вміщує близько 5 тисяч

осіб, був заповнений. Військовос!

лужбовці гарнізону стояли з бойо!

вими знаменами і полотнищами

видів Збройних Сил України. Чин

освячення храму звершив Висо!

копреосвященний Архієпископ і

Митрополит Львівський Ігор Воз!

няк у співслужінні Єпарха Сокаль!

ско!Жовківського, керівника Де!

партаменту Патріаршої Курії у

справах душпастирства силових

структур України, а також військо!

вих капеланів Преосвященного

владики Михаїла Колтуна. 

— Сьогодні ми почали збирати

кошти на реставрацію храму. Вар!

тість робіт оцінено у 45!50 млн

гривень. Наразі неважливо, який

зовнішній вигляд мають стіни

храму, важливо, що в ньому знову

почали молитися! — наголосив

настоятель гарнізонного храму

Святих Верховних Апостолів Пет!

ра і Павла, голова центру військо!

вого капеланства УГКЦ отець Сте!

пан Сус. — Хотів би особливо під!

креслити, що храм відкритий для

військовослужбовців різних кон!

фесій. Питання екуменізму чи єд!

ності церков найкраще можна по!

казати власне на прикладі Зброй!

них Сил та інших збройних фор!

мувань, де ми, представники

різних церков, працюємо пліч!о!

пліч. Армія нас об’єднує, і всі ці

напрацювання з представниками

інших конфесій ми повинні пере!

нести до цього храму. Для всіх

християн, які вірять в Господа Бо!

га, які вважають себе православ!

ними християнами, чи католика!

ми, стіни цього храму будуть рід!

ними і близькими. Адже хоча ми і

поділені конфесійно, але віра у

нас одна і дух один.

Планується, що у храмі окрім Бо!

гослужінь будуть проводити також

заходи духовного та військово!

патріотичного виховання, переду!

сім молоді: навчання дітей військо!

виків основних канонів християн!

ської віри, приготування їх до Та!

їнств Покаяння і Євхаристії,

надання орієнтирів для ведення

християнського способу життя то!

що. При храмі діятиме бібліотека

духовної літератури, релігієзнав!

чий гурток, організовуватимуться

паломництво до визначних хрис!

тиянських святинь та літні куль!

турно!освітні табори для дітей вій!

ськовослужбовців.

— Такий гарнізонний храм був ду!

же потрібний нам як для самовдос!

коналення, духовного розвитку і

очищення, так і для роботи з особо!

вим складом, сім’ями військовос!

лужбовців, зрештою, культурного

відпочинку і історичного пізнання,

для розвитку і збагачення строкови!

ків традиціями українського народу,

краєзнавчого світогляду, — поділив!

ся заступник начальника командно!

го пункту Повітряного командуван!

ня «Захід» з виховної роботи підпол!

ковник Михайло Павленко. 

Офіцера!вихователя і його підлег!

лих я мав нагоду зустріти у храмі на!

передодні Великого свята — Різдва

Христового. Військовослужбовці

строкової служби з різних областей

України якраз мали репетицію вер!

тепу. Разом з військовим капеланом

вони чатували над образами біблей!

ської вистави. Всі були щасливі і ма!

ли чудовий святковий настрій. 

Відтепер завдяки військовим, їх

духу та цілеспрямуванню, і звичай!

но Божій ласці, 65!літня історія ви!

користання костелу Єзуїтів під

книгосховище закінчилась. Книги

переїхали на нове місце, де їм буде

набагато краще, а храм продовжує

свою місію — бути місцем молитви

та прославлення Бога. Гарнізон!

ний храм Святих Верховних Апос!

толів Петра і Павла, де щодня від!

правляється Божественна Літургія,

завжди відчинений для військових,

львів’ян та гостей міста.

Â³òàë³é ÑÒÅ×ÈØÈÍ.

Ôîòî àâòîðà

Õðàì, ÿêèé âì³ùóº áëèçüêî 5 òèñÿ÷ îñ³á,
áóâ çàïîâíåíèé. Â³éñüêîâîñëóæáîâö³
ãàðí³çîíó ñòîÿëè ç áîéîâèìè çíàìåíàìè
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30 ñ³÷íÿ ðàïòîâî íå ñòàëî ñåðåä íàñ

áîéîâîãî äðóãà. Òîâàðèøà ïî ïåðó,

÷èÿ òâîð÷³ñòü ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ç àðì³-

ºþ. Ìàëî êîìó ç ëþäåé, êîòð³ íå íî-

ñÿòü îäíîñòðî¿â, âäàºòüñÿ ïî-ñïðàâ-

æíüîìó â³äîáðàçèòè â³éñüêîâå æèòòÿ.

Â³í â³ä÷óâàâ éîãî ³ ñåðöåì ³ äóøåþ, ùî

ïåðåäàâ ó ñâî¿õ êíèæêàõ, ïóáë³öèñòèö³

òà ðåïîðòàæàõ ç ãàðÿ÷èõ òî÷îê ïëà-

íåòè, êóäè çâàëà éîãî ïðîôåñ³ÿ æóð-

íàë³ñòà. Áàãàòî õòî ç éîãî êîëåã ïî

«Êðûìñêîìó êîìñîìîëüöó», «Êîìñî-

ìîëüñêîìó çíàìåíè», «Íåçàâèñè-

ìîñòè» òà «Ìîëîä³é ãâàðä³¿», äå â³í

ïðàöþâàâ, çíàëè Ãåííàä³ÿ Êîðæà ëè-

øå ç îäíîãî áîêó. Ìè, â³éñüêîâ³ æóð-

íàë³ñòè, çàïàì’ÿòàºìî éîãî íàçàâæäè

ðåïîðòåðîì ïåðåäîâî¿. Ìè í³êîëè íå

ââàæàëè éîãî «ï³äæàêîì» — â³í çàâ-

æäè áóâ íàø íà âñ³ ñòî â³äñîòê³â.

Ïî÷àòîê â³ñ³ìäåñÿòèõ. Â ìîëîä³æ-

íîìó â³ää³ë³ ãàçåòè Êè¿âñüêîãî â³é-

ñüêîâîãî îêðóãó íà Àðòåìà, 24, â³í

ç’ÿâèâñÿ íåñïîä³âàíî. Ïðîñòî ïðèé-

øîâ îäíîãî ðàçó ³ ñêàçàâ: «Õëîïö³,

äàâàéòå çíàéîìèòèñÿ, ÿ íåäàâíî

î÷îëèâ â³éñüêîâèé â³ää³ë ðåñïóáë³-

êàíñüêî¿ ìîëîä³æêè… Ïðîïîíóþ ñï³â-

ïðàöþ…» ² ì³öíî ïîòèñ ðóêó. 

Ðîçìîâà íàøà çàê³í÷èëàñÿ ãëèáî-

êî¿ íî÷³ íåôîðìàëüíèì ñï³ëêóâàííÿì

ó ãóðòîæèòêó âèäàâíèöòâà íà ðîç³ Çî-

îëîã³÷íî¿ ³ Äåãòÿð³âñüêî¿ (òîä³ Ïàðõî-

ìåíêà). À âæå ñêîðî ìè çðîçóì³ëè, ùî

ëþäèíà, ÿêà çàê³í÷èëà æóðôàê ÌÃÓ,

çíàëà äîñêîíàëî àíãë³éñüêó, àëå, íå

çâàæàþ÷è íà åë³òíó íà òîé ÷àñ îñâ³òó,

÷åñíî â³ääàëà ñâ³é ãðîìàäÿíñüêèé

îáîâ'ÿçîê â áóäáàò³ Ï³âí³÷íîãî ôëîòó,

íå ïðîñòî îô³öåð çàïàñó, íå «ï³äæàê»,

à íàø, êàäðîâèé. Â³í çíàâ ³ âì³â íàáà-

ãàòî á³ëüøå, í³æ ÷èìàëî ç íàøèõ, ç

äâîìà âèùèìè â³éñüêîâèìè «ïîïëàâ-

êàìè» íà ìóíäèðàõ. ² íå òîìó, ùî áóâ

ñèíîì îô³öåðà, à é ñàì â äóø³ áóâ

ñïðàâæí³ì îô³öåðîì.

ßêùî ï³äíÿòè ï³äøèâêè «ÊîÇè», òàê

ìè ì³æ ñîáîþ íàçèâàëè ìîëîä³æíó

ãàçåòó, òî ò³ëüêè â³í ì³ã ïî-ñïðàâ-

æíüîìó îïèñàòè æèòòÿ íà äàëåêèõ

ã³ðñüêèõ ïðèêîðäîííèõ çàñòàâàõ â

Êàðïàòàõ, äíÿìè ³ íî÷àìè íå ïîëè-

øàþ÷è ñ³äëà. Â³í áóâ ñâî¿ì ³ ñåðåä

ëüîò÷èê³â-âèíèùóâà÷³â ïîëêó, ùî

áàçóâàâñÿ ó Âàñèëüêîâ³, ïðî ÿêèõ íà-

ïèñàâ êíèæêó. Ïîò³ì áóâ áîéîâèé

ïîõ³ä ç ÷îðíîìîðöÿìè - ìàéæå äâà

ì³ñÿö³ Ãåíà ä³ëèâ âàõòè ç â³éñüêîâèìè

ìîðÿêàìè â Ñåðåäçåìíîìó ìîð³ íà

ÂÏÊ «Êåð÷ü» òà êðåéñåð³ «Ìîñêâà».

Îêðåìà ñòîð³íêà éîãî æèòòÿ àôãàí-

ñüêà â³éíà. «Øóðàâè - çíà÷èò ñîâåò-

ñêèé», íàøå ñï³ëüíå äèòÿ ïðî õëîïö³â

ç Óêðà¿íè, ÿê³ âîþâàëè â Àôãàí³ñòàí³,

ïîáà÷èëî ñâ³ò â 1988 ðîö³ ó âèäàâ-

íèöòâ³ «Ìîëîäü». Öÿ ³äåÿ ñòâîðåííÿ

çá³ðêè íàðèñ³â íàðîäèëàñÿ íà éîãî

êðèõ³òí³é êóõîíüö³ â ìàëîñ³ìåéö³ íà

Àíð³ Áàðáþñà. Òàì æå ìè íàïèñàëè

ðàçîì «Ñîëäàòè ×îðíîáèëÿ», ðåïîð-

òàæ ç 25-¿ áðèãàäè õ³ìçàõèñòó. Â³é-

ñüêà ï³øëè â 30-ê³ëîìåòðîâó çîíó.

Â³éñüêîâ³ æóðíàë³ñòè òåæ ðàçîì ç íè-

ìè. Íå âñ³ öèâ³ëüí³ ãîð³ëè áàæàííÿì

ïîáóâàòè ïîáëèçó «ï³÷êè». Â³í ïî¿õàâ

ïåðøèì ç ðåäàêö³¿. À ïîò³ì ç áëèñêîì

â î÷àõ ðîçïîâ³äàâ ìåí³, ç ÷åðâîíèì

â³ä ðàä³àö³¿ îáëè÷÷ÿì, ÿê³ êëàñí³ ïà-

öàíè, ç êîòðèìè â³í ¿çäèâ íà ïàòðó-

ëþâàííÿ çîíè.

Ïëàöäàðì â ðàéîí³ Äóáîññàð ï³ä

÷àñ âîºííîãî êîíôë³êòó â Ïðèäí³ñ-

òðîâ’¿, Íàã³ðíèé Êàðàáàõ, äå â³í áóâ

ñïîñòåð³ãà÷åì ÎÎÍ â ïåêë³ â³ðìåíî-

àçåðáàéäæàíñüêî¿ â³éíè, îõîïëåí³ ïî-

ëóì'ÿì â³éíè Ñàðàºâî, Êîñîâî - öå

ò³ëüêè äåê³ëüêà åï³çîä³â éîãî òâîð÷î¿

á³îãðàô³¿. Êðàùèé êîðåñïîíäåíò æóð-

íàë³ñòñüêîãî ïóëó îáîðîííîãî â³-

äîìñòâà íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Âèâà-

æåí³ òà ãëèáîê³ ðîçäóìè íà ãàçåòíèõ

øïàëüòàõ ùîäî ãåîïîë³òèêè, ãëîáàëü-

íî¿ òà íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè. À ïîò³ì

éîãî ðîáîòè çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ â

êíèæêàõ, ÿê³ â³í ïèñàâ äåíü ³ í³÷. ×îãî

ò³ëüêè âàðòà «Àôãàíñêîå äîñüå», â

ÿê³é äåòàë³çîâàí³ áîéîâ³ îïåðàö³¿ ðà-

äÿíñüêîãî êîíòèíãåíòó â Àôãàí³ñòàí³,

ñàìà ³ñòîð³ÿ: ñõåìè, êàðòè, äîíåñåííÿ.

Ç ï³ä éîãî ãîñòðîãî ïåðà âèéøëî ìàé-

æå äâà äåñÿòêà êíèæîê, ÿê³ íå çàâæäè

ïîäîáàëèñÿ ñèëüíèì ñâ³òó öüîãî. Â

íèõ ùèð³ñòü, ïðàâäà ³ ïðèíöèïîâà ïî-

çèö³ÿ àâòîðà. Â³í ³íêîëè áóâàâ íåç-

ðó÷íîþ ëþäèíîþ äëÿ áàãàòüîõ. Àëå

çàâæäè áóâ ñàìèì ñîáîþ.

Ìàþ÷è äîñòóï äî ð³çíî¿ ³íôîðìàö³¿

ç ïåðøîäæåðåë, â³í ì³ã áè, ÿê äåõòî,

çàâîþâàòè ñîá³ ñëàâó íà äåøåâ³é

ñåíñàö³¿, àëå öüîãî í³êîëè íå ðîáèâ.

Òîìó ùî ìàâ ÷åñòü. ßê ñïðàâæí³é

Îô³öåð. ßê ëþäèíà ñâîãî ïîêîë³ííÿ,

êîòðà çàâæäè â ïåðøó ÷åðãó ïåðåé-

ìàëàñÿ äîëåþ Áàòüê³âùèíè. Ñüîãîäí³

â öàðèí³ áåçïåêè ³ îáîðîíè ñåðåä

öèâ³ëüíèõ æóðíàë³ñò³â ð³âíèõ Ãåííà-

ä³þ Êîðæó â Óêðà¿í³ íåìàº. Òàê òåïåð

íå ïèøóòü.

