
ÍÀØ² Â ÀÔÐÈÖ²:

«Ò«ÒÀÍÎÊ ÀÍÎÊ 

ÍÀÍÀ ÌÀÉÄÀÍ²...ÌÀÉÄÀÍ²...

ÊÎÍÃÎ»ÊÎÍÃÎ»
12 ñòîð.

Ç Ä²ÄÀ-ÏÐÀÄ²ÄÀ:

ÀÀÀÀ    ÊÊÊÊÎÎÎÎÇÇÇÇÀÀÀÀÊÊÊÊÎÎÎÎÌÌÌÌ

ÑÑÑÑÒÒÒÒÀÀÀÀÍÍÍÍÅÅÅÅØØØØ,,,,     

ßßßßÊÊÊÊ ÏÏÏÏÎÎÎÎÐÐÐÐÎÎÎÎÃÃÃÃÈÈÈÈ

ÇÇÇÇÄÄÄÄÎÎÎÎËËËËÀÀÀÀªªªªØØØØ
52 ñòîð.

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ
«ÑÌ²ªÌÎÑß«ÑÌ²ªÌÎÑß ÇÇ Â²ÉÑÜÊÎÌ»Â²ÉÑÜÊÎÌ»

ÀÔÃÀÍ²ÑÒÀÍ. ÇÀ ÄÐÓÃ²Â ÑÂÎ¯Õ.

ÏÎËÅÏÎËÅ
ÁÈÒÂÈ –ÁÈÒÂÈ –
ÊÎÐÓÏÖ²ßÊÎÐÓÏÖ²ß
32 ñòîð.
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ÌÈÑËÈÂÖ² ÌÈÑËÈÂÖ² 

ÇÀÇÀ ÒÒÀªÌÍÈÖßÌÈÀªÌÍÈÖßÌÈ

34 ñòîð.

Ñåðã³é

Øàïîâàëîâ –

«ì³öíèé

óêðà¿íñüêèé

ãîð³øîê»

20
ñòîð.



Привітання 
Президента України

з нагоди Дня захисника Вітчизни

Шановні громадяни України!
23 лютого ми відзначаємо День
захисника Вітчизни.
Цим святом ми висловлюємо
вдячність тим, хто боронив нашу
землю від загарбників.
Завдяки їхній силі духу, мужності
та непохитній вірі наша Вітчизна
здобула омріяний мир і свободу.
Честь вам і слава! 
Також щиро вітаю тих, хто сьогодні
примножує звитягу старших
поколінь, захищає нашу державу
та її кордони.
Від вашого щоденного
самовідданого служіння Батьківщині
залежить обороноздатність нашої
країни та безпека українських
громадян.
Вірю, що ви й надалі будете
доблесно виконувати покладену
на вас священну місію захисту
держави.
Зичу всім миру та добробуту. 
Щастя вам і вашим близьким, міцного
здоров'я та довгих років життя!

Віктор ЯНУКОВИЧ



Дорогі ветерани війни і військової служби!
Шановні військовослужбовці Збройних Сил та інших
військових формувань України!
Вітаю вас з нагоди Дня захисника Вітчизни!
У цей день ми вшановуємо всіх представників
благородної військової професії, які присвятили своє
життя захисту рідної Батьківщини, здобувши славу
неперевершених воїнів. Ми вітаємо тих, хто
продовжує почесну справу своїх попередників,
забезпечуючи військову міць і обороноздатність
Української держави та оберігаючи недоторканність
її кордонів. 
Сьогодні перед армією стоять стратегічні завдання
реформування та оновлення, що реалізуються

в умовах складної економічної ситуації. 
Перехід до професійної армії, переоснащення та модернізація Збройних Сил
є головними пріоритетами національної безпеки.
Сьогодні розробляються заходи та методи залучення додаткових фінансових
ресурсів та способів заощадження, що дозволить направити вивільнені  коштів
на заходи з підвищення боєздатності Збройних Сил та вирішення найбільш
болючих проблем. Це підвищення соціального забезпечення військових,
вирішення житлового питання, підвищення темпів бойової підготовки військ та,
як наслідок, зростання престижу та поваги до професії військового у суспільстві.
На цьому шляху ми відчуваємо значну підтримку Уряду та Президента України,
та потенціал для досягнення поставлених  цілей.
У цей святковий день від усього серця бажаю Вам та Вашим родинам міцного
здоров'я, миру, наснаги та невичерпної енергії, благополуччя та нових звершень
у справі служіння Батьківщині.
Я впевнений, що ми разом докладемо всіх зусиль, щоб армія залишалася
гордістю, надією, реальним захисником свободи українського народу
і територіальної цілісності нашої держави. Збройні Сили України на гідному рівні
підтримуватимуть обороноздатність країни, її високий міжнародний авторитет.
Зі святом Вас!

Павло ЛЕБЕДЄВ

Привітання 
Міністра оборони України

з нагоди Дня захисника Вітчизни
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ЕКСКЛЮЗИВ

Міністр оборони України Павло Лебедєв:

«Ми не збираємося ні з ким воювати, 
але не дамо себе скривдити!»
Îòæå, äàòà îñòàííüîãî ïðèçîâó ñòðîêîâî¿ ñëóæáè âèçíà÷åíà. Âîñåíè 2013 ðîêó
óêðà¿íñüêèõ þíàê³â â îñòàííº ïðèçâóòü íà ñòðîêîâó ñëóæáó. Íàäàë³ çàõèùàòè
Áàòüê³âùèíó áóäóòü çà ãðîø³ – íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³. Ïàâëî Ëåáåäºâ, íîâèé Ì³í³ñòð
îáîðîíè Óêðà¿íè ïîãîäèâñÿ íà åêñêëþçèâíå ³íòåðâ’þ íàøîìó âèäàííþ, ³ ðîçïîâ³â ïðî
ïåðñïåêòèâè óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿, âèð³øåííÿ êâàðòèðíèõ ïðîáëåì òà â³äðîäæåííÿ
äîáëåñíèõ îô³öåðñüêèõ òðàäèö³é. 

Íàðîäèâñÿ 12 ëèïíÿ 1962 ðîêó â ñåëèù³ Íîâîìèõàéë³âñüêå
Òóàïñèíñüêîãî ðàéîíó Êðàñíîäàðñüêîãî êðàþ, Ðîñ³éñüêà Ôå-
äåðàö³ÿ.
Îñâ³òà - âèùà. 1984 ðîêó çàê³í÷èâ ßðîñëàâñüêå Âèùå â³é-
ñüêîâî-ô³íàíñîâå ó÷èëèùå, ñïåö³àëüí³ñòü: ô³íàíñèñò-åêîíî-
ì³ñò, êâàë³ô³êàö³ÿ: ô³íàíñèñò.
Ç 1984-ãî ïî 1993 ðîêè ïðîõîäèâ â³éñüêîâó ñëóæáó ó ×åð-
í³âåöüêîìó â³éñüêîâîìó ãàðí³çîí³ íà ïîñàäàõ íà÷àëüíèêà ô³-
íàíñîâî¿ ñëóæáè áàòàëüéîíó, ïîëêó òà çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà
ô³íàíñîâî¿ ñëóæáè äèâ³ç³¿ - ³íñïåêòîðà-ðåâ³çîðà.
1993–1999 ðîêè - Ãîëîâà Àñîö³àö³¿ «Ìåòà», ÒÎÂ «Ëåãòåõ», ãîëî-
âà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ øê³ðãàëàíòåðåéíî¿ ôàáðèêè «Ïðåñòèæ-²íòåð».
1994–2000 ðîêè - äåïóòàò ×åðí³âåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëî-
âà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïðèâàòèçàö³¿.
1999–2002 ðîêè - ô³íàíñîâèé äèðåêòîð ÄÀÊ «Òèòàí»,
ì. Àðìÿíñüê, ÀÐ Êðèì.
2002–2005 ðîêè - ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÂÀÒ «Êðåìåí-
÷óöüêèé ñòàëåëèâàðíèé çàâîä», ì. Êðåìåí÷óê òà ÂÀÒ «Äí³ïðî-
âàãîíìàø», ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê.

2005–2006 ðîêè - ïðåçèäåíò ïðîìèñëîâî-³íâåñòèö³éíî¿
ãðóïè òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ «²íòåð Êàð Ãðóï».
2006–2012 ðîêè - ïðåçèäåíò Ôîíäó Åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
Ñåâàñòîïîëÿ (ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîãðàì òà
íàäàííÿ àäðåñíî¿ äîïîìîãè âåòåðàíàì, ñòóäåíòàì ³ ä³òÿì).
Ó 2006–2012 ðîêàõ - îáèðàâñÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà-
¿íè.
Ç 24 ãðóäíÿ 2012 ðîêó - Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè.
Ó÷àñíèê ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, íàãîðîäæåíèé ìå-
äàëëþ «Çà â³äçíàêó ó â³éñüêîâ³é ñëóæá³» 1-ãî ñòóïåíþ, Äåð-
æàâíîþ ïðåì³ºþ ÀÐ Êðèì ó ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³, Çíàêîì çà
çàñëóãè ïåðåä ì³ñòîì-ãåðîºì Ñåâàñòîïîëåì, Äèïëîìîì ëàó-
ðåàòà Ñåâàñòîïîëüñüêîãî ì³ñüêîãî ôîðóìó «Ãðîìàäñüêå âèç-
íàííÿ», â³äçíàêîþ «Çà ïðàöþ ³ ÷åñòü» Ãàãàð³íñüêîãî ðàéîíó
ì³ñòà-ãåðîÿ Ñåâàñòîïîëÿ.
Çàñëóæåíèé åêîíîì³ñò Óêðà¿íè. 
Êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó ç ïëàâàííÿ.
Îäðóæåíèé. 
Ìàº ï’ÿòü äîíüîê.