Â ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó ó Ëüâîâ³

â Àêàäåì³¿ ñóõîïóòíèõ â³éñüê ³ìåí³

ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî ìè ðàçîì ç

êàíàäñüêèìè êîëåãàìè ïðîâîäèëè

òðåí³íã ç ìàñîâèõ êîìóí³êàö³é äëÿ

ïðåñ-îô³öåð³â òà êóðñàíò³â ñòàðøîãî

êóðñó. Íà ìîþ ïðîïîçèö³þ ïðîâåñòè ç

íèìè ìàéñòåð-êëàñ Ãåííàä³é â³äðàçó

ïîãîäèâñÿ. Öå ä³éñíî áóâ ñïðàâæí³é

ìàéñòåð-êëàñ ìåòðà åêñòðåìàëüíî¿

æóðíàë³ñòèêè â³ò÷èçíÿíîãî ´àòóíêó.

Íà æàëü, ìè òàê ³ íå âñòèãëè ðàçîì ç

íèì âèäàòè êíèæêó íà öþ òåìó.

Íà 15-òå ëþòîãî — äåíü âèâåäåííÿ

Ðàäÿíñüêèõ â³éñüê ³ç Àôãàí³ñòàíó —

ìè äîìîâèëèñü ç íèì ç³áðàòè æóðíà-

ë³ñò³â, ÿê³ ïèñàëè ïðî àôãàíñüêó â³éíó.

Àäæå êîæåí ð³ê öüîãî äíÿ çáèðàþòüñÿ

àôãàíö³, ùîáè âøàíóâàòè ïàì'ÿòü çà-

ãèáëèõ. Æóðíàë³ñòè ùå íå çáèðàëèñÿ

æîäíîãî ðàçó. Ãåíà áóâ äóæå ðàäèé,

ùî ìè öå çìîæåìî çðîáèòè, àäæå ñà-

ìå æóðíàë³ñòè ïèñàëè ³ñòîð³þ,

íåçâàæàþ÷è íà ïåðåøêîäè öåíçóðè.

Íå ñóäèëîñÿ. Ïðîòå ìè çóñòð³íåìîñÿ â

öåé äåíü ³ âñå æ ïîì’ÿíåìî òèõ, õòî

çàâæäè áóâ â³ðíèì ñëàâíîìó ãàñëó ³

òðàäèö³¿ ôðîíòîâèõ ðåïîðòåð³â: «Äî

áàãíåòà ïðèð³âíÿòè ïåðî!»

Îëåêñàíäð ÊËÓÁÀÍÜ,

â³éñüêîâèé æóðíàë³ñò

ПАМ’ЯТІ ДРУГА

ВІН БУВ КРАЩИМ ВІЙСЬКОВИМ
СЕРЕД ЦИВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ
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Ñ³÷åíü äëÿ êîæíîãî óêðà¿íöÿ ñïîâ-

íåíèé îñîáëèâîþ äóõîâíîþ ðàä³ñòþ.

Àäæå óêðà¿íñüê³ íàö³îíàëüí³ òðàäèö³¿

ó ñâÿòêóâàíí³ Íîâîãî ðîêó ³ Ð³çäâà

Õðèñòîâîãî îá'ºäíóþòü òðè ñâÿòà -

Ñâÿòå Ð³çäâî,Ñâÿòîãî Âàñèëÿ òà Ñâÿ-

òå Âîäîõðåùå. Ó Êèºâ³, Ëüâîâ³, Êîñî-

â³ òà áàãàòüîõ ³íøèõ ì³ñöÿõ ç øàíîþ

òà ëþáîâ'þ â³äçíà÷àëè Íîâîð³÷í³

ñâÿòà â³éñüêîâîñëóæáîâö³ Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè.

Ìèíóëî á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ ðîê³â â³ä

Ð³çäâà Õðèñòîâîãî. ×èìàëî âåëèêèõ ³

ìîãóòí³õ ³ìïåð³é çì³íèëè îäíà îäíó,

çíèêëè ñòàðîäàâí³ ÿçè÷åñüê³ â³ðó-

âàííÿ. Àëå âåðòåï çáåð³ãñÿ òàêèì ñà-

ìèì, ÿêèì áóâ ó ìîìåíò Áîæåñòâåí-

íîãî âò³ëåííÿ. Ó á³ëüøîñò³ â³éñüêîâèõ

êîëåêòèâ³â òàêîæ îðãàí³çîâóâàëèñü

òåàòðàëüí³ ä³éñòâà ç âèêîíàííÿì êî-

ëÿäîê, ùåäð³âîê, ï³ñåíü.

Ëþáîâ, êîòðó ïðèíåñëî íà çåìëþ

Ð³çäâî, çîáîâ'ÿçóº íàñ äî âíóòð³ø-

íüîãî â³äðîäæåííÿ, äî îíîâëåííÿ

óñüîãî ñóùîãî: ëþäèíè, ñ³ì’¿, íàö³¿,

äåðæàâè. Òîìó â ÷àñè ñâ³òîâî¿ åêîíî-

ì³÷íî¿ êðèçè âñ³ ìè: ³ â³éñüêîâ³, ³ öè-

â³ëüí³ ïîâèíí³ ïðîéíÿòèñÿ äóõîì ëþ-

áîâ³ é äîëàòè òðóäíîù³ ó ñâ³òë³ Õðèñ-

òîâèõ çàïîâ³äåé ³ ìîðàë³. Íåõàé âñå-

ìîãóòí³é, ïðåîáðàæàþ÷èé äóõ

ñâ³òëîãî Íàðîäæåííÿ Õðèñòîâîãî çà-

ïàíóº â íàøèõ ñåðöÿõ íèí³ ³ ïîâñÿê-

÷àñ, ³ íà â³êè â³÷í³!

Ñâî¿ìè ñïðàâàìè, ñâî¿ì ñëóæ³ííÿì

Áàòüê³âùèí³ — Ñëàâ³ìî Éîãî!

...ТА Й ПРИЙДУТЬ ДО ТЕБЕ 
ТРИ ПРАЗНИКИ В ГОСТI ...

…Îé, Òè, Õðèñòå, Öàðþ,
Ìîëåì Òåáå íèí³ -
Äàðóé âîëþ, âåðíè ñëàâó
Íàø³é íåíö³ — Óêðà¿í³…

Íàðîäíà êîëÿäà



79



80

Директорія після приходу до влади

(грудень 1918 р.) вже в першому

своєму міжнародному документі —

Зверненні «До народів всього світу

та їх правительств» повідомляла

про відновлення УНР та її влади на

етнічних українських землях. Важ!

ливою подією на шляху до собор!

ності стало і проголошення Захід!

ноукраїнської Народної Республі!

ки (ЗУНР) та її наступне возз’єд!

нання з УНР — вікопомний Акт

Злуки (22 січня 1919 р.). 

Як говорилося в оприлюдненій

1 листопада 1918 р. відозві, органі!

зованої (жовтень того ж року) на!

ціональними патріотичними си!

лами у Львові Української Націо!

нальної Ради, «волею українського

народу утворилася на українських

землях колишньої Австро!Угор!

ської монархії Українська Держа!

ва». А в прийнятому 13 листопада

1918 р. тимчасовому законі закріп!

лювалась назва останньої — ЗУНР

та її кордони, які обіймали терито!

рію Галичини, північної Буковини

та Закарпаття. Вже 1 грудня Дирек!

торія та представники ЗУНР підпи!

сали у Фастові «Предвступний до!

говір» про те, що ЗУНР має «непо!

хитний намір злитися в найкорот!

шім часі в одну велику державу з

Українською Народньою Республі!

кою». Українська Національна Рада

на своєму засіданні в Станіславі 3

січня 1919 р. затвердила цей акт й

заходи «для сфіналізування дого!

вору про злуку». 90 років тому — 22

січня 1919 р. під час багатотисяч!

ного зібрання на Софійській пло!

щі Києва було урочисто проголо!

шено Злуку УНР і ЗУНР. Державний

секретар ЗУНР Л. Цегельський за!

читав згадану вище ухвалу від 3 січ!

ня, а член Директорії Ф. Швець —

підписаний й іншими її членами

(В. Винниченко, С. Петлюра,

П. Андрієвський, А. Макаренко)

Універсал, в якому говорилось:

«Однині воєдино зливаються сто!

літтями одірвані одна від одної

частини єдиної України — Захід!

ноукраїнська Народна Республіка

(Галичина, Буковина і Угорська Ук!

раїна) і Наддніпрянська Велика Ук!

раїна». Тоді ж цей день було оголо!

шено «Днем свята прилучення Га!

личини до України». 23 січня най!

вищий законодавчий орган УНР —

Трудовий конгрес за участю деле!

гації ЗУНР (65 осіб) затвердили

цей Універсал. Головуючий С. Ві!

тик (член президії Національної

Ради ЗУНР) заявив при цьому: «Всі

наші засідання будуть присвячені

зміцненню об’єднаних частин Ук!

раїни». Президента ЗУНР Є. Петру!

шевича невдовзі було включено до

складу Директорії.

Всіляко підтримувались об’єд!

навчі дії різних частин українства.

ООООДДДДННННАААА    РРРРООООДДДДИИИИННННАААА    ————    
ООООДДДДННННАААА    УУУУККККРРРРААААЇЇЇЇННННАААА!!!!

Ñîáîðí³ñòü óêðà¿íñüêèõ çåìåëü áóëà îäíèì ç ïð³îðè-
òåòíèõ íàïðÿì³â óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿, ÿêà ðîçïî÷à-
ëàñü â 1917 ð. Â 3-ìó Óí³âåðñàë³ Óêðà¿íñüêî¿ Öåí-
òðàëüíî¿ Ðàäè (ëèñòîïàä 1917 ð.), ÿêèì ç ïðîãîëî-
øåííÿì Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè áóëà â³ä-
íîâëåíà óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü, âêàçóâàëîñü: «Äî
òåðèòîð³¿ Íàðîäíüî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ðåñïóáë³êè íàëåæàòü
çåìë³, íàñåëåí³ â á³ëüøîñò³ óêðà¿íöÿìè». 



Було, зокрема, заявлено про спри!

яння бажанню українського насе!

лення Бессарабії об’єднатись з

УНР, схвалювалось звернення

створеної ним власної Директорії

до президента США, урядів Англії,

Франції, України, Німеччини, Авс!

трії, Росії та Італії з проханням

сприяти цьому, протидіяти насил!

лю Румунії над Бессарабією. При

цьому було висловлено рішучий

протест проти насильницьких дій

Румунії, яка силоміць в листопаді

1918 р. захопила українські землі

цього краю всупереч волі його

мешканців, здійснювала щодо них

масові грабежі і переслідування.

Брутальна загарбницька політика

Румунії викликала масовий спро!

тив в окупованих нею українських

землях, зокрема Хотинському,

Акерманському, Сорочинському

повітах. Так, 23 січня 1919 р. в Хо!

тинському повіті Бессарабії вибух!

нуло могутнє антирумунське пов!

стання, учасники якого за три дні

визволили всю його територію.

Директорія через складне воєнне і

міжнародне становище не змогла

надати їм пряму допомогу війська!

ми, але все ж зуміла переправити

борцям за свободу своєї землі пев!

ну кількість зброї. Окупанти жор!

стоко розправились з непокірни!

ми українцями: багатьох вбили,

спалили десятки сіл, чимало ос!

танніх артилерія зрівняла з землею

разом з мешканцями. Було пора!

нено 15 тисяч осіб, понад 50 тисяч

біженців були змушені тікати че!

рез Дністер на територію УНР, ке!

рівництво якої виділило спеціаль!

ні кошти для допомоги нещасним. 

Така ж доля спіткала буковин!

ських українців, Народне Віче яких

(близько 10 тис. осіб) 3 листопада

1918 р. проголосило у Чернівцях

возз’єднання Північної Буковини

із ЗУНР та «злуку з Великою Украї!

ною.» Але румунські можновладці

проігнорували це народне волеви!

явлення, скористались пасивністю

гетьманату і 11 листопада захопи!

ли цей край. 

Після відновлення УНР її керів!

ництво наприкінці 1918 — на по!

чатку 1919 рр. не раз протестувало

проти брутальних агресивних дій

сусідніх держав, надавало політич!

ну, моральну, матеріальну, фінан!

сову, а коли обставини сприяли —

то і військову підтримку українцям

Галичини, Холмщини, Буковини,

Закарпаття на захист їхніх прав.

Так, 18 і 26 січня 1919 р. Рада Мініс!

трів УНР ухвалює рішення про за!

готівлю і постачання (через Чер!

воний Хрест) хліба для населення

Галичини, Буковини, виділяє для

цього 40 млн гривень. 30 січня

асигнується 10 млн карбованців

«для оборони північно!східної

границі — адміністрації Холмщи!

ни і Підляшшя». 18 лютого 1919 р.

Директорія передбачає кошти для

допомоги православним храмам в

окупованих поляками місцевостях

Холмщини, Підляшшя, Полісся. 3

березня надається 10 млн гривень

«на перешивку галицьких вузько!

колійних залізниць», а також

2 млн — «на підтримання україн!

ської преси на територіях УНР,

зайнятих ворожим військом».

Але діяльності Директорії, від!

новленої нею УНР із забезпечення

соборності українських земель,

можливості народу «самому пра!

вити самим собою» шляхом украї!

нізації всього суспільного життя

перешкодили агресивні дії сусідів.

Природні для всякого демократич!

ного процесу дискусії і суперечки

між різними українськими полі!

тичними силами та керівними дія!

чами відновленої УНР щодо шляхів

подальшого розвитку революції,

форм державного устрою не суп!

роводжувалось силовим протисто!

янням. Та й після повалення геть!

манату національні утворення до

них не прагнули і їх не починали.

Більше того, коли події унеможли!

вили здійснення запропонованих

тим же Винниченком ідей, він пі!

шов у відставку з поста голови Ди!

ректорії. Цим самим дав можли!

вість прихильникам дещо іншого

підходу на чолі з Петлюрою прак!

тично довести життєвість пропо!

зицій останнього. Але втручання

іноземних держав завадило здій!

снити і їх. Перебіг подій в Україні

після приходу Директорії до влади

дає підставу вести мову про те, що

не суперечки керівників Директо!

рії, її помилки і прорахунки, а на!

самперед і головним чином втор!

гнення іноземних військ та струк!

тур завадило тоді продовжити зби!

рання національних земель в

єдине ціле, поновити українізацію

в повному обсязі. Хоча було й

зроблено чимало, в першу чергу,

завдяки підтримці такого процесу

в етнічних землях і всіма націо!

нальними силами. 

Відбувалось об’єднання пред!

ставників різних частин України

як завдяки ухваленню відповідних

правових актів, так і в процесі

спільної боротьби та практичної

роботи задля досягнення такої ме!

ти. Адже, наприклад, головною вій!

ськовою силою, що в значній мірі

забезпечила прихід Директорії до

влади, відновлення УНР і новий

етап соборності її земель, став Ок!

ремий загін січових стрільців —

військове формування галицьких

українців, які потрапили в росій!

ський полон під час Першої світо!

вої війни і в середині 1917 р. орга!

нізувалися в окремий військовий

підрозділ. Саме вони наприкінці

1917 — на початку 1918 рр. охоро!

СОБОРНІСТЬ ТА СВОБОДА

Âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàëèñü 
îá’ºäíàâ÷³ ä³¿ ð³çíèõ ÷àñòèí óêðà¿íñòâà
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няли і найбільш послідовно під!

тримували УЦР. Виведений після

падіння останньої з Києва до Білої

Церкви, загін в листопаді 1918 р.

відразу ж відгукнувся на заклик

прибулого туди члена Директорії

С.Петлюри повстати проти не

сприйнятого більшістю народу

гетьманату. На початку грудня за!

гін було перетворено в Осадний

корпус, до складу якого входили 4

полки піхоти, гарматна бригада, 8

кулеметних сотень, дивізіон кінно!

ти, допоміжні частини. В боях під

Мотовилівкою і Васильковом кор!

пус під командуванням Є.Коно!

вальця розгромив супротивні вій!

ська і невдовзі в умовах антигеть!

манського повстання в Києві всту!

пив в столицю, здійснював там

охоронно!караульну службу. За

прикладом січовиків на бік Дирек!

торії переходили й інші урядові

військові частини, численні пов!

станські загони, зокрема отаманів

Ангела, Зеленого, Григор’єва та ін!

ших. Керовані різними політични!

ми силами (боротьбистами, ліви!

ми есерами, більшовиками), вони

об’єднувались на антигетьман!

ській основі та забезпечили пов!

сюдний перехід влади до прибіч!

ників Директорії. Навіть анархіст

Н.Махно, заявивши про свою недо!

віру до нової влади, повідомив, що

збройно з нею боротись поки не

буде. 

Але з перших днів існування Ди!

ректорії та УНР, яку вона відновила,

довелося з усіх сил відбиватись від

чужоземних ворогів українського

відродження. Польські війська вже

в листопаді 1918 р. розпочали бої

проти ЗУНР, що невдовзі возз’єдна!

лась з УНР, стала її областю. Оборо!

на останньої відтак була вже спра!

вою як самих галичан, так і всієї

держави. Румунія, як йшлося вище,

здійснила брутальну агресію щодо

українських земель Бессарабії та

Буковини. Чехословаччина силою

захопила Закарпаття. Південь Ук!

раїни окупувала Антанта. З півден!

ного сходу насувалась денікінська

біла армія. Ніхто з новоявлених

претендентів на українські землі і

слухати не хотів про права україн!

ців самим порядкувати у своєму

краї. 

З півночі і сходу бойові дії проти

УНР повела радянська Росія. При!

чому це здійснювалось під прик!

риттям заяв про допомогу радян!

ському уряду України. Тобто, на від!

міну від інших згаданих вище не!

доброзичливців нашого народу

РРФСР визнавала українську дер!

жавність, але тільки радянську. Хоча

і остання нерідко розглядалась в

Москві як чисто формальне утво!

рення. Так, в листопаді 1918 р. ЦК

РКП(б) без відома українців, навіть

утвореної нещодавно КП(б)У, зат!

вердив радянський Тимчасовий ро!

бітничо!селянський уряд України.

І тільки після їх протестів до цієї

справи було допущено ЦК КП(б)У. 

В таких умовах практично стало

неможливим здійснити чимало з

наміченого. Всі сили і можливості

довелося концентрувати на ство!

ренні збройних сил, нашвидкуруч

вирішувати проблеми виживання

держави, безпосереднього керів!

ництва бойовими діями армії, важ!

кого пошуку різних можливостей

протистояти, іноді майже в безви!

хідних ситуаціях, агресивним під!

ступам тих сил, які не могли зми!

ритись із соборністю українських

земель, існуванням їхньої держав!

ності. Бойова обстановка вимагала

специфічних дій, в тому числі і, з

огляду на одноосібний характер

воєнного командування, прита!

манного військовим керівникам

піклування про виховання у під!

леглих патріотизму, відданості ар!

мії, дисциплінованості, фронтової

виучки, готовності до силового фі!

зичного протиборства із против!

ником, до самопожертви. Саме

цьому мали служити (як скрізь у

світі) і паради та урочисті огляди

військ, відповідне матеріально!

технічне забезпечення, створення

одностроїв і т.д. і т.п., за «захоплен!

ня» якими того ж Петлюру не раз

аж надто емоційно критикували,

але без чого не буває армії. 

Розгляд спроб УЦР та Директорії

відновити соборність етнічних зе!

мель у процесі українізації всього

державно!політичного, суспільно!

економічного і духовно!культур!

ного життя в них відповідно до

потреб корінного етносу, з ураху!

ванням прав національних мен!

шин, допомагає зрозуміти ряд іс!

торичних явищ. Йдеться, наприк!

лад, про причини війн між УНР до!

би УЦР і радянською Росією

наприкінці 1917 — на початку

1918 рр. та між УНР на чолі з Ди!

ректорією і РРФСР в 1919–1920 рр.

Ç ïåðøèõ äí³â ³ñíóâàííÿ Äèðåêòîð³¿
òà â³äíîâëåí³é íåþ ÓÍÐ äîâåëîñÿ ç óñ³õ ñèë
â³äáèâàòèñü â³ä ÷óæîçåìíèõ âîðîã³â
óêðà¿íñüêîãî â³äðîäæåííÿ
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Не війська УНР вторгнулись в ро!

сійські землі, а війська РРФСР

йшли в Україну, до речі, всупереч

пересторогам ряду українських

більшовиків, які ще недавно разом

з УЦР, а потім і Директорією боро!

лись за інтереси українства. Підда!

ючи (небезпідставно) критиці дії

українських державних та військо!

вих провідників у зв’язку з пораз!

ками на фронтах, не можна не зва!

жати і на те, що воєнна ситуація бу!

ла не на користь УНР. Вона не

прагнула до війни, не мала розбу!

дованої армії, відповідної інфрас!

труктури, стрункої системи коман!

дування, розробленої стратегії і

тактики оборони краю. І головна

причина такого стану полягала не

в розбіжності поглядів або особис!

тих якостях чи помилках тогочас!

ного українського керівництва,

хоча вони дійсно мали місце. Адже

як наприкінці 1917 р., так і в

1919–1920 рр. історія не відвела

для розбудови армії необхідного

часу, умов і матеріальних засобів.

Українізовані військові частини,

воєнізовані громадські структури,

які підтримали, наприклад, Дирек!

торію, не становили єдиного ціло!

го, залишались у підпорядкуванні

своїх командирів і отаманів. Ос!

танні нерідко піддавались облуд!

ній демагогічній агітації, вчиняли

свавільні дії, а то й переходили на

бік противника. Часу та й відповід!

них можливостей для створення

організованої військової структу!

ри і командування вже не було.

Водночас з браком досвіду, прора!

хунками при захисті здобутої волі

катастрофічно позначалась неста!

ча часу. Проблеми оборони краю

довелось вирішувати нашвидку!

руч, в ході воєнних дій, що вже бу!

ли нав’язані противниками. Армія

УНР була слабо озброєна, відчува!

ла гостру нестачу найнеобхідні!

шого. «Вона, за свідченнями сучас!

ників, була дуже часто голодна і

завше у своїй більшості обірвана та

боса». Різке зменшення чисельнос!

ті збройних сил УНР, окрім соці!

ально!політичних причин, було

пов’язане і з небаченою за масшта!

бами епідемією тифу, яка букваль!

но викошувала лави українських

вояків. Світло на її витоки, на думку

деяких дослідників, могла б проли!

ти експертиза зразків тифозної си!

роватки, які зберігаються в архіві

Бактеріологічного інституту в Па!

рижі. Такий підхід виглядає право!

мірним і у зв’язку з тим, що навіть

закуплені на українські гроші у

Франції й Італії медикаменти су!

сідні держави не пропускали в Ук!

раїну.

Не спрацьовує і просте порів!

няння чисельності ворогуючих

сторін, бо в такому випадку поза

увагою залишається якісний склад,

виучка і роди військ (артилерія,

наприклад, здатна із значної від!

стані на третину винищувати лави

ворога навіть при відсутності без!

посереднього бойового контакту

інших підрозділів). Російські ра!

дянські війська спирались до того

ж на опановану Раднаркомом

Ставку колишнього Верховного

головнокомандування з її заздале!

гідь розробленими планами, нала!

годженими оперативними зв’язка!

ми, вишколеним офіцерським

корпусом, чимала частина якого

перейшла на службу новій владі, з

підпорядкованими їй величезни!

ми складами зброї та іншого спо!

рядження, значними людськими і

фінансовими ресурсами, включа!

ючи золотий запас колишньої ім!

перії. І така ситуація тривала про!

тягом всього часу воєнних дій в

Україні. Інші їх учасники — біло!

гвардійці, польські, румунські,

французькі інтервенти спирались

на практично необмежену під!

тримку всіх країн Антанти. Без та!

кої іноземної допомоги жодна з

військово!політичних сил всере!

дині України не мала б шансів на

успіх в боротьбі проти відроджен!

ня нації. Та й взагалі після віднов!

лення УНР до втручання інших

держав військових дій в наших

землях не було і ніхто з україн!

ських політичних структур не зби!

рався їх починати. 

Непростими і досі недостатньо,

на нашу думку, дослідженими є

проблеми страждань мирного на!

селення у той воєнний час. Відпо!

відальність за них несуть керівни!

ки, хоча в тій мірі, в якій їм були

підвладні сили, що коїли безчинс!

тва. Йдеться про єврейські погро!

ми, безсоромне приниження, гра!

бування і нищення українців, без!

церемонні розправи з тими з них

(а це тисячі і тисячі людей різних

національностей), які тільки здава!

лись підозрілими різним урядов!

цям і самозваним владолюбцям.

Нагальною є потреба детально

висвітлити і зрозуміти на основі

документальних даних і без запо!

літизованості такі варварські події,

визначити, що і коли відбувалось

як здійснення відповідної політи!

ки, а що і коли — як стихійні або

просто кримінальні вчинки, обу!

мовлені впливом шовіністичних

поглядів, чорносотенних традицій

чи темних мародерських схиль!

ностей учасників безчинств. 

Все ж могутній імпульс, наданий

соборності й українізації визволь!

ними змаганнями в 1917–1921 рр.,

вже не змогли повністю переборо!

ти чужі українству сили. Досвід і

уроки української революції того

часу, зокрема і Акт злуки УНР та

ЗУНР, стали історичним надбан!

ням народу в боротьбі за своє

визволення.

Âîëîäèìèð ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 

äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,

çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè

СОБОРНІСТЬ ТА СВОБОДА

Ìîãóòí³é ³ìïóëüñ, íàäàíèé ñîáîðíîñò³
é óêðà¿í³çàö³¿ âèçâîëüíèìè çìàãàííÿìè

â 1917-1921 ðð., âæå íå çìîãëè ïîâí³ñòþ
ïåðåáîðîòè ÷óæ³ óêðà¿íñòâó ñèëè
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Після проголошення Українською

Центральною Радою IV Універсалу

Україна стала самостійною держа!

вою. Як така, вела мирові перегово!

ри з Центральними державами в

Бересті. Рівночасно вела мирові

переговори з тими ж державами і

Росія більшовицька. Предсідник

більшовицької делегації Троцький

виступив із заступництвом Радян!

ської України, запевняючи пред!

ставників Центральних держав, ні!

би Центральна Рада та її Уряд вже

не існують. А в той час Уряд Украї!

ни робив надлюдські зусилля, щоб

придушити анархію всередині

краю та боронити його від зовніш!

ніх ворогів.

Найкоротшою дорогою до Києва

з півночі йдуть залізничні шляхи:

Гомель — Бахмач і Харків — Во!

рожба — Бахмач.

На оборону цього надзвичайно

важливого вузла командуючий вій!

ськами отаман Капкан і вислав

Першу імені гетьмана Богдана

Хмельницького Юнацьку військо!

ву школу. В складі школи було 4

сотні (по 150 юнаків), 16 кулеметів

та 20 старшин. Школа складалася з

юнаків колишніх російських вій!

ськових шкіл, з освітою не менше

як 6 класів гімназії, а переважно із

закінченою середньою освітою.

Юнацька школа мала 2 курси.

Молодший, як менше вишколений,

продовжував науку на місці, а стар!

ший 8 грудня 1917 р. в команді ген.

штабу сотника (з російського вій!

ська капітан) Носенка виїхав до

Бахмача. Бахмач адміністраційно

належав до Чернігівщини, де вій!