ÄÎÂ²ÄÊÀ «ÂÓ»

– Павле Валентиновичу, як
людина зі свіжим поглядом,
якою Ви бачите майбутню ар�
мію України?

– По�перше, професійною. А зна�

чить – контрактною. За один рік

служби солдата не можна навчити

не те що на танку або літаку, але на�

віть на машині їздити. Якщо ми го�

воримо про професіоналізм – то

це контракт. Військові повинні

стріляти, літати, їздити і плавати, а

не плац підмітати. 

Друге питання – це реформуван�

ня армії. Сьогодні армія – вже не

радянська, але й ще не сучасна. Мо�

більність, швидкість реагування та

розгортання сил вийшли на пер�

ший план. Сьогодні кожен солдат

повинен бути універсальним, його

роль у сучасному динамічному

бою зросла багатократно, як і ви�

моги до знань та навичок. У нашій

армії з часів Союзу залишилося ба�

гато неефективного майна, техні�

ки та запасів, які тихо і мирно при�

ходять в занепад, залишаючись на

балансі Міноборони, гальмуючи

оновлення і модернізацію частин.

Моє завдання як міністра – вивес�

ти армію зі «сплячки», позбавитися

від зайвої ваги на армійському тілі,

що заважає і відволікає військових

від головного завдання – бойової

підготовки. 

– Контрактники нам по ки�
шені?

– На жаль, про доцільність і вар�

тість контрактної армії в Україні

висловилися вже всі, хто тільки не

полінувався. Але ще жоден експерт

не спромігся порахувати реальні

цифри і порівняти. Мені як керів�

нику і економісту завжди трохи

дико чути подібні розмови.

– Навіть при існуючому обся�
зі фінансування?

– Так. У нас бюджет 15 млрд, це з

урахуванням кризових явищ в еко�

номіці. З них на грошове забезпе�

чення витрачається 9 млрд, з яких

5 млрд – на підрозділи, які до армії

мають непряме відношення – ВНЗ,

військкомати, медицина, охорона

баз і арсеналів і т.п. Для того ж, щоб

підняти грошове забезпечення

контрактників і офіцерів, потріб�

но 1,2 млрд грн. Це менше 10%

бюджету. Така сума не є непосиль�

ною, адже мова не йде про збіль�

шення бюджету в рази. Це абсо�

лютно реально.

– Наскільки «схудне» оновле�
на армія в чисельності?

– Йдеться про реформування, а

не про скорочення. Це якісно різні

речі. Новітня реформа відбуваєть�

ся за рахунок частин забезпечен�

ня, а не бойових підрозділів, тобто

ми говоримо про реформування

шляхом заміни більше 30 тис.

«строковиків» на приблизно 18

тис. контрактників. Деякі військові

підуть через вислугу років, частина

з них отримає можливість пере�

вестися з підрозділів забезпечення

в бойові частини. 

Ми говоримо про реформування

шляхом приведення чисельності

Збройних Сил до оптимальної, ви�

ходячи з бойового складу родів

військ та їх забезпечення, а також

вивільненні підрозділів, які не

впливають на бойову готовність. 
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– Що ж, тоді вже можна роз�
прощатися із призовом?

– Так, останній призов відбудеть�

ся цієї осені, а в 2014 вже відзначи�

мо останній «дембель» (сміється).

Термін переходу на контракт – цей

рік і наступний, і все – у нас профе�

сійна армія, при відповідній чи�

сельності. 

– Що визначає популярність
професії військового за кон�
трактом? Чому йдуть на кон�
трактну службу?

– Офіцери – це як вище покли�

кання. Офіцером потрібно стати,

це не тільки освіта та лейтенант�

ські погони. Потрібно мати пок�

ликання. Служба в армії – це при�

вілей, і людина, яка присвячує себе

захисту Вітчизни, повинна свідо�

мо обирати саме такий спосіб

життя. 

Важливим, звичайно, є мотива�

ційний аспект. У минулому році за

підтримки Президента України та

Уряду було підвищено вдвічі гро�

шове забезпечення особового

складу Військово�Морських Сил,

льотного складу та наземним авіа�

ційним спеціалістам, які забезпе�

чують безпеку польотів, військо�

вослужбовцям високомобіль�

них десантних військ і час�

тин спеціального призна�

чення. Це стимулювало

зростання кількості військо�

вослужбовців контрактної

служби. Флот, до прикладу,

на сьогодні укомплектова�

ний контрактниками на

62%. Мінімальна випла�

та – від 3500 грн. Разом з

виплатами за вислугу

років та надбавки за

корабельну службу

сума може досягати

більше 5 тисяч. 

Виплати солда�

там контрактної

служби Сухо�

путних військ

сьогодні почи�

наються від

1700 грн. Але

вже найближчим ча�

сом грошове забезпечення

Сухопутних військ буде під�

вищено ще на 25%, з наступ�

ним вирівнюванням грошо�

вого забезпечення у всіх

родах військ. 

Але гроші – не

єдиний спосіб мо�

тивації. Наприк�

лад, ми змінюємо

ЕКСКЛЮЗИВ
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уклад служби згідно з досвідом

контрактних армій інших країн.

Ми говоримо про безумовне під�

вищення інтенсивності бойової

підготовки, і про участь у миро�

творчих місіях, що теж сприятиме

підвищенню професіоналізму, а,

значить, і грошового утримання. 

– Від кого армія буде захища�
ти Україну?

– Доктрина нашої країни – по�

заблоковість. Ми не збираємося ні

з ким воювати, але не дамо себе

скривдити! Ми – миролюбна краї�

на, і підтримуємо міжнародні зу�

силля по зміцненню миру. Але ар�

мія завжди повинна бути готова

відбити будь�яку агресію. Наше

завдання – максимальне забезпе�

чення умов для професійного роз�

витку захисника Батьківщини, з

використанням сучасної техніки і

міцного «тилу» – соціального за�

хисту військових. 

– Що армія збирається про�
дати з зайвого?

– Повторюся, з часів Союзу зали�

шилося багато неефективного

майна, яке не експлуатується і ле�

жить фактично мертвим тягарем

на балансі Міноборони. Потрібно

позбутися від нього чесно і прозо�

ро – через продаж на публічних

аукціонах. Якщо це робити тихо,

вночі і під ковдрою, як це робилося

в 2005 і 2010, то не буде ні землі, ні

квартир, все було розтринькано за

різними схемами. Наприклад, сьо�

годні є вже понад 400 (!) містечок,

які стоять порожні�

ми. Це інфра�

структура, яку потрібно передати

місцевій владі, інвесторам та ін�

шим власникам, які в цих містеч�

ках щось побудують. Також це ін�

вестиції, робочі місця, податки, ре�

гіональний розвиток. Найголовні�

ше – армія звільняється від баласту,

тягаря, як людина від зайвої ваги. 

– Міністр оборони – політич�
на фігура?

– Звичайно. Міністерство оборо�

ни – відомство закрите. Але пуб�

лічна інформація про діяльність

міністерства – доступна. 

Питання особисто моєї публіч�

ності – це вже другорядне. У мене

п’ять дочок, я ціную свою сім’ю та

приватність життя. У роботі праг�

ну до конкретних результатів, які

помітні, а не до зростання рей�

тингів. 

– Чи можете ви порівняти
стан української армії 20 років
тому, після розвалу Союзу, і
сьогодні?

– Після розпаду СРСР в Україні

перебувала майже мільйонна ар�

мія. Мільйон! І тоді армію кинули

напризволяще. Щоб не скорочува�

ти цивілізовано, їй створили умови

для самоліквідації, щоб військові

розбіглися від голоду і холоду. Я

звільнився з армії в середині

дев’яносто третього, а вже з кінця

93 та у 94�му офіцери по 6�9

місяців не отримували грошей. А у

них сім’ї, діти, дружини. 

Саме у той період було

закладено негативне

ставлення до вій�

ськових, що сьо�

годні проявляєть�

ся в низькому престижі

військової служби. 

Але з 2010 року відношення вла�

ди до армії різко змінилося. У ми�

нулому 2012 середній наліт у льот�

чиків військової авіації склав по�

над 50 годин. Це найвищий

показник за всю історію Україн�

ської армії – він майже втричі пе�

ревищив показники минулих ро�

ків. У цьому році торішня динаміка

буде продовжена. 