ськово!адміністраційну справу

АКТУАЛЬНО

ССЕЕРРЦЦЕЕ  ЗЗІІ ССТТААЛЛІІ  
ІІ  ДДУУХХ  ІІЗЗ  ГГРРААННІІТТУУ

94 ðîêè òîìó â³äáóâñÿ á³é ï³ä Êðóòàìè. Çà öåé ÷àñ óê-
ðà¿íö³ ÷óëè ÷èìàëî âåðñ³é òèõ ïîä³é. Õòîñü ââàæàâ öå
ïîäâèãîì, õòîñü — íåâèïðàâäàíèì þíàöüêèì ìàêñè-
ìàë³çìîì, õòîñü — íåäàëåêîãëÿäí³ñòþ òîä³øíüî¿ âëàäè,
à õòîñü, íà ö³é òåì³ ðîáèâ ñîá³ ³ì’ÿ òà çàõèùàâ äèñåðòà-
ö³¿, ³íêîëè íàâ³òü íå çâàæàþ÷è íà ³ñòîðè÷í³ ôàêòè òà
ñïîãàäè î÷åâèäö³â. Ñïèñàíî ñòîñè ïàïåðó, çëàìàíî
ñîòí³ ñïèñ³â â íàóêîâèõ òà ïîë³òè÷íèõ äèñêóñ³ÿõ, àëå
íåçì³ííèì çàëèøàºòüñÿ ºäèíå: Êðóòè — öå ïàì’ÿòü ïðî
çäàòí³ñòü óêðà¿íñüêîãî þíàöòâà ïîêëàñòè ñâî¿ ãîëîâè
çà Áàòüê³âùèíó. Öå çäàòí³ñòü íàö³¿ áîðîòèñÿ çà äåð-
æàâíó íåçàëåæí³ñòü. Ïðî ïåðåá³ã áîþ íàïèñàâ ñâîãî
÷àñó ³ éîãî áåçïîñåðåäí³é ó÷àñíèê Àâåðê³é Ãîí÷àðåí-
êî — ñîòíèê, êîëèøí³é êîìàíäèð êóðåíÿ Ïåðøî¿ ³ìåí³
ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî Þíàöüêî¿ â³éñüêîâî¿
øêîëè. Ïðîïîíóºìî óâàç³ ÷èòà÷³â éîãî ñïîãàäè. 
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провадив сотник (капітан) Тим!

ченко.

Сотник Тимченко не мав ніякого

війська і навіть, щоб сформувати

собі якийсь відділ для свого штабу,

просив у начальника школи стар!

шин. Для цього і був призначений

сотник Микола Богаєвський, що

став начальником штабу в сотника

Тимченка.

Між двома командирами виник!

ло непотрібне непорозуміння: з

одного боку був сотник Носенко,

представник генерального штабу і

начальник школи, а з другого —

сотник Тимченко, протегований

політичною партією як командую!

чий військами адміністративного

району Чернігівщини.

22 грудня 1917 року мене як ко!

мандира куреня Юнацької школи

покликав до себе командуючий

військами отаман Капкан.

Він наказав мені від’їхати негай!

но до Бахмача з наказами для обох

згаданих вище начальників. Після

одержання двох секретних паке!

тів, я спитав командуючого вій!

ськами, чи не міг би я вислати ці

накази якимсь молодшим старши!

ною. На це дістав таку відповідь:

«Ви призначаєтесь комендантом

оборони Бахмача. Більшовики

наступають з Харкова і Полтави.

Головні сили Муравйов провадить

на Бахмач — Київ. Забирайте реш!

ту Юнацької школи. Потяг на ст.

Київ — Товарний уже готовий. На

поміч — трудно чекати». З цим я ві!

дійшов.

Щедро наділений повноважен!

нями з настановою за всяку ціну не

віддати Бахмача, щоби не допусти!

ти більшовиків до Києва, з глибо!

ким смутком і жалем (тоді ще не

знав до кого) вертав я до школи.

Брав мене в свої обійми невимов!

ний жаль. Молодий цвіт нашої ар!

мії — юнаків — кидали в майже

безнадійну ситуацію, тоді як серед

шаліючої анархії десятки тисяч

озброєного, випробуваного в боях

вояцтва безжурно демобілізували!

ся: його не зуміли завчасу, вико!

ристовуючи для цього національ!

не піднесення, взяти в карби вій!

ськової дисципліни, а навпаки, на

мітингах деморалізували наклику!

ванням до поділу землі. Тепер лише

ідейні горстки стали до боротьби

за рідний край.

Ввечері 23 грудня я вже був у Бах!

мачі. Начальник школи сотник Но!

сенко від’їхав з Бахмача вдоволе!

ний. Сотник Тимченко хотів, щоби

школа підлягала йому, на що я не

міг погодитися, маючи наказ ко!

мандуючого військами. Я лише заз!

начив, що в справах адміністрацій!

них буду йому підлягати, як зайде

потреба, справи ж бойового харак!

теру, згідно з наказом, вестиму сам.

Для охорони нашого лівого крила

в напрямі на Чернігів вислав я сот!

ника Семирозума з чотою юнаків.

На Святий Вечір — 24 грудня

1917 р. — в напрямі на Гомель я

вислав від школи передову заставу.

Після незначної сутички ми зайня!

ли ст. Доч, при тому двох більшо!

вицьких вояків взяли до полону. У

нас були легко поранені 2 юнаки і

старшина. Від полонених дові!

давсь я, куди і як наступають вій!

ська Муравйова.

В напрямі до ст. Воржба школа

також увійшла в бойову стичність з

більшовиками. Ст. Бахмач і місто

залишилися за нами. Треба зазна!

чити, що в залізничному депо Бах!

мач було до 2 тисяч затруднених

при верстатах робітників, пере!

важно росіян. Про їхній настрій

просив я в сотника Тимченка ін!

формації. Тимченко був у них на

мітингу і сказав мені, що нема

страху: робітники оголосили ней!

тралітет. Однак важко було вірити

в їхню нейтральність, а мати у себе

в найближчім запіллі 2 тисячі озб!

роєних робітників не належало до

приємності. На цій підставі я й

приступив до перегрупування

Юнацької школи, не припиняючи

бойового зв’язку з противником.

Незадоволення сотника Тимчен!

ка з цього мого рішення виявилося

в його від’їзді з цілим штабом на ст.

Крути. Однак звідти він повідомив,

що йде нам на поміч піша дивізія;

пізніше виявилося, що замість ди!

візії, прийшло кілька поїздів, зала!

дованих возами. Школа скориста!

ла з цього й поповнилася набоями

з ешелонів.

Очевидним було, що Київ не мав

резервних військових частин.

Така ситуація, а до того ще й во!

роже налаштоване населення, яке

косим оком дивилося на «інтеле!

гентів»!юнаків, безперервні су!

тички з більшовиками впродовж

більше як місяця — все це дуже по!

гано відбилося на настроях шко!

ли. Частина юнаків — то були діти

з!під селянської стріхи, з неуста!

леним ще світоглядом і тільки ін!

туїтивно відчували вони правоту

наших змагань. Це давало ще

можливість держати курінь у ра!

мах дисципліни.

Активність противника збільшу!

валася; під його натиском наші пе!

редні частини відступили, тільки

вже не через Бахмач, а через пе!

редмістя його, бо робітники, з наб!

лиженням більшовиків, виступили

активно, збільшуючи і без того пе!

реважаючого нас у багато разів во!

рога.

Мені нічого не лишалося, як

тільки приступити до оборони

ПРАВДА ПРО КРУТИ

Ðîçòÿãíåí³ ïî ë³í³¿ çàâäîâæêè 3 ê³ëîìåòðè,
ìè, â îáîðîí³ â ³ì’ÿ íàøî¿ äåðæàâíîñò³,

âñòóïèëè â íåð³âíèé á³é
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своїх позицій і підготувати форти!

фікації до зустрічі з навалою біль!

шовиків.

Отож, після обслідування торену

й приступлено до праці. Роботу бу!

ло виконано правильно і швидко.

25 січня 1918 р. дістав я повідом!

лення, що до мене вислано сту!

дентську сотню. Справу військової

підготовки цієї сотні я добре знав,

бо в ній був мій брат з 3!го курсу

медицини Університету Св. Воло!

димира. Від нього я довідався, що

науку провадилось там 7 днів, умі!

ють вже стріляти, та що в Києві —

ціле пекло. Повідомлення про ви!

їзд студентської сотні розійшлося

серед юнаків, як блискавка, а вра!

ження, її приїздом викликане, було

таке, ніби приїхала ціла дивізія.

Завдяки цьому, так високоцінно!

му і завжди в боях вирішальному

чинникові — «піднесенню духу»,

вдалося спинити наступ Муравйо!

ва та змусити його до затяжної бо!

ротьби.

Студентська сотня в числі 115!

130 людей прибула на ст. Крути

близько 4 години ранку 27 січня

1918 р.

Мені особисто треба було вирі!

шити, куди приділити студентську

сотню. Я стояв перед альтернати!

вою: можна було влити її до юнаків,

так би мовити — поповнити шко!

лу, а можна дати її як окрему сотню

на дільницю оборонної лінії. До

цього другого рішення я прийшов

з міркувань суто військового ха!

рактеру: молодий вояк без огляду

на свою інтелігентність, в критич!

ну хвилину піддається паніці. Та!

ких хвилин я передбачав аж бага!

то. Паніка під час бою є явищем за!

разливим, а в результаті дає ганеб!

ну втечу.

Саме тому командирові студент!

ської сотні дав я відтинок наймен!

ше загрожений противником. Поз!

найомив командира сотні з ситуа!

цією, поінформував, звідки і як

буде діставати набої, куди спрямо!

вувати поранених, з ким тримати

зв’язок, а, на випадок відступу, як

вивести сотню з бою. Для зв’язку зі

мною він призначив 3 студентів,

між ними був і мій брат; його, з ог!

ляду на моє становище як коман!

дира, я був змушений відіслати до

сотні назад, прощаючи його пог!

лядом, як виявилося, навіки...

Рано!вранці червоні розпочали

свій наступ в зімкнутих колонах;

виглядало так, ніби йшли на парад,

занедбуючи найпримітивніші за!

соби безпеки.

Рельєф місцевості маскував нас, і

щойно наближення на віддаль пос!

трілу могло нас виявити.

Ще в ніч з 26 на 27 січня я мав

розмову по прямому дроті з Му!

равйовим. Його вимога у формі на!

казу звучала так: «Прігатовіться к

встрєчє пабєданоснай краснай ар!

мії, прігатовіть абєд. Заблужденія

юнкероф пращаю, а афіцероф

всьо равно расстрєляю».

Я відповів, що до зустрічі все го!

тове.

Передні частини червоних, йду!

чи в зімкнутих колонах, очевидно,

були певні нашої втечі, а зі станцій!

ної служби по апарату на їхні вик!

лики їм ніхто не відповідав.

Тільки!но червоні наблизилися

на відстань пострілу, ми їх привіта!

ли сильним вогнем 4 сотень і 16

кулеметів. Під прямими постріла!

ми переходили вони в розстрільну,

зазнаючи великих втрат у своїх ря!

дах. Наступні частини уже з поїзду

шикувались у бойовий порядок.

Таким чином противник зайняв

фронтову лінію завдовжки 5 кіло!

метрів, маючи за собою свіжі ре!

зерви й прихильно налаштоване

населення.

А ми... 500 молодих юнаків і 20

старшин. Одні вояки — місячними

боями перемучені, інші — військо!

во не вишколені. Розтягнені по лі!

нії завдовжки 3 кілометри, ми, в

обороні в ім’я нашої державності,

вступили в нерівний бій.

Десь о 10!й годині ранку приїха!

ла на панцерці 1 гармата, коло неї

сам!один сотник Лощенко. Хто йо!

го прислав — не знаю, але думаю,

що це була його особиста ініціати!

ва. Цей старшина з подиву гідною

самопосвятою вносив велике

сум’яття своїми влучними пострі!

лами в запілля червоних, зупи!

няючи переможний марш Мурав!

йова. Незабутній подвиг цього

старшини вважаю за свій

обов’язок тут підкреслити.

Близько дванадцятої!першої го!

дини почали червоні наступати на

студентську сотню, але вступивши

в зону перехрестного вогню, муси!

ли занехаяти свій намір, до цього

їх змусила й поява на залізничній

колії Чернігів — Крути сотника Се!

мирозума, що прикривав наше ліве

крило. Але той більшовицький

наступ був лише маскуванням, бо

справжній, як цього я й очікував,



87

більшовики спрямували на ото!

чення нашого правого крила, що

дало б їм в руки ст. Крути, відтина!

ло б нас від нашої бази, та умож!

ливлювало їм цілковите оточення

наших сил. В цій операції вони ма!

ли аж надто достатні сили для ма!

неврування. В цей момент я дістав

повідомлення, що командир сту!

дентської сотні поручник Омель!

ченко поранений. Цю втрату бо!

люче відчувалось, бо заступника

його не було на місці. Та про це я

довідався трохи пізніше, вільних

же старшин у мене вже не було, ад!

же половина вибула зі строю. Тут

дуже придався б штаб сотника

Тимченка, що мав тепер у себе ак!

тивних старшин. О другій годині

наше оточення розпочалося дуже

солідно, із застосуванням усіх так!

тичних правил.

Наша гармата, встановлена на

платформі на лінії Крути — Бах!

мач, не могла під прямим кутом на

схід протидіяти маневрові против!

ника.

Тоді я використав резерв. Вве!

дення в бій нашої останньої сотні

вирішувало, як ще довго можна бо!

ронити наші позиції. Набагато

численніша від нас сила против!

ника прискорювала нам вирок, і

тільки слабий темп його наступу

дав можливість дотягти бій до 9!ї

години вечора, коли!то настала

темна, туманна ніч.

У цім великім напруженні зв’яз!

ковий юнак Валентин Атаманов!

ський (студент університету Св.

Володимира) подав мені телегра!

му, з якої я довідався, що Шевчен!

ківський полк з Ніжина виступив

на з’єднання з наступаючими на

нас більшовиками, себто наступає

на нас із запілля. Атамановський

був дуже відважний, і що було в нім

найбільше цінне — це завжди

прекрасний гумор. І в тодішню ви!

рішальну хвилину він почав порів!

нювати наш бій з боями під Полта!

вою шведів і наших з москвинами...

Та не було часу. Треба було йому

сказати правду про наше станови!

ще: наступ більшовиків не припи!

няється, Шевченківський полк від!

далений від нас двома годинами їз!

ди, а повний поїзд наших поране!

них бійців потребує опіки. Все, що

лишилося, не мало можливості

впродовж цілого дня через часті

атаки противника хоча б наймен!

шого перепочинку. Отже, мушу ви!

вести їх із бою без дальших утрат у

людях і подбати, щоб за всяку ціну

з’єднатися з Чорними Гайдамака!

ми під командою Симона Петлю!

ри — вони були вже на ст. Бровари,

і там готували позиції.

Атамановського послав я ще за!

видна до студентської сотні з нака!

зом про відступ на вказане їм міс!

це. Цей відступ студентська сотня

мала розпочати першою.

Сотник Лощенко ще за дня мусив

від’їхати. З від’їздом нашої гармати

по цілому фронту посилився нас!

туп противника. Скрізь відчувався

приплив нових сил.

Тут підкреслюю ту надзвичайну

холоднокровність й уміння пану!

вати над собою наших старшин і

молодих вояків, у яких серця були

наче зі сталі, і дух із граніту. Ту хо!

лоднокровність, якої не зауважу!

вав за час свого перебування на

фронті під час світової війни се!

ред старших добре вишколених

солдатів. По студентській сотні ви!

водив я з бою юнаків у такому по!

рядку: друга, третя і четверта. Пер!

ша сотня, що була в резерві, а всту!

пила в бій о 2!й годині, стримувала

противника, що намагався нас

оточити, аж до повної темноти,

потім рештки цього резерву від!

ступили цілком з поля бою і при!

лучилися до школи. Після бою не

знайшов я в студентській сотні мо!

го брата, хоча під час бою ране!

ним він не був, бо не було його і в

шпитальному вагоні. При доклад!

нім особистім перегляді я довідав!

ся, що немає цілої чоти студент!

ської сотні, до 30 людей, хоч ко!

мандир сотні все запевняв, що во!

ни ось!ось підійдуть. Вислав я

розвідку, затримав ешелон — та

все було даремно. Про долю брата

і його товаришів довідався я вже

багато пізніше. Вони, відступаючи,

очевидно, для скорочення дороги,

пішли на світло, на ст. Крути, а там

зі сходу надійшли якраз більшови!

ки. Невдовзі розігралася кривава

драма... їх не розстрілювали, а ко!

лоли багнетами, що я ствердив уже

в Києві, в час похорону, на своєму

братові й його товаришах.

Так скінчився бій під Крутами.

Повна небезпек була наша доро!

га відступу. Страшний день ще гу!

дів у нас у вухах, а втрати у людях,

що впали за свою державу, кликали

до помсти.

Втрати сягали: до 250 юнаків, од!

на чота (до 30 людей) студентів і

10 старшин.

ПРАВДА ПРО КРУТИ
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Æàíðîâà ïàë³òðà òâîð-
÷îñò³ ïèñüìåííèö³ Òåòÿíè
Ïèøíþê ð³çíîáàðâíà —
ïîåç³ÿ, ïðîçà, ïóáë³öèñ-
òèêà. Âîíà º àâòîðêîþ
ïîåòè÷íèõ çá³ðîê «Ïîâîë³
âìèðàº í³÷», «Ìóçèêà ñà-
ìîòíüî¿ ïå÷àë³», «Ñóíè÷-
íà îñêîìèíà», ðîìàí³â
«Îçèðíóòèñÿ âïåðåä»,
«Äîðîãà ç âèáî¿íàìè»,
«Êàöàïî÷êà» òà áàãàòüîõ
ïóáë³êàö³é ó ïåð³îäèö³.
Ó ëþòîìó âèõîäèòü ¿¿ íî-
âèé ðîìàí «Ãðà â êîðî-
ëåâó», â ÿêîìó ïåðåïë³òà-
þòüñÿ ñó÷àñí³ ³ñòîð³¿ ³ç
çàõîïëþþ÷èì ñþæåòîì,
ÿñêðàâèìè ïåðñîíàæàìè
òà ¿õí³ìè õàðàêòåðàìè.
Êðàñèâà ³ ãîñòðà íà ñë³â-
öå ãåðî¿íÿ òâîðó Ìàðóñÿ
âïåðøå ó æèòò³ ïîòðàïè-
ëà â îô³öåðñüêå òîâà-
ðèñòâî. Ñàìå öåé ðîçä³ë
ïèñüìåííèöÿ ëþá’ÿçíî
çàïðîïîíóâàëà ÷èòà÷àì
íàøîãî â³éñüêîâîãî ÷à-
ñîïèñó.

Òåòÿíà Ïèøíþê

ГРА В
КОРОЛЕВУ
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З НОВОГО РОМАНУ

Квітень не балував теплом. Холод!

ні дні й ще холодніші ночі не обі!

цяли швидкого розквіту природи.

А як хотілось отого неймовірного

цвітіння — вишневого, яблуневого,

бузкового!.. Цього року Марусю

особливо замучила піврічна сі!

рість, що не відступала з!за вікна.

Вона щодня з надією дивилася на

парк і вже кілька місяців не бачила

жодних змін. 

Сьогодні Маруся одяглася за

звичкою тепло — пальто, ботики...

Зранку було комфортно. Але тіль!

ки вона доїхала на Вокзальну, в на!

дії знайти потрібну маршрутку, що

довезла б до представництва

НАТО (їде на семінар у Кончу!

Заспу), як зрозуміла свою помилку.

Варто було б зодягнутися в плащ і

туфлі. Та повертатися пізно — за

годину збір. Доведеться їй смажи!

тися три дні. Добре, що хоч взяла

легку сукню. 

Коли побачила будиночок, на

який вказав таксист, полегшено

зітхнула. Нарешті можна розсла!

битися — представництво знайде!

но, таксист зі своїм словесним не!

терпінням щезнув, автобус для се!

мінаристів стояв у холодку. В запа!

сі було ще півгодини і вона

вирішила посидіти на приміченій

біля сусіднього будинку лавочці.

Над нею завис розквітлий абрикос.

Ось тобі й несподіванка! Коли він

устиг? Вона настільки неуважна,

що не помітила, коли в місті зацві!

ли абрикоси. 

Маруся вдихала легкий квітко!

вий аромат у тихому дворику і ду!

мала про дітей. Чи справиться Ал!

лочка з ними три доби? Раптом

котре захимерить? Хоча клятвено

обіцяли бути справжніми послуха!

ми. Вона всміхалася думці про ді!

тей. Вони так чемно випроводжа!

ли її, бо ж то вперше їм випала така

пригода — жити вдома без мами.

Хоч Аллочка для них авторитет і

дівчина вона серйозна й відпові!

дальна, однак якийсь неспокій не

полишав Марусю. Знаючи тих

фантазерів, чого хочеш можна від

них очікувати. Але відмовитися від

семінару вже ніяк. 

Глянула на годинник і зрозуміла,

що засиділася. П’ять хвилин до від!

правлення, а вона мріє під абрико!

сом. Та, власне, ні про що й не мріє.

Так собі — роздумує. 

Новенький автобус віддзеркалю!

вав у затемнених вікнах сонячний

день. І тому, виглядав яскраво й

святково. Марусі дуже захотілося

швиденько до нього зайти. Що вона

й зробила. Легко скочила на східцю

і завмерла, роззираючи присутніх.

У салоні стояв чоловічий гомін —

гучний, загонистий, трохи розв’яз!

ний, бо стримуватися ні перед ким.

Жодної жінки. Зате чоловіків десь із

п’ятдесят або близько того. Було чо!

го завмерти жінці, яка не очікувала

потрапити в таке товариство. 

Воно (товариство) й собі зав!

мерло, як за командою, і поглядами

приклеїлося до жінки, яка так і не

зворухнулася на останній прис!

тупці. Хвилину чи дві вони розгля!

дали Марусю мовчки. Для неї ця

чоловіча маса була однорідною. Не

могла вирізнити з неї жодного об!

личчя. Всі якісь, мов на підбір: аку!

ратно підстрижені, виголені, під!

тягнуті й, що найцікавіше, одного

чи майже одного — середнього ві!

ку. Наче однокласники зібралися

на пікнік, подумалося Марусі. Вона

нарешті отямилася. 

— Добрий день, — всміхнула!

ся. — Чи народ їде в Конча!Заспу? 

— Добрий день, — загуло това!

риство, також опановуючи себе.

— Йолки!палки, яка жінка буде з

нами їхати! — щиро озвався чоло!

вік, біля якого було вільне місце.

— Ой, панове, ви не уявляєте, яке

мені йолки!палки... — продовжува!

ла всміхатися Маруся.

— Чи не запросите даму присіс!

ти? — запитала чоловіка, який оз!

вався першим, показуючи погля!

дом на вільне місце.

— Та я благатиму про це, — під!

хопився той. — Проходьте до вікна.

Маруся тільки глянула на сакво!

яж, як чоловік, котрий сидів нав!

проти, підхопив його й поставив у

нішу, передбачену для багажу. Жін!

ка, подякувавши, вмостилася зруч!

но біля вікна. Тривала кількахви!

линна мовчанка, що виникає заз!

вичай, коли зустрічаються люди

незнайомі або ті, яким ні про що

говорити. Вони й були такими. Ма!

ло того, що незнайомі, то ще й

спільної теми (подумалося Марусі)

у них нема. Хоча хто знає — мож!

ливо, у цьому товаристві й затаїла!

ся якась близька душа? Маруся роз!

зирнулася й усміхнулася до сусіда. 

— Мене звати Маруся, — прос!

тягла тому руку.

— Сергій, — галантно поцілував її

руку. 

— Дуже приємно, — здивувалася

жінка.

— А мені як! Ви хоч уявляєте? 

— Ні, — всміхнулася.

— То хоч здогадайтесь, як вони

мені заздрять, — хитнув головою у

бік решти.

— А, може, співчувають? — прим!

ружила очі.

— Ви їх не знаєте...

— А ви, я так розумію, не вперше

з ними зустрічаєтеся?

— Ми вже четверту весну збирає!

мося на такий захід. Тож я їх усіх

добре знаю.

— І що — всі три попередні рази

з вами жодної жінки?

— Якщо не рахувати Світлану...

— А чому ж її не рахувати?

— Бо то радше чортиця, ніж жін!

ка... — засміявся Сергій.

— Он як? Цікаво було б глянути

на таке диво! Шкода, що не випаде

познайомитися.

— Думаю, що випаде...

— Так де ж вона?

— Наша Свєта їздить власною ка!

ретою.

— Попелюшка?

— Ну що ви? Справжній полков!

ник!

— Що ж ви так про жінку? 

— А це що — образа?

— Ну, не знаю... Коли б ви сказа!

ли — справжня королева... А так —

полковник. Солдафон якийсь.

— Он як? Полковник — значить,

солдафон? 

— Та, власне, я не розуміюсь у

званнях... Тому вони мені всі одна!

кові.

— А однакові — це які?

— Форма, кашкет, чоботи… 

— Ну, знаєте! Це все одно, коли б я

зараз сказав, що всі жінки !однакові. 

— Ні! Ми різні!

— Чому ж? Ноги, язик... — замовк і

по хвилині додав: — Ну, і розмір... 

— А розмір — це що? — здивува!

лася Маруся. 

— Розмір — це те, що в кожної

своє. У вас доладний, — глянув на

груди Марусі. — А в Світлани ще

доладніший. 

— Ну, — знітилася Маруся. — Без

нахабства.

— Пробачте, якщо образив. Сол!

дафонський жарт.

— А ви який стосунок маєте до

них?

— До жінок чи до солдафонів? —

пожартував Сергій.

— До жінок точно ніякого, —

кивнула на груди. — Розмір не той.

Обоє розсміялись і перевели

розмову на погоду. Виявляється, не
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лише Маруся і шпаки нетерпляче

дочікувалися весни. Її чекали й чо!

ловіки, і це немало здивувало жін!

ку. Думала, що вони ніколи навіть

не переймаються таким. 

— Чому ж? — перепитав

Сергій. — Ви, жінки, думаєте, що

тільки ваш організм реагує на про!

будження природи? Ми ще швид!

ше відчуваємо те весняне кипіння.

Наша кров починає бурлити, щой!

но сніг заворушиться. 

— Ще у березні?

— Я знаю, що ви хочете сказа!

ти, — хитро усміхнувся Сергій.

— І що ж? — теж посміхнулася.

— Що мужчини схожі на берез!

невих котів? 

— А що — ні?

— Не всі.

— Чому? 

— Бо, на відміну від котів, не ко!

жен мужчина має вуса...

— І не все то мужчина, що має ву!

са... 

— А ви свій язичок, мабуть, щод!

ня гострите? — шпигнув Сергій. 

— Життя таке, — глянула лукаво. 

Автобус повернув у ліс. І неширо!

ка дорога привела до красивого

старовинного будинку, що вигрі!

вав похилий дах під променями

квітневого сонця. Зупинилися біля

парадного. На порозі стояли якісь

люди, зрозуміло було, що очікува!

ли їхнього приїзду. 

Сергій вийшов і подав їй руку.

Саквояж ніс ззаду чоловік, який йо!

го ставив у нішу і з яким вони ще не

встигли познайомитися. 

— Мене звати Маруся, — прос!

тягла руку чоловікові.

— Юрій, — відрекомендувався

чітко і виструнчився.

— Пробачте, ви носитеся з моїм

саквояжем... Давайте...

— Ну що ви… Як це я собі дозво!

лю, щоб така жінка в моїй присут!

ності несла багаж?

— Мені не вперше...

— Але не при мені. Домовилися? 

— Домовилися... — сказала не!

певно.

— Та ви не хвилюйтеся. Тільки!

но поселитеся — доставлю ваш

саквояж цілим прямо в номер.

— У номер? — перепитала жінка.

— Ви сполохалися?

— Зовсім ні. Просто подумала,

звідки ви дізнаєтеся, де мене шукати?

— Якби ви дозволили, я вас і в Ки!

єві знайшов би, — всміхнувся Юрій

і кивнув у бік Сергія. — Вас чекає

ворожий перехоплювач. 

— А чому ворожий? — розсміяла!

ся Маруся. — Що він вам зробив?

— О!о!о, — протягнув неодноз!

начно. — Він не тільки мені зробив...

У нього тепер ворогів увесь автобус,

— кивнув на чоловіків, які, наче б то

й не витріщалися на жінку, але сте!

жили зірко, як підпільники. 

— Ну, ось... — всміхнулася кокет!

ливо Маруся. — Тепер я можу впев!

нено сказати, що через мене поча!

лася третя... Яка?