– Які цілі Ви ставите перед
собою як міністр? Як виміряти
ефективність змін в армії?

– Свою головну мету я бачу в то�

му, щоб повернути офіцеру гід�

ність захисника Батьківщини.

Якось я проводив збори з офіцера�

ми, сиділо чоловік 150. Я поставив

запитання: – хто з вас протягом

новорічних свят був з дружиною

на публіці (в ресторані, театрі) у

формі, підніміть руки. У кращому

випадку, підняли руки 20%. Це як�

раз показник відношення суспільс�

тва, того, що офіцер, який раніше

пишався формою, усвідомлював,

що він є захисником, що він є сим�

волом і обличчям, остерігається

образ, коли він вийде у публічне

місце в мундирі. Це серйозна

проблема – ставлення самого сус�

пільства до військовослужбовців. А

воно, суспільство, повинно бачити

у військовому у першу чергу свого

захисника. Не тільки від агресора,

але і Захисника з великої літери –

від хулігана, бандита, рятівника на

пожежі, при стихійних лихах... 

– Як відомо, квартирне пи�
тання є гостросоціальним. Як
Ви збираєтеся забезпечити
військових житлом?

– Проблема з житлом – одна з

найболючіших для оборонного ві�

домства. Сьогодні ми робимо все

можливе для її вирішення. Зокре�

ма, працюємо над створенням дер�

жавної програми, спрямованої на

повний соціальний захист вій�

ськовослужбовців. Забезпечити

військовослужбовців житлом – це

завдання, поставлене Президен�

том, і ми його виконаємо. Меха�

нізм реалізації зараз розробляєть�

ся, і буде представлений трохи піз�

ніше. Це справа не одного дня. 

У вас 5 дочок. Ви б хотіли,
щоб вашими зятями стали
офіцери?

Це буде їхній вибір. Але військо�

вий квиток у наречених я запитаю

(сміється).

Ìèêîëà ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ

ЕКСКЛЮЗИВ

«Íàøå çàâäàííÿ – ìàêñèìàëüíå çàáåçïå÷åí-

íÿ óìîâ äëÿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó çàõèñíè-

êà Áàòüê³âùèíè, ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíî¿

òåõí³êè ³ ì³öíîãî «òèëó» – ñîö³àëüíîãî çàõèñ-

òó â³éñüêîâèõ».



Ìàéæå äåñÿòîê ïî÷åñíèõ ïåðåõ³äíèõ àðì³éñüêèõ
íàãîðîä, ïîâíå óêîìïëåêòóâàííÿ îñîáîâîãî ñêëàäó
êîíòðàêòíèêàìè òà ñòàá³ëüíå ïîêðàùåííÿ ñî-
ö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñëóæáîâö³â ãàðí³çîíó - öå
ëèøå äåùèöÿ çäîáóòê³â 30-¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâà-
íî¿ áðèãàäè, ùî äèñëîêóºòüñÿ ó Íîâîãðàäîâ³-Âî-
ëèíñüêîìó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ñâîãî ÷àñó òó-
òåøí³é ãàðí³çîí áóâ íà ìåæ³ ðîçôîðìóâàííÿ. Àáè
ñêàñóâàòè â³äïîâ³äíó äèðåêòèâó, êîìàíäèðè çâåð-
òàëèñÿ àæ äî ïàðëàìåíòó, à â³éñüêîâîñëóæáîâö³
ñâîºþ ñàìîâ³ääàíîþ ðàòíîþ ïðàöåþ äîâîäèëè
àêòóàëüí³ñòü ñë³â «íåçàì³ííèõ êàäð³â íåìàº -

º ö³íí³ ïðàö³âíèêè!». Òîáòî äîñâ³ä ñâî¿õ ïîïåðåä-
íèê³â âèêîðèñòàëè íà ñòî â³äñîòê³â òà ùå é

ïðèìíîæèëè, íåçâàæàþ÷è íà ñêåïòèöèçì ³
íèí³øíº ñêðóòíå ñòàíîâèùå óêðà¿íñüêîãî
â³éñüêà. 
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Обличчя контрактної арм

Експерти констатують, що пере�

хід на контрактну основу служби в

українському війську – неминучий.

Проте не беруться прогнозувати,

наскільки зміниться обличчя армії.

«Першоконтрактники», охочі до

високих зарплат, часто перегляда�

ють свої плани щодо подальшої

служби, бо бачать, яких матеріаль�

них «статків» досягли за роки не�

легкої праці у війську їхні старші

колеги. Адже жити повноцінним

життям та утримувати сім’ю їм

потрібно вже сьогодні.

Однак є ще запас міцності у 30�ій

окремій механізованій бригаді —

там «пережили» директиву щодо

скорочення штату і розформуван�

ня бойового з’єднання. Давно

укомплектувалися контрактника�

ми. Тож добре знають, що стоїть за

справжнім обличчям професійно�

го війська. 

Історія міста, яке має зручне ге�

ографічне положення, бере вито�

ки від давніх�давен. Мальовнича

природа тодішнього Звягеля зача�

рувала племена древлян і надихала

на виробничі та мистецькі «подви�

ги». Проте скотарі, хлібороби, ре�

місники і — за збігом обставин —

воїни чимало разів брали меча до

рук: то татари повністю спустошу�

вали місто, то литовці, то поляки

або інші завойовники…

УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА
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Перша згадка про воєнний гар�

нізон у Звягелі датується ще 1620

роком. Тоді містечко вже мало 5 ву�

лиць, 2 церкви, школу, шпитальний

будинок та було добре укріплене:

обкопане ровом, обведене валом,

загороджене «тином дубовим» з

чотирма баштами. Крім того, вже

тоді майже був збудований муро�

ваний замок, що височів на плато

скелі над лівим берегом річки

Случ. Чисельність звягельського

гарнізону у березні 1649 року скла�

ла 4 000 козаків. І бойове хрещен�

ня його захисники прийняли на�

весні того ж року, коли дали відсіч

польській шляхті … 

«Нинішні військовослужбовці з

міста над Случчю гордяться зде�

більшого славетними подвигами

своїх дідів у роки Великої Вітчиз�

няної війни, — розповідає коман�

дир 30�ї гвардійської окремої ме�

ханізованої бригади гвардії пол�

ковник Олександр Нестеренко і

додає: — Про здобутки наших по�

передників можна розповідати

довго. Ще більше можу розказати

про нинішніх військовослужбов�

ців бригади. Це ті люди, які свідомо

обирають професію і розуміють,

що у найближчі, принаймні, три

роки вони мають з честю викону�

вати свій військовий обов’язок. Не

буду приховувати: трапляються си�

туації, коли людина використовує

військову службу за контрактом,

аби підтягнути фізичну форму і

підвищити професійний рівень

підготовки після строкової служби.

А потім шукає кращої долі у сило�

вих структурах — там, де зарплати

вищі. Але у більшості своїй наші

військовослужбовці підписують

контракти в другий, третій, навіть

четвертий рази, залишаються у

Новограді�Волинському і повністю

віддаються служінню Батьківщині». 

Але є і негативні приклади. Ми�

кола Черножуков — колишній вій�

ськовий�контрактник. Відслужив

свій строк, але протягом служби

нічого не надбав, навіть даху над

головою. Тепер називає себе

безхатченком: «1 300

гривень отримую

пенсії. Знімаю квартиру за півто�

ри тисячі. Живу, як мовиться, в мі�

нус. Тож і їжджу на заробітки до

столиці».

Скасування призову і перехід на

контрактне військо неодмінно

відбудеться. У Генштабі порахува�

ли: контрактник обійдеться казні

лише на чотириста гривень до�

рожче, ніж нинішній солдат стро�

кової служби. Якщо на призовни�

ка витрачали майже 2 тисячі гри�

вень на місяць, включно з харча�

ми і амуніцією, то чому б не

платити на чверть більше профе�

сіоналу? 

«Зарплата в 1 800 гривень для

солдата�контрактника — це плат�

ня люмпенізованої особи», — вис�

ловлює думку військовий експерт

Сергій Згурець. — Безплатно такі

реформи ще жодній країні не вда�

валося провести. Аби здійснити

перехід на контрактну службу,

насправді потрібні великі кошти.

Адже спочатку треба технічно пе�

реоснастити армію. І скоротити

до потрібних розмірів нинішнє

майже двохсоттисячне українське

військо, а звільненим у запас спла�

тити грошові компенсації. Не мен�

ші суми підуть на підняття до при�

вабливого рівня і платні контрак�

тникам.

УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА

мії: житомирський досвід

Íà âîãíåâîìó

ðóáåæ³ —

êîíòðàêòíèêè



На 1 800 гривень важко знайти

людей, які будуть присвячувати се�

бе військовій справі повністю. Це

означає, що треба збільшувати

платню контрактнику щонаймен�

ше в 2�3 рази, що викличе лавино�

подібний процес збільшення зар�

плат усіх категорій військових. Ад�

же не можна, щоб контрактник от�

римував більше, ніж молодший

офіцер», — говорить Сергій Згу�

рець.

Між тим у 30�й омбр знають і як

службу нести, і як досягати резуль�

татів у бойовій підготовці, а не по�

казухою займатися. За словами ко�

мандира з’єднання полковника

Олександра Нестеренка, 2012 рік

став, напевно, найбільш інтенсив�

ним для бригади у плані підготов�

ки. Це, зокрема, участь у навчаннях

«Перспектива�2012» та у тактич�

них навчаннях з бойовою стріль�

бою на полігоні «Чауда», що в Кри�

му. За їхніми підсумками воїни

бригади продемонстрували висо�

кий рівень підготовки. А на особо�

вий склад зенітного ракетно�арти�

лерійського дивізіону покладалося

завдання з антитерористичного

захисту повітряного простору під

час проведення «Євро�2012». Та�

кож — охорона важливих держав�

них об’єктів (Київського водосхо�

вища, м. Вишгород). Під час

навчань підрозділи не лише діяли

професіонально, а й продемонс�

трували уміння виконувати завдан�

ня у взаємодії з іншими родами

військ.

Крім того, військовослужбовці

бригади є постійними учасниками

конкурсів та змагань, що прохо�

дять у Збройних Силах.

«Найкращі результати показали

наші розвідувальна рота та арти�

лерійська батарея. Танкісти посі�

ли друге місце у змаганні на кра�

щий танковий взвод, завершальна

фаза якого відбулася на полігону у

Десні на Чернігівщині, — пиша�

ється здобутками підлеглих ком�

бриг. — А спортивна команда, яка

брала участь у змаганнях з воєні�

зованого кросу, виборола перше

місце серед одинадцяти команд,

залишивши далеко позаду силь�

них суперників з аеромобільних

та повітрянодесантних частин і

частин спецпризначення. Ці успі�

хи свідчать про великий потенці�

ал, який є у військовослужбовців

бригади, а також про те, що вони

його вміють правильно викорис�

товувати.

Навчання і змагання не дають

нам застоюватися, завдяки ним ми

завжди рухаємося вперед у бойо�

вому навчанні, засвоюємо нові під�

ходи, форми ведення сучасного

бою. Пишаємося також досягнен�

нями наших миротворців — пер�

шого механізованого батальйону у

складі національного миротвор�

чого контингенту з підтримки ми�

ру у Косово».

УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА

Êîìàíäèð 30-¿ ãâàðä³éñüêî¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè ãâàðä³¿

ïîëêîâíèê Îëåêñàíäð Íåñòåðåíêî:

«Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ áðèãàäè — öå ò³ ëþäè, ÿê³ ñâ³-

äîìî îáèðàþòü ïðîôåñ³þ ³ ðîçóì³þòü, ùî ó íàé-

áëèæ÷³ ïðèíàéìí³ òðè ðîêè âîíè ìàþòü ç ÷åñòþ

âèêîíóâàòè ñâ³é â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê»

Íàâ÷àííÿ òà

çìàãàííÿ º äîáðèì

ñòèìóëîì äëÿ

ï³äâèùåííÿ

áîéîâîãî âèøêîëó

ï³äðîçä³ë³â

áðèãàäè
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Áðèãàäí³ íîó-õàó

Навчальний рік уже у розпалі.

Нові форми занять допомагають

воїнам підвищувати свій професіо�

налізм. Зокрема, запроваджено

двосторонні тактичні заняття з ви�

користанням системи «MILES» — у

якості контрольних заходів, на

кінцевих етапах підготовки під�

розділів  перед бойовими стрільба�

ми і тактичними навчаннями. Се�

ред іншого — танкові дуелі, 400�

метрова психологічна смуга пе�

решкод, тактичні стрільби і

комплексні вправи у складі тактич�

ної групи, військовий біатлон,

пейнтбол, водіння танків під во�

дою та військово�спортивні занят�

тя, які сприяють розвитку тактич�

ного мислення під час ведення бою.

Прислів’я «У здоровому тілі —

здоровий дух» для армійців набуло

особливого значення: фізпідготов�

ка не обмежується підтягуванням

на жердині та подоланням стомет�

рівки на час. Окрім футбольної ко�

манди, матчі за участю якої відомі

далеко за межами гарнізону, гвар�

дійці тренуються у будинку офіце�

рів, де є найсучасніша тренажерна

зала та працює секція рукопашно�

го бою. 

Ñóâîðîâñüêà øêîëà ó ä³¿

«Важко в навчанні — легко в

бою», – наголошував свого часу ви�

датний полководець Олександр

Суворов. Минулого року у 30�й

омбр цей принцип отримав під�

твердження, коли тутешніх ка�

нонірів визнали на найвищому

рівні. Адже торік кращим корпу�

сом Сухопутних військ став 8�й

армійський, а кращою брига�

дою — саме 30�та гвардійська

окрема механізована. До речі,

гвардійці вже двічі поспіль от�

римували перехідний кубок та

вимпел «Краща бригада Сухо�

путних військ ЗСУ». Якщо ж три

роки підряд цю високу відзнаку

одержує один і той же військо�

вий колектив, то вона назавжди

залишається його почесною на�

городою.

Складовими взірцевих ре�

зультатів у бойовій підготовці

командування бригади вважає

кілька чинників. І найсуттєві�

ший із них, на переконання

комбрига Нестеренка, — пере�

хід на виключно контрактний

спосіб комплектування з’єднан�

ня. «А головне у нас — люди, які,

не зважаючи на складнощі, ви�

являють мотиви до служби», —

підсумовує він. 

На даний час у бригаді прохо�

дять службу майже 400 військо�

вослужбовців за контрактом.

Чверть із них — жінки.

Командир роти БМП капітан

Сергій Собко нарікань на служ�

бу практично не має. Із посміш�

УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА

Ñâ³é êîìåíòàð ùîäî ìàéáóòíüîãî ïå-

ðåõîäó â³éñüêà íà êîíòðàêòíó îñíîâó

êîìïëåêòóâàííÿ äàâ êîìàíäóâà÷ 8-ãî

àðì³éñüêîãî êîðïóñó ãåíåðàë-ëåéòå-

íàíò Ïåòðî Ëèòâèí: 

«Êîëåêòèâ ç’ºäíàííÿ ìàº äàâí³ òðàäè-

ö³¿, óñïàäêîâàí³ â³ä 8-¿ òàíêîâî¿ àðì³¿ ³

ïðèìíîæåí³ ó ïîäàëüøîìó. Òå, ùî êîð-

ïóñ ñòàâ êðàùèì, º ñâ³ä÷åííÿì ÿê³ñíî

íîâîãî åòàïó ðîçâèòêó. Ôàõîâî¿ ìàé-

ñòåðíîñò³ îñîáîâèé ñêëàä ï³äðîçä³ë³â

äîñÿã çàâäÿêè çá³ëüøåííþ ê³ëüêîñò³

íàâ÷àíü, ïîëüîâèõ âèõîä³â òà ïðàêòè÷-

íèõ çàíÿòü. 

ß ãîðäæóñÿ òèì, ùî ó Íîâîãðàäîâ³-

Âîëèíñüêîìó âäàëîñÿ çáåðåãòè â³éñüêî-

âèé ãàðí³çîí òà ãîñï³òàëü. Òèì, ùî ìè

ñïðîìîãëèñÿ ïîáóäóâàòè áàãàòîêâàð-

òèðíèé áóäèíîê äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâ-

ö³â òà ¿õí³õ ñ³ìåé. Êîëè êîìàíäóâàâ ãàðí³-

çîíîì, òî ìàéæå ùîäíÿ ¿çäèâ ó â³äïîâ³ä-

í³ ³íñòàíö³¿, àáè «âèáèòè» ô³íàíñóâàííÿ

íà öå áóä³âíèöòâî. Ïðàêòè÷íî – öå ºäè-

íèé îá’ºêò òàêîãî ìàñøòàáó, êîòðèé áóëî

ïîáóäîâàíî ó ì³ñò³ çà îñòàíí³ 8 ðîê³â.

Çà Ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àëîñÿ ñêîðî÷åííÿ

äåÿêèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí òà ç’ºäíàíü;

30-òó áðèãàäó òàêîæ ÷åêàëî ðîçôîðìó-

âàííÿ, ÿê ³ ñóñ³ä³â ç ªì³ëü÷èíà òà Êîðîñ-

òåíÿ. Àëå êîìàíäóâàííÿ ç’ºäíàííÿ

çâåðíóëîñÿ äî Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Ïèòàííÿ áóëî âíåñåíî íà ðîçãëÿä ïàð-

ëàìåíòó, äå é îòðèìàëî îäíîñòàéíó ï³ä-

òðèìêó äåïóòàò³â — ïðåäñòàâíèê³â

ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë. Ïðèéíÿëè êàðäè-

íàëüíå ð³øåííÿ: ñàìå ó Íîâîãðàäîâ³-

Âîëèíñüêîìó ñòâîðèòè åêñïåðèìåí-

òàëüíó ìåõàí³çîâàíó áðèãàäó òà óêîì-

ïëåêòóâàòè ¿¿ âèêëþ÷íî â³éñüêîâîñëóæ-

áîâöÿìè-êîíòðàêòíèêàìè. Ó ðåçóëüòàò³

áóëî çáåðåæåíî íå ëèøå òðàäèö³¿, à é

äîñâ³ä÷åíèé îô³öåðñüêèé ñêëàä.