— Квітнева, — підказав Юрій. 

— Точно! Третя квітнева війна.

— Хочу запевнити вас — вибух

був шалений. Континґент контуже!

ний і отямиться не скоро. Тож — на!

бирайтеся терпіння, витримки, за!

поручіться підтримкою когось од!

ного для утримання плацдарму, —

нагнувся ближче. — Не зупиняйте

вибір відразу на Сергієві, не викрес!

люйте і мене зі списків захисників.

Я до ваших послуг, Марусю!.. 

— Дякую вам, Юро, — подарувала

таку ніжну усмішку, що відразу ж

спохопилася і серйозно додала: —

Я подумаю. 

Поселяли швидко, чітко, в розпо!

ділені номери. Взявши ключ, Мару!

ся і попрямувала шукати свою кім!

нату. Йшла вузьким довгим кори!

дором, відчуваючи на собі незримі

чоловічі погляди. Наче кожен і ко!

лупався ключем у своєму замку, але

боковим зором спостерігав — біля

яких дверей вона зупиниться.

Звикла до чоловічої небайдужості,

вона не почувалася звірком на по!

люванні. Швидше навпаки, це її пі!

дігрівало настільки, що захотілося

провести експеримент. 

Довго не роздумуючи, вона спіт!

кнулась і випустила з рук сумочку.

Відразу ж кілька чоловіків, які були

ближче до неї, залишили ключі в

дверях і кинулися на допомогу. 

— Дякую, панове, — озвалася до

них чемно. — Знаєте, жінка під

поглядами чоловіків падає, як стиг!

ла груша під промінням сонця.

— Що, Марусю, задивили вам

слід? — озвавсь Юрій, усміхаючись.

— Не знаю, — сказала так безвин!

но, аж сама повірила. — Наче хто

камінець кинув під ноги... Мало не

впала... 

— Не хвилюйтеся, тут вам не да!

дуть упасти... — віддавав сумочку

чоловік із залисинами. — Ось ваш

номер, — показав рукою на две!

рі. — Ви моя сусідка, Марусю…

— Дуже приємно. Але не знаю, як

вас звати. Раптом сіль доведеться

попросити... — протягувала чолові!

кові руку. 

— Василь, — сказав коротко і до!

дав: — Коли що потрібно — до ва!

ших послуг.

Маруся мала півгодини для посе!

лення. Опісля — збір у залі, зна!

йомство і обід. Тому, розбираючи

багаж, заразом роздивилася кімна!

ту. Та була затишною і прилашто!

ваною для комфортного життя.

Відчинивши двері на балкон, оні!

міла. Над самісіньким балконом

застигла майже!майже розквітла

магнолія. 

— Боженько! — прокричала жін!

ка. — Ти послав мені таку розкіш як

дар чи як знак?!

Притулилася обличчям до ніж!

них прохолодних бутонів магнолії

і завмерла. Їй хотілося так стояти

вічно, відчуваючи, як потужним

струменем у неї переливається не!

відана сила від дерева. 

На сусідньому балконі почулися

кроки. Озирнувшись, Маруся зус!

трілася поглядом із сусідом Васи!

лем. Той усміхнувся. Мабуть, вий!

шов на її вигук. Бо вона дуже вже

голосно озвалася до Бога.

— Сусідко, ми маємо одне дерево

на двох. Як будемо ділити?

— Біля мого балкона більшість. У

вас лише гілка. Що ж тут ділити? За

всіма законами, хто має більшість,

той керує процесом. 

— Я ж не проти. Керуйте. Тільки

дайте хоч за гілочку потримати!

ся, — сказав неоднозначно.

— Ой, — посміхнулася Маруся. —

Як вам, чоловікам, небагато треба.

А потім тільки опалий цвіт збирай. 

— Марусю, я не зазіхаю на ваш

цвіт, повірте, — почав виправдову!

ватися Василь.

— Ну що ви, сусіде, я ж це образно

кажу... Тільки про магнолію... — гля!

нула лукаво. — А в мене який уже

цвіт? Коли плоди вдома лишила. 

— І скільки їх у вас?

— Двоє....

— І чоловік має справитися?

— Це розвідка? — розсміялась

Маруся.

— А ви пильна, — розсміявся і собі.

— Намагаюся, Василю. Бо чолові!

ка у мене таки нема. Нікому пиль!

нувати. Доводиться цю місію вико!

нувати самій. 

— У вас це добре виходить.

— Звідки знаєте?

— Чи багато треба про людину

знати, щоб склалося перше вра!

ження? 



91

З НОВОГО РОМАНУ

— Перше враження може бути

оманливим.

— Може. У тому випадку, коли в

тобі закрадається хоч маленький

сумнів. 

— У вас сумніву нема? Так треба

розуміти?

— Саме так, сусідко, — глянув на

годинник. — О, нам треба йти на

збір.

— На збір? — уточнила Маруся. —

Що, вже сурми заграли?

— Ще п’ять хвилин — і заграють.

Маруся на хвилину затрималася

біля дзеркала — поправила зачіску,

підвела блиском губи і вийшла в

коридор. Там, говорячи по телефо!

ну, походжав Сергій. Чи треба бага!

то розуму, аби зрозуміти, що теле!

фонна розмова була лише приво!

дом дочекатись її. Жінка всміхну!

лася здогадці. 

— Марусю, ви вже готові до

гри? — запитав Сергій, вимикаючи

телефон.

— До гри? — спантеличилася та!

ким запитанням жінка, і в голові

майнула думка про гру, бачену в

Романовому клубі.

— Чому ви так здивувалися? Хіба

не знаєте, як відбуваються такі се!

мінари? 

— Ні. Я ж уперше. І до чого тут гра?

— Ну, тоді про все дізнаєтеся на

зборі. Не буду навантажувати ін!

формацією в коридорі. Чи дозво!

лите провести вас до пункту «А»? 

— Навіть проситиму про це. Бо

де пункт «А», мені поки не відомо. 

Усі розсілись, і до зали зайшли

кілька чоловіків. Один із них наз!

вавсь Оттом і сказав, що є керівни!

ком даного проекту. Говорив анг!

лійською. Молоденька дівчина від!

разу ж перекладала українською.

Маруся зрозуміла суть гри!симуля!

ції, яку вже вчетверте шведи прово!

дять у Кончі!Заспі для представни!

ків різних організацій із усіх реґіо!

нів, причетних до висвітлення

НАТОвських питань. Вона лише

два матеріали написала на цю тему

і то не може сказати, що так глибо!

ко проаналізувала питання, аби во!

ни когось зацікавили. Але, видно,

саме їм завдячує запрошенням на

цей захід. 

Керівник запропонував усім по

черзі відрекомендуватися, щоб по!

новити знайомство, хто уже зна!

йомий, і познайомитися з новач!

ками. Кожен вставав і називався.

Маруся була приголомшена почу!

тим. Тут усі, крім шведів, її і молодо!

го литовця, були полковниками.

А до полковника Сквирської вона,

наче приклеїлася поглядом. Це бу!

ла вона, та знаменита Світлана, яку

Сергій назвав справжнім полков!

ником. Маруся як могла стримува!

ла усмішку. Справді, не звернути

увагу на її розмір, навіть їй, жінці,

було неможливо. Світлана, зодяг!

нута у в’язаний светр трав’яного

кольору з неглибоким декольте,

виглядала так жіночно, що уявити

її в тісній полковницькій формі

Маруся не могла. Невже за таку

розкіш, яка зухвало погойдується

під светром, полковник Сквирська

й отримала високе звання? Маруся

не знає, чому така думка прийшла

їй до голови. Сама ж проти цих сте!

реотипів, а тут несподівано стан!

дартне мислення більшості відві!

дало і її голову. 

Одразу згадала, що вона в автобу!

сі полковників (не конкретних, а

взагалі) назвала солдафонами, гля!

нула на Сергія. Той непомітно спос!

терігав за нею і, мабуть, вона вигля!

дала таки кумедно, хоча й намага!

лася приховати здивування, бо той

хитрий полковник посміхався са!

мими очима. Вона порухом облич!

чя дала зрозуміти, що просить ви!

бачення. Сергій умить усе зрозумів

і також порухом показав, що байду!

же і ніхто ні на що не сердиться. 

Покликали на обід, і Маруся тіль!

ки подумала, що вона не знає, де

їдальня, як хтось легенько тор!

кнувся за лікоть. 

— Марусю, я пропоную свої пос!

луги, — озвався Юрій.

— Це ж які? 

— Провести вас на обід, і напро!

ситися в сусіди по столу. 

— Немає заперечень, — усміхну!

лася жінка.

Зачувши апетитні запахи, Мару!

ся зрозуміла, що голодна. Вона

роздивилася по залі і зупинилася

біля вільного столу, сервірованого

на чотирьох. Поглядом запитала

Юрія, чи можна його зайняти. Чо!

ловік відставив стілець і, тільки Ма!

руся присіла, до столу по черзі пі!

дійшли Сергій з Василем і запита!

ли дозволу про сусідство. Застіль!

ний екіпаж сформувався за

хвилину. 

— Якщо вже так несподівано тра!

пилося, що всі знайомі — будемо

обідати, — посміхнулася чолові!

кам Маруся. — Смачного. 

Обідали мовчки, лише ненав’яз!

ливо поглядали одне на одного.

Маруся почала пильніше придив!

лятися до Юрія — він їй когось на!

гадував. Наполегливо в пам’яті пе!

ребирала знайомих зі свого мину!

лого. І таки зринув один образ.

Жінка аж перестала їсти і пильно

глянула на Юрія. Погляд, напевне,

був красномовним, бо той припи!

нив жувати й теж подивився на Ма!

русю, очікуючи її запитання. 

— Пробачте, Юро, — зрозуміла,

що поглядом зупинила його трапе!

зування. — Мені здалося, що я звід!

кілясь вас знаю, або ж ви на когось

із моїх знайомих схожі. 

— Не знаю, Марусю... Вас точно

бачу вперше. Я б не забув...

— Вірю.... — і все ж продовжувала

придивлятися до чоловіка. — Точ!

но! — гукнула голосніше, ніж заз!

вичай. — Ой, вибачте ради Бога.

Емоції, знаєте... Юро, у вас є брат?

— Є, — здивувався той.

— А звати його Болеслав? 

— Так, — ще більше здивувавсь

Юра.

— Зрозуміло! Це — він! Співпа!

діння з таким рідкісним іменем бу!

ти не може, — зраділа Маруся. — А

ще цей самий погляд і губи. Один в

один! Вибачте Юро, я їх добре

пам’ятаю, бо цілуватися його вчи!

ла. Він, така зараза, цим користу!

вався — просив дівчат навчити йо!

го цілуватися. Ми цей прийомчик

розкусили не зразу. Але жодна не

розсердилась і, головне, не пошко!

дувала за тим, що сталося, — роз!

сміялася Маруся. — Ми в групі всі

його називали Боликом. 

— Його так і досі всі називають...

— А де він тепер?

— У лікарні... Три дні тому переве!

ли з реанімації в палату...

— Боженько! — спохмурніла Ма!

руся. — А що трапилося? 

— Другий інфаркт...

— Звідки?..

— З життя... Мабуть...

Вони ходили парком увесь вечір.

Маруся мовчки слухала Юркову

розповідь про брата. Була здивова!

на частими Боликовими відряд!

женнями у гарячі точки — Афґан,

Ірак, Балкани... Не могла уявити йо!

го з автоматом, такого ніжного, ве!

селого, аж ніяк не войовничого

хлопця. Він писав вірші й грав на

гітарі на всіх університетських ве!

чорах або вилазках на природу. Як

усе в житті міняється. Самі люди мі!

няються. Вона й сама себе інший

раз не впізнає. То як вона може су!

дити на відстані про однокурсни!
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ка, якого не бачила стільки років?!

Чомусь же він зробив такий див!

ний вибір, промінявши спокійне

життя на круті переходи горами,

стрілянину, часті смерті навколо з

утратою близьких людей, на роз!

луку із сім’єю. Це ж до чого треба

було довести свій організм, щоб за

три роки мати інсульт і два інфар!

кти? І як же жити йому далі — він

ще такий молодий?

— Що кажуть лікарі, Юрку? — за!

питала, порушивши довге мовчання.

— Нічого не ґарантують... Хоче!

мо привезти його в Київ на кон!

сультацію. Буду шукати вихід на

Національний інститут серцево!

судинної хірургії. Треба якнай!

швидше зробити шунтування. У

нашому місті таких операцій не

роблять. Я матиму ще два дні після

семінару, хочу лишитися в Києві й

зайнятися цим.

— У цьому нема жодної проблеми.

Моя близька подруга — професор

серцево!судинної хірургії. Саме й

займається такими операціями. По!

вернемося в Київ — і зразу ж до неї в

клініку. Там про все й домовимося. 

— Марусю... — Юрій замовк, не

міг підібрати слів. 

! Ну що ви, Юрку? Я думаю — все

буде гаразд... Ми ще поборемося за

Болика. І більше того — виборемо

його в смерті. Я просто впевнена. 

— Це дивний збіг, але Світлана,

дружина його, сказала це ж саме.

Просто запевнила мене у тому, що

виборемо його у смерті...

— Тоді — жодного сумніву... — на!

решті знову всміхнулася Маруся.

На диво їй спалося добре на но!

вому місці. Це трапляється вкрай

рідко. Зазвичай вона вовтузиться,

передумає купу усілякого непот!

рібного, що примушує неприємно

шарпатися серце, і лише під ранок

змучена засинає. Сьогодні ж вона

прокинулася від телефонного бу!

дильника бадьора, виспана і в гар!

ному настрої. Відразу ж захотілося

вибігти на балкон до магнолії.

— Привіт, красуне! — гукнула,

щойно відчинивши балконні двері. 

— Привіт! — почула із сусідського

балкона. — Красунею мене ще ніхто

не називав, — пожартував Василь.

— І вони були неправі! — розсмі!

ялася Маруся. 

— Я перегляну своє ставлення до

статі...

— Ні в якому разі, Василю! Вам

дуже пасує бути чоловіком!

— Звучить, як комплімент.

— Це правда...

— Обнадіяли... — усміхався, заг!

лядаючи на балкон до жінки. 