кою розповідає, що у них пробле�

ми такі ж, як і в інших військових

частинах Збройних Сил:

«У моїй роті неодружені молоді

хлопці живуть у гуртожитку поліп�

шеного типу, що на території час�

тини. За житло не платять. Тож все,

що заробляють, тратять на себе. А

сімейні, які наймають квартиру,

десь третину від зарплати віддають

за житло. Добре, що у Новоградові�

Волинському ціни на помешкання

невисокі! А так... – служити приєм�

но! Ось, до речі, тільки�но розпо�

чався новий навчальний рік і вже

пообіцяли, що знову братимемо

участь у практичних навчаннях.

Тож є стимул готуватися, аби не по�

гіршити торішніх результатів!» 

«Áëàêèòí³» ìð³¿

«За рівнем матеріально�техніч�

ного забезпечення 30�та омбр

практично нічим не відрізняється

від інших з’єднань українського

війська. Тож природно, що і рядові,

і командири мріють про сучасну

техніку й амуніцію. І якщо останнє

поволі, але все ж з’являється, то що�

до оновлення парку бойової техні�

ки наразі мова не йде, — не без

розпачу у голосі ділиться заступ�

ник командира бригади з озброєн�

ня підполковник Сергій Максимо�

вич. � Із завданнями відносно під�

тримання бойової готовності ми

щороку справляємося. Втім висо�

кий рівень готовності залежить не

лише від військовослужбовців, а й

від техніки. На озброєнні зараз у

нас перебувають Т64�Б. Останній

раз парк бойової техніки оновлю�

вався десь наприкінці 80�х років

минулого століття. Але хотілося б

мати універсальну машину, яка мо�

же виконувати більш складні зав�

дання — це Т�64 БМ «Булат». Радує

те, що ми забезпечені паливно�

мастильними матеріалами. Це дає

змогу підготувати бійців до участі у

масштабних навчаннях. А ще ми

мріємо провести регламентне тех�

нічне обслуговування усього парку

техніки бригади, особливо це сто�

сується заміни гуми на автомобі�

лях. Також хотілося б побачити у

строю новітні БМП�3. Ця техніка

нам як ніколи потрібна для вико�

нання бойових і навчальних зав�

дань». Ось такі побажання офіцера.

За словами комбрига Олексан�

дра Нестеренка, нині налагоджена

тісна співпраця між міською гро�

мадою і командуванням гарнізону,

починаючи від працевлаштування

членів сімей офіцерів і контрак�

тників, закінчуючи військово�пат�

ріотичними акціями і святкуван�

ням й знаменних дат міста та дер�

жави. А під час надзвичайних ситу�

ацій природного характеру

гвардійці допомагають містянам

протистояти стихії.

«Моє особисте ставлення до ре�

формування Збройних Сил – по�

зитивне. Армія, яка залишається в

застиглому, статичному вигляді, з

певним часом втрачає боєготов�

ність і боєздатність. Немає жодної

країни у світі, керівництво якої не

займалося б удосконаленням своїх

армії і флоту. Процеси реформу�

вання, модернізації, нарощування

бойової здатності військ — законо�

мірні для будь�якої армії. Вони є

найважливішими завданями вищо�

го державного керівництва кожної

країни. Хто не реформує свою ар�

мію — той з часом безнадійно від�

стає. Вважаю, що керівництво дер�

жави на сучасному етапі зробило

рішучі і конкретні кроки в цьому

напрямку. А напруження у військо�

вих колективах під час реформу�

вання можна уникнути, якщо вива�

жено вирішувати завдання зі ско�

рочення чисельності особового

складу. З офіцерами та прапорщи�

ками доводиться працювати більш

ретельно. Наприклад, усі звільнені

старші офіцери бригади набули

права на пенсію, більшість із них

забезпечені житлом», – підсумовує

комбриг. 

Не секрет, що вимоги до україн�

ського війська, у цілому, стандартні

і звичайні, як і до будь�якої сучас�

ної армії ХХІ сторіччя. Воно по�

винно бути компактним і відпові�

дати економічним можливостям

держави. Інший важливий чин�

ник — мобільність: армія має бути

здатною у найоптимальніші стро�

ки виконати своє конституційне

призначення. Проте головне — це

увага з боку держави до людського

потенціалу. І дуже добре, що у Но�

воградові�Волинському вдалося

зберегти цінні кадри офіцерсько�

го складу та примножити ряди

професіоналів�контрактників.

Про останніх, до речі, уже скла�

дають легенди. Наприклад: прий�

шов до військкомату хлопчина і

просить дати йому роботу у вій�

ську. Мовляв, хочу достойну оплату

УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА

Ó ïðèö³ë³ — áîéîâà

ï³äãîòîâêà



за свою працю! У нього запитують:

«Ким за освітою будете?» «Викла�

дачем англійської і німецької мо�

ви», — відповідає той. «То працюй�

те перекладачем десь у приватній

фірмі», — порадили військові вер�

бувальники. Ледь стримавши емо�

ції, випускник престижного вишу

відповів: «Хай і банально прозву�

чить, але все своє життя мріяв слу�

жити Батьківщині та її народу! Піс�

ля школи лікарі діагностували

якусь болячку і не допустили до

строкової служби. Я багато займав�

ся на тренажерах, проходив ліку�

вання опорно�рухового апарату і

тепер мене — хоч у космос від�

правляй! Тож не відбирайте мою

мрію!..»

Відтоді у бригаді таких романти�

ків з’явилося чимало. Приходять і

нині. При цьому кожен військово�

службовець більш�менш упевне�

ний у завтрашньому дні — відчуває

турботу держави.

Командир 30�ї омбр полковник

Олександр Нестеренко «не для

преси» розповів, що військовос�

лужбовці з’єднання прекрасно ро�

зуміють необхідність реформуван�

ня. І якщо й буде скорочення, то в

строю залишаться виключно про�

фесіонали своєї справи. Між тим

не забувають тут і про те, що бути

кращими — це не лише привід пи�

шатися здобутками, а ще й велика

відповідальність: перемогу серед

з’єднань Сухопутних військ Украї�

ни здобули, тепер доведеться «три�

мати планку». 

Дмитро Боєчко, ветеран військо�

вої служби й учасник бойових дій,

з гордістю розповідає: «Службі у

Новоградові�Волинському гарні�

зоні віддав 28 років життя, і це бу�

ли, повірте, незабутні роки! Почи�

нав з механіка�водія у танковому

полку. А пішов на пенсію заступни�

ком командира роти з озброєння.

Я дуже хвилювався, коли пошири�

лися чутки, що наше з’єднання бу�

де розформоване. Не можна слова�

ми передати, як раділи я і мої коле�

ги�ветерани, коли дізналися, що

бригаду вдалося зберегти! Знаєте, я

колись теж не вірив, що українську

армію можна зробити виключно з

контрактників. Нині, дивлячись в

очі молодим хлопцям, які йдуть на

службу як на роботу, розумію, що

два десятиліття тому був не пра�

вий!» 

Â³òàë³é ËÓÃÎÂÑÜÊÈÉ

УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА

Ó 2012 ðîö³

ïðîôåñ³îíàë³çì âî¿í³â

áóâ ï³äêð³ïëåíèé

êóáêîì «Êðàùà

áðèãàäà Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê ÇÑÓ»
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НАШІ В АФРИЦІ

«ТАНОК 
НА МАЙДАНІ...
КОНГО»

Ñâ³ò íåäîñêîíàëèé

÷åðåç

íåñïðàâåäëèâ³ñòü...

Êîíôë³êòè, â³éíè...

Àëå íàâ³òü ò³, õòî

çâ³ëüíÿº äæèíà ³ç

ïëÿøêè, ó ñâî¿õ

ìîëèòâàõ, çàçâè÷àé,

áëàãàþòü çì³íèòè

îáñòàâèíè, ³ ìàéæå

í³êîëè — ñåáå. ×îãî

íàéá³ëüøå ïðàãíóâ

íàø íàö³îíàëüíèé

ìèðîòâîð÷èé

êîíòèíãåíò Ì³ñ³¿ ÎÎÍ

— ïîâ³òðÿí³ àñè 18-ãî

îêðåìîãî âåðòîë³òíîãî

çàãîíó ÇÑÓ,

ïåðåáóâàþ÷è â ñàìîìó

ñåðö³ ÷îðíîãî

êîíòèíåíòó, ìîæíà

ëèøå óÿâèòè. Àäæå

ñàìå òàì, ì³æ íåáîì

òà çåìëåþ äàëåêî¿

Äåìîêðàòè÷íî¿

Ðåñïóáë³êè Êîíãî, ö³

ìóæí³ ÷îëîâ³êè

ïîâåðòàëè ëþäÿì

íàä³þ íà ìèð òà

ñïîê³é. 



До цієї зустрічі з чернігівським

легендарним миротворцем, коман�

диром 8�го командного пункту ар�

мійської авіації Сухопутних військ

ЗСУ підполковником Сергієм Ша�

поваловим востаннє ми бачились

рік тому, наприкінці січня. Тоді, як

майбутній начальник штабу нашо�

го вертолітного загону, він тільки

повернувся з рекогносцировки із

Конго, про що як і будь�який справ�

жній вояка не афішував. Африкан�

ський континент йому давно відо�

мий. У свою першу місію до Ліберії

він потрапив «ненавмисно»: прой�

шов спецпідготовку до служби в

Іраку, їхав прощатися з рідними,

але дорогою отримав інший наказ,

пересів на потяг до Херсону і вже

17 січня 2004 року разом із десят�

ком бійців прибув до цієї африкан�

ської країни. До чого ці спогади? До

того, що в далекій Ліберії Сергій

Іванович отримав неоціненний

досвід закладання плацдарму для

наступних ротацій українських

миротворців, і, певно, остаточно

призвичаївся до специфіки життя

на пороховій бочці. У свою чергу,

місія у Конго неочікувано демон�

стративно нагадала, що відкриті

рани на тілі Землі продовжують

кровоточити, демократичні перет�

ворення — дуже умовні, а призабу�

та історична фраза «хочеш миру —

готуйся до війни» тут отримує всі

шанси на друге життя.

НАШІ В АФРИЦІ
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Власне вся Україна, спостерігаю�

чи на телеекранах за подіями в Аф�

риці, стала свідком того, що осво�

єння нових рубежів за екватором

чорного континенту для наших

миротворців перетворилося на ще

одну «неоголошену» війну.

Íàø³ — ãîñïîäàð³ íå ò³ëüêè

â íåá³, à é íà çåìë³

Нагадаємо, що відповідно до Ука�

зу Президента України «Про нап�

равлення миротворчого контин�

генту для участі України в Місії

ООН зі стабілізації у Демократич�

ній Республіці Конго» до колиш�

нього Заїру відбули 157 військо�

вослужбовців, які пройшли підго�

товку на базі окремого полку ар�

мійської авіації у Бродах на

Львівщині, а також 4 бойові верто�

льоти Мі�24 і 43 одиниці автомо�

більної та спеціальної техніки.

Отже, вже у лютому для Сергія

Шаповалова та його бойових това�

ришів почалася нова сторінка ми�

ротворчої діяльності у складі най�

чисельнішої за всю її історію місії,

що налічувала близько 19 тис. пред�

ставників міжнародного континген�

ту. Разом із 12 військовослужбовця�

ми, зокрема пілотами 1�ї вертоліт�

ної ескадрильї, що входить до

Об’єднаних сил швидкого реагу�

вання, прибувши першим бортом

до міжнародного аеропорту Де Го�

ма в провінції Північне Ківу, наші

заходилися обживати місце базово�

го табору, налагоджувати службу та

побутові умови. 

До розташованої в «нетрях» аф�

риканської країни наш загін зби�

рався поетапно і довго: авіа�, на�

земним і морським транспортом

(«за кормою» як�ніяк понад 6 тис.

км). Вантаж 400 тонн пішов поро�

мом із Миколаєва до легендарно�

го порту Момбаса в Кенії, звідти

був доставлений у центр конти�

ненту. Загін був на повному само�

забезпеченні: власними силами

здійснювалися ремонт і обслуго�

вування вертольотів та автомо�

більної техніки, охорона табору

тощо. 

Ще до того, як справити «ново�

сілля», українські миротворці май�

же одразу приступили до польотів.

Забігаючи наперед, скажемо, що

завдяки відпрацьованій ще вдома

техніці пілотування за різних ме�

теорологічних умов та злагодже�

ним діям у складі загону в усіх зав�

даннях, зокрема, веденні повітря�

ної розвідки, спостереженні, по�

шуково�рятувальних операціях,

повітряному прикритті наземних

операцій, як і завжди, наші показа�

ли себе з кращої сторони. Ситуація

в регіоні на той час була відносно

спокійною. 

Загалом, Сергія Шаповалова,

для якого ця місія стала дев’ятою,

як і бувалих його товаришів, пев�

но, уже нічим не здивуєш. Тим не

менш, ніхто з них тоді і гадки не

мав, що за непоказне, напівциві�

лізоване, за нашими мірками,

місто Гома протягом усієї ротації

точитимуться збройні сутички,

найвідоміші з яких поміж мирот�

ворців дістануть назву «три вій�

ни».

«Справа в тому, що всі важливі

політичні процеси, зміни керів�

ництва в республіці і, в цілому, Ве�

лика африканська війна розпочи�

налися тут або напряму пов’язані з

цим містом. Саме через Гому про�

ходять стратегічно важливі шляхи,

що забезпечує надходження при�

родних ресурсів країни на зовніш�

ній ринок. Хто заволодів цим міс�

том, той диктує умови по всій кра�

їні. Офіційний уряд у Кіншасі на�

віть зі своєю армією не в змозі

нічого змінити», — пояснює Ша�

повалов. 

Öÿ êðà¿íà — çîâñ³ì íå òàêà,

ÿêîþ çäàºòüñÿ 

Перший бойовий напад на укра�

їнські гвинтокрили відбувся 21 бе�

резня 2012 року, коли незаконні

збройні формування «М23», стис�

каючи кільце, намагалися захопи�

ти Гому. У ті дні серйозно був пора�

нений у ногу наш військовий пе�

рекладач (на щастя, за півроку йо�

го вже поставили на ноги). 

Звісно, ніхто не очікував такої

протидії з боку противника, кот�

рий, відкриваючи з джунглів во�

гонь, атакував вертольоти частіше,

ніж «хотілося». Тим не менш, «ко�

лиска Великої африканської вій�

ни» була відбита, коли у липні за

розпорядженням командувача си�

лами Місії ООН у ДР Конго генера�

ла Чандера Прокаша українська

авіатехніка разом з офіційною

конголезькою нанесли серію ра�

кетно�гарматних ударів по зброй�

них угрупованнях.

Хто уважно відслідковував телех�

роніку подій у Конго, той знає, що

Сергій Шаповалов не раз залишав

«буферну зону», тобто табір, для то�

го, аби у горах і джунглях команду�

вати авіанаведенням. «У гори вихо�

дили в супроводі спецпризначен�

ців Індії, Уругваю та ЮАР разом із

земляками�чернігівцями: підпол�

ковником Володимиром Турян�

ським і майором Станіславом Жи�

лою», — повідомляє співрозмов�

ник. Щоб запобігти репресіям по

відношенню до мирного населен�

ня, командир з напарниками ви�

саджувались в улюбленому банди�

тами населеному пункті Катоі, що

за 80 км від Гоми, де нерідко здій�

снювали «зачистку» диверсантів.

Повітряний супровід транспор�

ту, що доставляв гуманітарні ванта�

жі, також виявився не менш важли�

вою складовою допомоги місцево�

му населенню. На території рес�

НАШІ В АФРИЦІ



публіки вистачає місць, куди ван�

тажному повітряному транспорту

без супроводу бойових вертольотів

літати небезпечно. Здебільшого це

ті райони, куди дістатися автотран�

спортом взагалі неможливо.

Втім, мирних конголезців питан�

ня виживання на власній батьків�

щині турбувало не тільки в звично�

му для нас розумінні. На одній зі

світлин, які були у підполковника

Шаповалова, видно доставлену до

тимчасового табору ООН місцеву

жінку з відрізаними грудьми, якій

уругвайські медики надають допо�

могу. Інша «картина» на другому

фото, де зображено одинака�воїна

з так званого загону самооборони

Маі�Маі. За словами Сергія Івано�

вича, ці бойовики одягають у спеку

пов’язку на стегна і солом’яну спо�

руду на голову, але головне дивац�

тво чи дикунство — це… їхній

озброєний вигляд: на одному плечі

у солдата висить автомат, на іншо�

му — лук та стріли. А ще ці хлопці

відомі своїм лідером Гідеоном Кі�

унгу Мутангою, який у вересні

2011�го разом майже з тисячною

армією «співкамерників» утік із

в’язниці.