— А то ви самі не знали, пане

полковнику, — піймала себе на ко!

кетстві Маруся і розсміялася. —

Пробачте, Василю, я безнадійна

кокетка... 

— А кокетка — це хто? — перебив

чоловік.

— Кокетка — це... — зробила паузу.

— Це жінка, яка носить у собі безліч

бісиків і час від часу випускає їх по!

гасати довкруж чоловіків. А вони

(чоловіки) на це купуються, наді!

ються і потім розчаровуються, тіль!

ки!но бісики стомлюються гацати і

ховаються під маску байдужості.

— Цікаво... Я ніколи навіть не за!

думувався про це. Як ви здорово

потрактували. Десь вичитали, чи?..

— Чи... — підняла брови Мару!

ся. — Щойно зроблений висновок.

— То, я так розумію, що зараз ви

швиденько заженете своїх бісиків

під маску. 

— Я їх зараз усіх до одного заже!

ну в душ, бо там сьогодні ми ще не

були. Лишень прокинулись — і ви!

бігли на балкон.

— Гаразд! Але ще одне питання.

Можна?

— Ну... Давайте!

— А чи є жінки не кокетки?

— Є. Але то вже не жінки!

— А хто?

— Маруди...

— Маруди?.. — гучно розсміявся

Василь. — Яка ж ви, розумниця, Ма!

русю!

— Я це десь уже чула... — усміхну!

лася жінка. Помахала рукою і схо!

валася в кімнату. 

Гра!симуляція, несподівано для

Марусі, набула цікавості. Їм пропо!

нували різні ситуації, які потребу!

вали негайного вирішення. А їхні

чотири штаби, на які були поділені

учасники, мали якнайшвидше від!

реагувати і правильно скерувати

свої дії так, щоб проінформувати

своєчасно населення і справитись

із ситуацією. Спершу Маруся тихо

обурювалася, що такі дорослі по!

важні дядьки граються в якісь вір!

туальні вигадки. Але з часом, коли

запропонували ситуацію з аварією

на хімічному заводі, а Маруся,

«увімкнувши» бурхливу фантазію,

уявила, що це загрожує не якимсь

незнайомим людям, а її дітям, так

панічно шукала вихід із загрозли!

вого становища, що аж відчула біль

у скронях. 

Уже покликали на каву!брейк, а

вона ще сиділа за столом і намага!

лася впливати на ситуацію. Зреш!

тою, Сергій легенько взяв її за лі!

коть. 

— Марусю, ви вже всіх врятували...

— Точно? — нарешті підвела го!

лову.

— Факт. Ходімо пити каву.

У вестибулі на великому столі

стояв диво!апарат, що видавав

кожному бажаний напій: каву, ка!

као і гарячий шоколад. Тістечка та!

кож були на будь!який смак. Мару!

ся аж розгубилася. Дивилася на та!

ці й не могла зважитися на щось

одне.

— Візьміть оцей шоколадний

круглячок, — запропонувала Світ!

лана, показуючи рукою на гірку

шоколадних тістечок. — Неймовір!

но смачні! Я вже не одне знищила.

— І це правильно — ворогів тре!

ба знищувати. Але бажано, щоби це

робили інші жінки, — пожартувала

Маруся.

— А ви оці смачнючки маєте за

ворогів? — здивувалася Світлана.

— Ну, не за друзів точно.

— І завдяки цьому

у вас та!
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кий бездоганний вигляд? — глянула

оцінююче на Марусину талію. — Ось

що значить — знати ворога в лице.

— І ви, пані Світлано, судячи з ва!

шого вигляду, дуже розбірливі у ви!

борі. Жоден солодкий ворог не

здатен зруйнувати стовідсоткову

гармонію вашого образу. 

— Ось ми й обмінялися комплі!

ментами, — всміхалася Світлана. —

То чи допоможете знищувати во!

рога?

— Як не допомогти … — взяла тіс!

течко Маруся.

— Не пошкодуєте...

— О, яка смакота! — надкусила. —

Отак би до вечора знешкоджувала...

Жінкам було легко у спілкуванні.

Вони переходили з теми на тему і

чоловіки, спостерігаючи за ними,

навіть не сміли втручатися. Мару!

ся, судячи з їхньої розмови, зрозу!

міла, що Світлана ще буде й генера!

лом. І це звання вона отримає не за

якісь принади чи зв’язки, а за свій

неймовірний розум і сильний ха!

рактер. Як Маруся шкодувала, що

навіть сотої частки не має в харак!

тері того, що носить у собі цей

справжній полковник. 

— Приємно з вами спілкуватися,

Марусю. Дуже, знаєте, люблю ро!

зумних жінок. Признаюся, з пер!

шого погляду не визначила. Поду!

малося спершу — як ця лялечка сю!

ди потрапила і навіщо їй ця гра. Ду!

мала, що ви, крім кокетства, нічого

й не маєте. Все!та!

ки перше вражен!

ня може бути

оманливим… І ось

за багато років

уперше подумала,

що не проти за!

вести з жінкою

дружбу.

— А у вас, що — нема подруг? —

здивувалася Маруся.

— Уже років із десять...

— А що з ними трапилося?

— Знешкодила, як тістечка, —

розсміялася Світлана.

— Тобто — з’їли? І я вам вірю, —

підтримала жарт Маруся. — Зна!

чить, вони заробили.

— Заробила одна... — похитала

головою жінка.

— А з’їли всіх?

— Ні, з’їла одну, а решту — понад!

кушувала...

— Я так розумію, у вас була сумна

історія...

— Так... Історія — це те, що вже

було...

— Ви про це намагаєтеся не зга!

дувати?

— Тепер уже не намагаюся. Прос!

то не згадую. Відійшло... Іншого ра!

зу спаде на пам’ять, як призабутий

сюжет старого кіно. Жодного хви!

лювання…

— Я не смію просити переказати

сюжет... Хоча, зізнаюсь, інтерес

зростає...

— Присядьмо, — Світлана пока!

зала рукою на диван. — Я розповім

вам... Можливо, для майбутнього

застереження. 

Щойно сіли, як їх покликали на

заняття. Марусі зовсім не хотілося

повертатися в залу, пропав інтерес

до гри. Просто страшенно заціка!

вило, що ж могло трапитися, що

жінку з таким характером настіль!

ки пройняло. 

— Панове полковники, обійдіть!

ся без нас, — махнула рукою Світ!

лана. 

— Без вас, знаєте, якось не так… —

наполіг великоокий полковник.

— Сказано — без нас! — скоман!

дувала Світлана, аж Маруся ледь не

підхопилася. 

— Так точно — без вас! — зник,

наче його й не було.

— Ми з нею дружили

зі школи. І я вва!

жала її

сестрою. У нас було спільне все,

навіть гардероб (до певного часу).

Бо коли ми закінчували школу, гру!

ди мої, іґноруючи мої моління, по!

чали збільшуватися чи не щоден!

но. Я навіть рушником перев’язува!

ла їх на ніч, думала, що зупиню

невпинне прагнення до шостого

розміру. Але, — жінка поглянула на

свої груди й розсміялася, — дива не

трапилося. 

— Я б сказала — навпаки, — не

погодилася Маруся. — Те, що тра!

пилося — справжнє диво. Про це

скажуть усі чоловіки — із захоп!

ленням, а жінки — із заздрістю...

— Нині, Марусю, я цим не перей!

маюсь. Уже звикла до своїх Альп. А

в молодості мала комплекси. Але

вони щезли, коли одного разу

втрапила на дослідження амери!

канського соціолога Івони Рос!

сдейл. Та порівнювала розміри гру!

дей і дані тестів на інтелект у тися!

чі двохсот американок. І дійшла

висновку, що розмір усе!таки має

значення. У повногрудих жінок ко!

ефіцієнт інтелекту виявився ви!

щий на пунктів десять. Просто ін!

телект жінок із великими грудьми

часто залишається прихованим. І

винні в цьому (та як і у всьому), —

всміхнулася, — чоловіки. Вони ли!

ше витріщаються на пишні форми,

замість того, щоб слухати розумні

жіночі міркування.

Але не про те мова. Ми з Тусею

були нерозлучні. Я — одиначка в

сім’ї, у подруги — значно молод!

ший брат, і, відповідно, спільного у

них було мало. У нас же спільне:

дискотеки, конспекти, захоплення

східною культурою і в той час за!

любленість у карате. Рухатися Тусі

було простіше, бо того, що я мала з

надлишком, у неї, можна сказати,

не було зовсім. І це як для мене, так

і для неї залишалося проблемою,

але — навпаки. Словом, у цьому ми

одна одній заздрили. Коли почали

зустрічатися з хлопцями, виникли

деякі непорозуміння. Але ми були

дівчатка розумні й, що головне,

між нами була довіра, тож пробле!

ми розв’язували



спільними зусиллями. Найголов!

ніша з них — знову таки мої груди.

Бо, тільки!но в Тусі з’являвся кава!

лер, їй здавалося, що він витріща!

ється на них, — згадувала Світла!

на. — На п’ятому курсі я вийшла за!

між за Олега з паралельного пото!

ку. Кохання в нас було! Про таке

кажуть — одне на мільйон. Ми з

ним зняли квартиру, не далеко від

університету, і так закінчували нав!

чання. Зрозуміло, що це було схо!

же радше на гуртожиток. Бо звідти

не виводилися мої та його одног!

рупники, і, звичайно ж, Туся зі сво!

їми кавалерами, яких останнім ча!

сом частенько міняла. Нас уже й не

влаштовували такі гучні і часті ту!

совки, хотілося більше бувати на

самоті. Але відмовити друзям у від!

відинах — здавалося неможливим. 

Усе затихло після закінчення

університету. Однокурсники

роз’їхалися по світу, розійшлися

по роботах. Ми з Олегом також ки!

нулися в інший світ — по!справ!

жньому дорослого життя. Прихо!

дили з роботи стомлені, приїж!

джали з відряджень виснажені —

було не до шумних зборищ. Але

Туся до нас приїздила регулярно.

Ми не могли одна без одної довго.

Заміж вона не виходила — очікува!

ла принца. І чим частіше приходи!

ла Туся, тим більше нервував Олег.

Йому не подобалося, що хтось

сторонній — у курсі всіх сімейних

справ. Я, як могла, доводила йому,

що нас не можливо роз’єднати,

для цього треба робити операцію

розчленування. 

Тусю добре прилаштував на ро!

боту її хрещений, і за два роки вона

вже мала квартиру. Невелику, але

одній їй, звичайно, вистачало. Це її

неймовірно тішило. І своєю чер!

гою дратувало Олега. Він не міг по!

годитися з несправедливістю, що

ми, працюючи тяжче, продовжує!

мо знімати квартиру. Але, незважа!

ючи на своє житло, Туся була пос!

тійною нашою гостею. Та, власне,

майже членом сім’ї. 

Мені того дня виповнилося двад!

цять п’ять. Зранку Олег привітав із

днем народження і сказав, що нас!

тав час задуматися про гарненьку

доньку. Я, пам’ятаю, відповіла: «Бу!

ду старатися, хіба що не встигну».

Яка дурна фраза, — похитала голо!

вою Світлана. — Ми святкували

втрьох. Було весело й спокійно —

коханий чоловік, найближча под!

руга, хороше вино, гарна музика...

Увесь вечір, час від часу, думала

про майбутню доньку. Я її хотіла

вже... Але добре знала закони при!

роди. Тому терпляче чекала, коли

залишимося наодинці. Туся запос!

пішала на метро, бо година була

вже не рання. Я послала Олега про!

вести подругу. Сама кинулася шви!

денько наводити лад — прибрала

зі столу, помила посуд, занесла бу!

кет на тумбочку до ліжка, легеньку

музику увімкнула. Сама собі здиву!

валася, що так швидко з усім спра!

вилася. А Олега все не було. Вже

мав би давно повернутися, там бу!

ло п’ять хвилин ходу до метро.

Десь узялося хвилювання. А рап!

том щось трапилося? Телефонів

мобільних тоді не було. Як догука!

тися? В Тусі телефону домашнього

також ще не було. Мало не збоже!

воліла, всю ніч біля дверей просто!

яла. Вранці, коли вже збиралася

йти в міліцію із заявою про зник!

нення чоловіка, озвався телефон.

Олег повідомив, що він додому не

прийде. Я запитала, чи його з при!

мусу де тримають. Він пояснив, що

житиме тепер з Тусею, що вони

просять у мене вибачення за таке

непорозуміння і бажають мені

щастя, — Світлана замовкла.

— А ви що — не здогадувалися

про їхній роман? — після тривалої

паузи озвалася Маруся.

— Досі не знаю, чи був у них до

того вечора роман. Я за ними на!

віть симпатій не помічала. Для ме!

не це і зараз найбільша загадка із

загадок. 

— І він ніколи не приходив до

вас?

— Приходив... Через місяць...

Проситися назад.

— Ви, зрозуміло, не простили?

— А ви, Марусю, простили б?

— Ніколи! — категорично сказа!

ла Маруся. — Більше того, я й не

простила.

— Марусю, — розсміялася Світла!

на. — Тільки не кажіть, що й у вас

така ж історія була... 

— Ні. У мене значно банальніша.

Ми посварилися з чоловіком. Здо!

рово посварилися. Я забрала дітей

і поїхала до батьків. А там, помір!

кувавши три дні, вирішила повер!

нутися миритися. Дітей залишила

батькам, а сама, схиливши голо!

ву, — до чоловіка. Їду, мрію, який

сюрприз йому зроблю своїм нес!

подіваним приїздом. І сюрприз

був! Для мене... Я з нічного потягу,

раненько відчиняю двері, заходжу

в кімнату, а там він — сюрприз!

Гарненька дівчинка, як киця скру!

тившись калачиком, спить біля

мого чоловіка. Він прокинувся

першим. Щось доводив про чоло!

вічі інстинкти, про травму, яку я

йому заподіяла, клявся, що лише

мене любить... А мені то було вже

нецікаво. Я просто повинна була

це побачити. Мені стало значно

легше. У нас ще до того почастіша!

ли конфлікти, і жили ми разом,

радше за інерцією. Наша любов

якось так швидко розтанула, що

ми й не стямилися, — за дурними

сварками, невлаштованістю...