²íøà ñïåêà

Але повернемось до наших ми�

ротворців, які, звісно, тримали

гвинтокрили напоготові, а порох

сухим. «Найгірше, що могла розпо�

чатись війна...» — замислюється

Сергій Іванович. Хоч і без того йо�

го бойові товариші відчували, що

цього разу стабілізуючий статус

місії не виключає боротьби не ли�

ше за чуже життя… 

А тим часом «танок на майдані

Конго» набирав ризикованих

обертів. За удушливим поясом зем�

лі — екватором — по�особливому

«спекотно» стало вже у жовтні

2012�го, а у листопаді ситуація змі�

НАШІ В АФРИЦІ
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нилася кардинально. Протягом

двох тижнів українські екіпажі Мі�

24 залучалися до операції з вияв�

лення та витіснення з території

Конго незаконних збройних фор�

мувань, забезпечували авіаційний

супровід та прикривали гвинто�

крили Мі�17 бангладеських миро�

творців, які перевозили гватемаль�

ських спецпризначенців.

Після тривалих збройних зіт�

кнень, 20 листопада, бойовики

«М�23» захопили владу в місті Го�

ма. За словами Сергія Шаповало�

ва, озброєні мінометами та грана�

тометами війська зайшли не з боку

джунглів, а безпосередньо з�за

кордону непідконтрольної Руанди,

що від табору українців був за яки�

хось півтори сотні метрів. Врахо�

вуючи те, що в базовому таборі

знаходилося усього 95 миротвор�

ців (25 українських військовослуж�

бовців перебували на той час у Бу�

ньї, а 33 — у Букалу), розпочинати

війну, ще й проти озброєного до

зубів загону, який у багато разів пе�

ревищував український, означало —

обрати наперед програшний варі�

ант. Зрозуміло, що задля звільнен�

ня Гоми, про застосування з гвин�

токрилів такої небезпечної зброї,

як ракети класу «повітря�земля» — і

мови не могло йти.

На жаль, не всі вітчизняні журна�

лісти, які висвітлювали ті події, ро�

зуміли, що вдатися до такої агре�

сії — все одно, що знищити Гому,

де проживає майже 400 тисяч лю�

дей. Хоча слід віддати належне

начштабу — до «гарячого сезону»

наші військовослужбовці підготу�

валися добряче. Ще у червні двома

ІЛ�76 до загону було доставлено

необхідну кількість авіаційних за�

собів ураження для ведення бойо�

вих дій. 

Під час окупації міста населення

не постраждало: повстанські вій�

ська не грабували, не вбивали, не

калічили. Самі ж бойовики, на від�

міну від деморалізованої конго�

лезької армії, почувалися бадьоро.

Вочевидь, повстанці підпільно от�

римували підтримку із сусідніх

країн, недарма ще у жовтні від

спостерігачів звучали звинувачен�

ня стосовно порушення ембарго

на зброю.

До слова, ще до того, як Гома була

взята, високоповажні чини Місії

ООН із місця події швидко евакую�

валися. Відтак, під «український

дах», опіку і підпорядкування без

вагань попросилися інші сусідні

контингенти, зокрема з Індії, Ма�

рокко та Уругваю. Слід відзначити,

що під час облоги нашого табору

вже як виконуючий обов’язки ко�

мандира загону Шаповалов відразу

зорієнтувався на місці, узяв кон�

троль над ситуацією та визначив

головний пріоритет — усім повер�

нутися живими. Підтвердивши свої

повноваження в Міноборони, він

тримав зв’язок із керівництвом, а

саме: з начальником Генерального

штабу генерал�полковником Во�

лодимиром Заманою та команду�

ючим Сухопутними військами ге�

нерал�полковником Геннадієм Во�

робйовим.

Ïð³îðèòåò — ïîâåðíóòèñÿ æèâèìè

Лише уявіть собі, яким же було

здивування команди українських

миротворців, коли у цих, м’яко ка�

жучи, непростих умовах командир

віддав наказ приготувати всьому

особовому складу… каву! Це було

першим важливим, не позбавле�

ним оригінальності, рішенням

Сергія Шаповалова для підтримки

НАШІ В АФРИЦІ

Êîíãîëåçüê³ æ³íêè: 

çà áóäåííèìè

ñïðàâàìè...

... ³ ó â³éñüêó



17

бойового духу загону. І це спрацю�

вало! 

Згодом на 9 джипах до нашої ба�

зи завітала ціла дюжина гостей із

захопленої повстанцями Гоми —

представники гуманітарної місії на

чолі з громадянкою США. Те, що

серед усіх сусідніх міжнародних

контингентів ця делегація цілком

свідомо обрала саме українців, ли�

ше підтверджує авторитет та про�

фесіоналізм наших воїнів, а також

довіру до них. «Ми залишимось

тільки тут», — так і сказали прибулі.

Авжеж, кмітливість та готовність

до усіляких халеп бувалих вояків із

України, по суті найменш чисель�

ного контингенту, не потребують

реклами… Навіть незважаючи на

те, що сусіди мали більш серйозні

«аргументи» впливу — танки й БТР,

тоді як українці — лише 4 кулеме�

ти. Щоправда, українському під�

розділу заправляти усім цим доб�

ром надто довго не довелося: пов�

станці, виставивши певні вимоги

Кіншасі, однією з яких було, щоби

бойові Мі�24, які знаходилися за

120 км від табору, до Гоми не по�

верталися, за два тижні забралися

геть.

Íàéñòàá³ëüí³øà òóò —

íåñòàá³ëüí³ñòü

Не вдаючись до анатомії усіх

провокацій і протистоянь, можна

сміливо стверджувати, що підґрун�

тям нестабільності в Африці не є

розбіжність релігійних поглядів.

Справжньою причиною хронічно�

го хаосу та воєн у ДР Конго, через

які страждає народ і не розвиваєть�

ся країна, є природні ресурси.

«Тобто великі гроші і є тією релігі�

єю», — переконаний миротворець. 

В якості яблука розбрату висту�

пають корисні копалини, зокрема

рідкісні дорогоцінні метали. Інак�

ше кажучи, не тільки «метал коро�

лів», що видобувається із золото�

носного піску у річках, а ще тантал

і колтаніт, 70% родовищу яких зо�

середжено саме в Конго і без яких

не обходиться виробництво елек�

троніки, зокрема «мобільників». На

них — людська кров, і з цим нічого

не вдієш. У серці чорного конти�

ненту народжується й попередник

діамантів — «кращих друзів дів�

чат» — алмаз. «Нездоланний» ка�

мінь — так він перекладається з

арабської. Його добувають у шур�

фах, тобто копальнях (у країні зо�

середжено 30% запасів світових ал�

мазів). І це далеко не всі природні

багатства Конго. «Але при цьому, —

зазначає підполковник Шапова�

лов, — бідність у країні неймовір�

на». За таким показником, як ВВП

на душу населення, у 2011 році

Конго посідає 179 місце у світі.

Словом, «крокодил не ловиться,

не росте кокос» — не про цю країну,

яка багата, здається, на усе. Мирот�

ворці переконалися: картопля, що

тут росте, навіть за смаком не гірша

за нашу. Але це зовсім не означає,

що голодних у республіці немає. Не

дивлячись на те, що українські вої�

ни живуть ізольовано, вони не з чу�

ток знають — вулицями ходять діти

і дорослі з простягнутою рукою.

Експлуатація дитячої праці в ко�

лишньому Заїрі — не дивина, гірше

цього – використання дітей в якос�

ті солдат, що реалістично демонс�

трує відома кінострічка «Кривавий

алмаз». Як відомо, у липні 2012 року

перший в історії Міжнародного

карного суду вердикт — 14 років

ув’язнення — було винесено вождю

конголезьких повстанців Томасу

Лубанзі. Саме за вербування та

участь дітей у бойових діях. 

Не дивно, що виснаженість насе�

лення громадянськими війнами,

яких за 10 років було вже дві, тут

відчувається дуже сильно. «Публіка

доволі різношерста, нерідко воро�

жо налаштовані туземці вислов�

люються красномовним жестом:

проводять поперек шиї, — гово�

рить Сергій Іванович, — хоча за

релігією більшість із них — хрис�

тияни, а саме: католики, але не в

класичному чи звичному для нас

розумінні». 

За словами миротворця, найста�

більніша тут — нестабільність, і це

тільки початок протиріч. Так, у

республіці ціла біда з транспор�

тною і дорожньою інфраструкту�

рами. Наші водії в цих краях мають

усі шанси стати справжніми гуру,

як той Стетхем у ролі «перевізни�

ка» Френка Мартіна. Тобто доріг

тут немає, є лише напрямки, але їз�

дять круті джипи. Є школи, але хо�

дити туди не кожному по кишені…

Водночас перекладачу Олів’є, кот�

рий прихистив кілька негренят,

щоб прожити день, на продукти

вистачає й одного долара. До речі,

сусіднім юним руандійцям у колед�

жах Конго вчитися дешевше, тому

щодня вони вирушають пішки за

кордон. Благо, це якихось 200 м та

й кордон, як і демократія, тут є ско�

ріш умовним.

Â³ä÷óâàëè, ÿê äèõàº çåìëÿ 

В цілому, миротворча діяльність

загону не сприяла повноцінному

«відпочинку», але радував клімат

поясу землі, котрий нагадував ок�

самитовий вересень у Криму. За

словами офіцера, не підвела і пого�

да: сезон дощів тут — не стихійне

лихо, а середня температура +28 °С

при сухому повітрі переносилася

нормально. «Кондиціонер вмикав,

хто коли хотів, — ділиться спогада�

ми співрозмовник. — Із серпня

повним ходом у нас працювала

повноцінна баня, тож три банні

дні на тиждень не були зайвими.