Правда, чоловік ще тривалий час

намагався доводити свою любов.

Але я була вже інша...

— То ви теж не маєте чоловіка? —

здивувалася Світлана.

— Це значить, що у вас його та!

кож нема? 

— Пам’ятаєте, Марусю, пісню

«Єслі у вас нєт собакі...» — розрего!

талася Світлана. 

— Про собак згодна... — розсмія!

лась і собі Маруся. — А щодо под!

руг, треба подумати...

Залишалася година до від’їзду.

Маруся, вже зібравши саквояж, ви!

рішила піти на міст. Звідти відкри!

вається такий розкішний краєвид,

що аж подих забиває. Їй подоба!

ється простір. У місті його нема. І

не відомо, коли ще випаде така на!

года, — надихатись і насолодитися

вільгістю. 

Їй думалося про все зразу — ді!

тей, роботу, нових знайомих… Але

чиїсь чіткі кроки одірвали від ду!

мок. Вона різко повернулась і

пальто, накинуте наопашки, спов!

зло з плеча. Сергій хвацько підхо!

пив і поправив. Затримав руки на

плечах. 

— Хочете, Марусю, скажу прав!

ду… 

— Правду, тільки правду, і нічого,

крім правди, — не відсторонила

його рук жінка.

— Коли ви зайшли в автобус... —

замовк.

— Та кажіть, Сергію. Не можна

жінку так мучити, — докоряла, пос!

міхаючись Маруся. 

— Я подумав: «Боже! Дай мені до

цієї жінки хоч доторкнутись!»

А щойно, коли доторкнувся, май!

нула думка: «Бог почув мене. Чому

ж я не просив більшого?»

Вони стояли на мості, обіпер!

шись на поручні, й сміялися. Їхній

сміх вітер носив простором.
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РИМИ ДУШІ

Îëåíà Ãðèííèê íàðîäèëàñÿ íà Â³í-

íè÷÷èí³. Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé äåð-

æàâíèé ³íñòèòóò êóëüòóðè. Ïî÷åñíà

ïðîñâ³òÿíêà, á³áë³îòåêàð, ðàä³îæóð-

íàë³ñòêà.

Ó Ñåâàñòîïîë³ ç 1990 ðîêó. Ïðà-

öþâàëà â Óïðàâë³íí³ âèõîâíî¿ ðîáîòè

Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Ïðîòÿãîì øåñòè ðîê³â íà ðàä³î

«Áðèç» ÂÌÑ Óêðà¿íè çâó÷àëà ¿¿ ðàä³î-

ïðîãðàìà äëÿ ä³òåé óêðà¿íñüêîþ ìî-

âîþ «Ëàñò³â’ÿòêî», ùî ñòàëà Ëàóðåà-

òîì Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ òå-

ëåðàä³îïðîãðàì «Êàëèíîâ³ îñòðîâè».

Äèïëîìàíò ³ Ëàóðåàò ê³ëüêîõ ë³òåðàòóðíî- ìèñòåöüêèõ êîíêóðñ³â, çàïèñàíà â

«Åíöèêëîïåä³þ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè», íàãîðîäæåíà ìåäàëëþ «Áóä³âíè÷èé Óêðà¿íè».

Â³ðø³ òà ï³ñí³ Îëåíè Ãðèííèê âì³ùåíî â êîëåêòèâíèõ çá³ðêàõ: «Ñåâàñòîïîëü-

ñüê³ ïðîë³ñêè», «Óêðà¿íñüêà ïîåç³ÿ â ²òàë³¿», «Ï³ñíÿ íàä ìîðåì», «Ìàðèí³ñòèêà

ì³æíàðîäíà».

Âèäàíî îêðåì³ êíèãè: «Ìîÿ Óêðà¿íà — ëþáîâ ³ òðèâîãà», «Òðè æóðàâëèêè»,

«Äóõ Ñâîáîäè», «Ñîíöå — ì³é çíàê», «Ñòðóíè ïàëêîãî ñåðöÿ», «Ñèíåêðûëàÿ

ïòèöà», «²ç Ôðàíêîâî¿ êðèíèö³», «Ñëàâó Áîãó ñï³âàéìî». 

Âèõ³ä ó ñâ³ò íîâî¿ êíèæêè Îëåíè Ãðèííèê — çá³ðêè â³ðø³â ³ ï³ñåíü íà ôëîòñüêó

³ ìîðñüêó òåìàòèêó «×îðíîìîðñüêà õâèëÿ» — âàæëèâà ïîä³ÿ â êóëüòóðíîìó

æèòò³ Ñåâàñòîïîëÿ òà óêðà¿íñüêîãî ôëîòó. ¯¿ ïåðøèé ðîçä³ë «Øàíóéìî Óêðà¿íó!»

ì³ñòèòü ñïîâíåí³ äóõîì õðèñòèÿíñòâà ï³ñí³ é â³ðø³, ùî â³äîáðàæàþòü ³ñòîðè÷í³

â³õè Óêðà¿íè â³ä Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî, êíÿãèí³ Îëüãè ³ Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà äî

ñëàâåòíîãî óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà, ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â òà Ãåðî¿â Êðóò. Îñï³âàíî

ïîäâèã âî¿í³â-ïåðåìîæö³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Âåëèêà ÷àñòèíà çá³ðêè ïðèñâÿ÷åíà Óêðà¿íñüêîìó â³éñüêîâîìó ôëîòó. Âîíà

ïðîíèçàíà ôëîòñüêîþ ðîìàíòèêîþ òà äóõîì ãîðäîñò³ çà ñâ³é íàðîä ³ ïîâàãîþ

äî â³éñüêîâèõ ìîðÿê³â. ²ñòîð³ÿ ñòàíîâëåííÿ, â³äðîäæåííÿ òà ðîçâèòêó, êîíêðåò-

í³ ïîä³¿ ç ñó÷àñíîãî æèòòÿ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Óêðà¿íè çíàéøëè ñâîº â³-

äîáðàæåííÿ ó äâîõ ðîçä³ëàõ çá³ðêè: «Íà âàðò³ ìîðñüêèõ ðóáåæ³â» òà «×åêàé, êî-

õàíà, ìîðÿêà!». 

×èìàëî ï³ñåíü àâòîðêè ñüîãîäí³ âèêîíóþòü â³äîì³ óêðà¿íñüê³ êîëåêòèâè.

Ðîìàí ÎÊÐÓÆÊÎÂ

×åêàé, êîõàíà, ìîðÿêà!
Íàø êîðàáåëü íà ÿê³ð ñòàâ, 

² ìîðå íàâêðóãè ãëèáîêå, 

À ÿ ëþáèòü íå ïåðåñòàâ 

Ñâîþ ä³â÷èíó ñèíüîîêó.

Ïðèñï³â:

×åêàé, êîõàíà, ìîðÿêà, 

Êîõàííÿ íàøå çáåðåæè! 

×åêàé, êîõàíà, ìîðÿêà 

Êðàñîþ â³ðíî¿ äóø³!

Âæå â íåá³ ì³ñÿöü ìîëîäèé, 

Çàñíóâ ñïîê³éíî Ñåâàñòîïîëü. 

Â ìîºìó ñåðö³ îáðàç òâ³é 

Í³ÿêà õâèëÿ íå çàòîïèòü.

Ïðèñï³â.

Ïîäðóæêè-ç³ðîíüêè ÿñí³ 

Â ³ëþì³íàòîð çàãëÿäàþòü. 

Ïðèéäè äî ìåíå õî÷ ââ³ ñí³, — 

Òâî¿ ö³ëóíêè ïàì’ÿòàþ.

Ïðèñï³â.

×àð³âíó óñì³øêó òâîþ 

Çãàäàþ — í³æíó ³ çâàáëèâó... 

Òîìó íà âàõò³ ÿ ñòîþ, 

Ùîá òè çàâæäè áóëà ùàñëèâà!

Ïðèñï³â.

×åðâîí³ ìàêè
×åðâîí³ ìàêè çíîâ ïî ì³ñòó 

Âîãíåì ÷åðâîíèì ðîçöâ³ëè, 

Íåìîâ ðîçêèäàí³ íàâìèñíå 

Íà çãàäêó âîºí, ùî áóëè. 

Áî¿ æîðñòîê³ â³äãðèì³ëè, 

Çàáðàëè, âèðâàëè ç æèòòÿ 

Òèõ, ùî ÷åêàëè ³ ëþáèëè, 

Êîìó íå áóäå âîðîòòÿ: 

Ñèí³â, áðàò³â ³ íàðå÷åíèõ -

Êðàñèâèõ, äóæèõ, ìîëîäèõ. 

×åðâîí³ ìàêè áåç³ìåíí³ 

Íà ñâ³ò ç’ÿâèëèñü çàì³ñòü íèõ, 

Ìîâ äèâëÿòüñÿ íà íàñ î÷èìà 

² ëîâëÿòü íåáà ãîëóá³íü... 

Ïòàøêè ùåáå÷óòü ïîíàä íèìè, 

À òðàâè øåëåñòÿòü: — Ñïî÷èíü... 

×åðâîí³ ìàêè — òî òðèâîãà, 

Íà ïóñòèðÿõ ³ âçäîâæ äîð³ã 

Öâ³òóòü, íåìîâ ïåðåñòîðîãà, 

Ìîâ êðèê çàãèáëèõ äî æèâèõ, 

Ìîâ êðàïë³ êðîâ³, ùî ïðîëèòà 

Çà íàøó âîëþ ³ æèòòÿ. 

Áëàãàþòü íàñ: — Íà á³ë³ì ñâ³ò³ 

Ìèð çáåðåæ³òü äëÿ ìàéáóòòÿ!

«...А я любить не перестав
свою дівчину синьооку...»
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Øàíîâíèé ÷èòà÷ó!

Ïàòð³îòèçì — ÿê³ñòü, ÿêó ïîòð³áíî

âèõîâóâàòè çìàëå÷êó. Ëèøå òîä³ ëþ-

áîâ äî Áàòüê³âùèíè, ïîâàãà òðàäèö³é

ñâîãî íàðîäó íàïîâíÿòü ñïðàâæí³ì

çì³ñòîì òà ãëèáîêèì ñåíñîì ñòàíîâ-

ëåííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ óêðà¿íö³â.

²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè ñïîâíåíà ãåðî¿êè

ïîäâèã³â òà ÿñêðàâèõ â÷èíê³â.

Øàíóâàííÿ âëàñíî¿ ³ñòîð³¿ òà íàö³-

îíàëüíî¿ êóëüòóðè º ñèìâîëîì íå-

ïîðóøíîãî çâ'ÿçêó ïîêîë³íü: â³ä ÷à-

ñ³â Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³ é äî íàøèõ äí³â.

Ñëàâí³ êîçàöüê³ òðàäèö³¿ çäàòí³ çàö³-

êàâèòè, çãóðòóâàòè ³ çàãàðòóâàòè

ìîëîäü íàâêîëî ³äå¿ ãîòîâíîñò³ äî

çàõèñòó Óêðà¿íè.

×èìàëî ñïðàâæí³õ ïàòð³îò³â âèõî-

âóþòü âëàñíèõ ä³òåé íà ïðèêëàäàõ

äîáëåñò³ ³ ìóæíîñò³, â³ðíîñò³ ³ ãåðî¿ç-

ìó ïîêîë³íü, íà ÿêèõ ´ðóíòóºòüñÿ ³ñòî-

ð³ÿ Óêðà¿íè.

Ó íàøèõ ñ³ìåéíèõ ôîòîàëüáîìàõ

â³äíàéäåòüñÿ ÷èìàëî ñâ³òëèí, ÿê³

ìîãëè á óâ³éòè ó ñëàâåòíèé ôîòîë³òî-

ïèñ òîãî, ÿê çðîñòàþòü ñïðàâæí³ ïàò-

ð³îòè Óêðà¿íè. 

Îñê³ëüêè êîæíà ìèòü - íåïîâòîðíà,

îòæå — óí³êàëüíà, ìè çàïðîøóºìî

óñ³õ Âàñ — ³ ïðîôåñ³éíèõ ôîòîìèòö³â,

³ ôîòîàìàòîð³â âçÿòè ó÷àñòü ó ôîòî-

êîíêóðñ³ «Ï²ÄÐÎÑÒÀÞÒÜ ÊÎÇÀÊÈ».

Îëåêñàíäð Îëåõíîâè÷ 
(ì. Â³ííèöÿ)

Îëåêñàíäð Óðáàí 
(ì. Êè¿â)

Ç ³í³ö³àòèâîþ éîãî ïðîâåäåííÿ âèñ-

òóïèâ êîëåêòèâ Öåíòðàëüíîãî äðóêî-

âàíîãî îðãàíó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè

Óêðà¿íè æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà¿íè».

Ôîòî³ëþñòðàö³¿ ïîòð³áíî íàäñèëàòè â

åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà ïîøòó: e mail:

viysko2003@ukr.net. áåç îáðîáêè ó

ôîðìàò³ JPEG-ôàéë, ðîçïîä³ëüíîþ

çäàòí³ñòþ 300 dpi, äî 3000 êá.

Êðàù³ ñâ³òëèíè áóäóòü ðîçì³ùåí³

íà øïàëüòàõ àðì³éñüêîãî âèäàííÿ.

Ôîòîêîíêóðñ òðèâàòèìå äî 14

æîâòíÿ 2012 ðîêó, Ñâÿòà Ïîêðîâè

Áîæî¿ Ìàòåð³, ñâÿòî¿ ïîêðîâèòåëüêè

âñ³õ êîçàê³â.

Íàäñèëàþ÷è çí³ìîê, íå çàáóäüòå

âêàçàòè ñâîº ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî

áàòüêîâ³, â³ê, åëåêòðîííó òà ïîøòîâó

àäðåñè, êîíòàêòíèé òåëåôîí, íàçâó

ðîáîòè, à òàêîæ ì³ñöå, ÷àñ çéîìêè òà

ïîä³þ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ áóëî çðîáëåíî

ñâ³òëèíó.

×åêàºìî íà Âàø³ ðîáîòè!

Фотоконкурс
«ПІДРОСТАЮТЬ ККООЗЗААККИИ»»



Îëåêñàíäð Óðáàí 
(ì. Êè¿â)
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