До речі, наша лазня мала добру

славу, була охайною, недарма ж по

п’ятницях�суботах нас навідувало

керівництво місії, яке залюбки ко�

ристувалося парилкою».

Як жартує Сергій Іванович: «Вій�

на війною, а обід — за розкладом.

Навіть якщо це — сухий пайок. Раз

на тиждень підвозили продукти з

бази в табір. Так що наш особовий

склад смачними українськими

стравами був забезпечений. Борщ,

деруни, картопляники — все як

удома, з єдиною лише поправкою: 

НАШІ В АФРИЦІ

Ïèëüí³ñòü ìèðîòâîðö³â

çàéâîþ íå áóâàº
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Ïîñò³éíî ä³þ÷èé

âóëêàí Íü¿ðàãîíãî.

Ç 1982 ðîêó

çàðåºñòðîâàíî 34

âèâåðæåííÿ.

Ãîëîâíèé êðàòåð

ñÿãàº çàâøèðøêè

2 ê³ëîìåòðè, à éîãî

ãëèáèíà ñòàíîâèòü

205 ìåòð³â. Ïîòîêè

ëàâè ³íêîëè ìàþòü

øâèäê³ñòü 100 êì

çà ãîäèíó.

замість сметани подавали несо%
лодкий йогурт. А бувало, кухарі
влаштовували нам справжнє свя%
то: варили картоплю в мундирах,
підсмажували сало і на стіл — із со%
лоними помідорами, квашеною
капустою…» Працювали в таборі
також і своя хлібопекарня, і водо%
фільтрувальна станція. У воді нес%
тачі не було, оскільки її брали у
мальовничому озері Ківу. Оточене
горами, воно має глибину 480 м, а
довжину — майже 90 км, і «сла%
виться» метаном та двоокисом
вуглецю, що «запаковані» на дні і
виходять на поверхню під час ка%
таклізмів. Одним з останніх є ви%
верження вулканів Ньірагонго та
Ньямлагіра (біля Гоми), на які при%
падає 40% всіх вивержень в Аф%
риці. «Ми відчували, як дихає зем%
ля, адже перший пихтить постійно.
Востаннє у 2002 році озеро лави
прорвало кратер і знищило більшу
частину Гоми, — згадує Сергій Ша%
повалов, — а разом із тим і міжна%
родний аеропорт біля міста, який
приймав усі типи літаків». 

Скажені бджоли і невинні мухи
Українським миротворцям «по%

щастило» познайомитись з екзо%
тичною фауною, у тому числі з
мерзотною іпритовою мухою. «З
червоно%чорними смужками вона
схожа на осу, — пояснює Шапова%
лов, — але муха не винувата, вона
навіть не кусає. Спочатку в «її се%
зон» ми не знали, що коли ця ко%
маха сідає, скажімо, за комір —
слід обережно змахнути її. У про%
тивному випадку, якщо вбити —
вона встигне «плюнути» на твою
шкіру отрутою. А ось бджоли на
заході країни якісь скажені: вилі%
тають зненацька з%під землі і мит%
тєво кидаються в атаку (навіть не
дивляться, що перед ними — ми%
ротворці). Тут варіантів небагато:
або ти їх уб’єш, або вони тебе по%
кусають». На щастя, гади повзучі
повагу до миротворців виявляли.
А тих, що несанкціоновано з’явля%
лись на території, «брали» кішки,
які прийшли жити до українців,
тільки%но ті приїхали. До речі, зі
старих знайомців — жила з наши%
ми військовослужбовцями ні%
мецька вівчарка Руся, яку подару%
вали російські колеги. «Ввели її у
склад загону, поставили на забез%
печення, — згадує вірного друга

Шаповалов. — Руся відпрацьову%
вала цю довіру сповна: ходила по
маршруту, охороняла табір. Своїм
«директором» обрала чернігівця,
стрільця взводу охорони Олексія
Глиніна. Але був у неї один «недо%
лік»: усім своїм єством ненавиділа
чорношкірих, відчувала їх на від%
стані і не підпускала. Якось ми по%
лізли на вишку, і звідти Руся поба%
чила, що негрів (в інших таборах)
насправді набагато більше, ніж
вона думала. Бідна вівчарка ледь
не захлинулася від гавкоту, так
зайшлася…»

За словами миротворця, зага%
лом, знайомство з Конго нагадує
містичну подорож до первісного
світу, де своє місце під сонцем від%
воювати намагається усе живе.
Навіть ебенове дерево та гевея,
під сплетінням крон яких царить
вічна напівтемрява, виростають
заввишки 60 м. Конкуренція за
правилами і без стосується не тіль%
ки флори, а й фауни: від змієший%
ки до африканських слонів та лю%
диноподібних горил, що живуть
на схилах вулканічних гір Вірунга,
чи навіть бегемота. До речі, цей
звір, здатний перекусити тримет%
рового крокодила і справитись із
кількома левами, виявився безси%
лим проти людини. За останнє де%
сятиріччя поголів’я гіпопотамів у
Конго знизилося катастрофічно і
не перевищує кількох сотень. При%
чину знають мешканці країни, які
вбивали цих велетнів, щоб про%
харчуватись, та заради цінної кос%
ті. Словом, туземцям тут нема чим
хвалитись, зате є що згадати.

«До побачення!» 
або ротацію завершено

На сьогодні ДР Конго залишається
тліючою «гарячою» точкою, адже усі
встановлені перемир’я тут завжди
хиткі та дуже відносні. Від миротвор%
ців як першої ротації, так і наступних
благополуччя цієї країни не зале%
жить, та це і не головне. Для Сергія
Шаповалова найціннішою нагоро%
дою є те, що в довіреному йому заго%
ні не загинув жоден солдат.

Слід зазначити, що там, на відста%
ні 6 тис. км від дому, новоспечених і
досвідчених миротворців підтриму%
вали друзі та рідні через телефон%
ний зв’язок і скайп. Наприклад, у
старшого прапорщика Олексія Гли%
ніна, де чоловіки — військові в чоти%
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²ÑÒÎÐ²ß ÊÎÍÔË²ÊÒÓ:

Íà òåðèòîð³¿ Äåìîêðàòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè Êîíãî â 1998 ðîö³ ñïàëàõíóëà Äðó-

ãà êîíãîëåçüêà â³éíà çà ó÷àñòþ 11 àôðèêàíñüêèõ äåðæàâ. Ðàí³øå âîðîæíå÷à

ì³æ öåíòðàëüíîàôðèêàíñüêèìè íàðîäàìè õóòó ³ òóòñ³ âæå ïðèçâîäèëà äî âîºí

â Óãàíä³, Ðóàíä³ ³ Áóðóíä³. Êîíôë³êò ó ðåã³îí³, ùî ïðîäîâæóºòüñÿ áëèçüêî 10 ðî-

ê³â, ñÿãàº ñâî¿ì êîð³ííÿì ãåíîöèäó â Ðóàíä³ â 1994 ðîö³. Öÿ îáëàñòü áàãàòà ì³-

íåðàëüíèìè ðåñóðñàìè ³ òóò ïåðåòèíàþòüñÿ ³íòåðåñè ïîâñòàíö³â òóòñ³, ùî ï³ä-

òðèìóþòü áóíò³âíîãî ãåíåðàëà Ëîðåíà Íêóíäó, ðàäèêàëüíèõ ðóàíä³éñüêèõ áî-

éîâèê³â õóòó, ùî âòåêëè ç³ ñâîº¿ êðà¿íè, ³ ïîâñòàíö³â Ìà³-Ìà³. Çà ÷àñ áîéîâèõ

ä³é íà ñõîä³ ÄÐ Êîíãî çàãèíóëî áëèçüêî 5,5 ì³ëüéîí³â îñ³á. Ñüîãîäí³, çà äàíè-

ìè ÎÎÍ, òóò íàë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 1 ì³ëüéîíà á³æåíö³â. Ìèðíîþ óãîäîþ ïåðåä-

áà÷àëîñÿ ïðèïèíåííÿ â ðàéîí³ âñ³õ áîéîâèõ ä³é ì³æ ÷èñëåííèìè ïîâñòàíñüêè-

ìè óãðóïîâàííÿìè é óðÿäîâèìè ñîëäàòàìè, à òàêîæ ïîñòóïîâå ðîççáðîºííÿ òà

ðîçïóñê áîéîâèê³â. Àëå ç³òêíåííÿ òóò âñå îäíî ïðîäîâæóþòüñÿ, ùî çìóøóº

ìèðíèõ æèòåë³â ïîêèäàòè ñâî¿ áóäèíêè. Ì³æíàðîäíèé êîíòèíãåíò ÎÎÍ ïðèñóò-

í³é ó äåðæàâ³ ç 1999 ðîêó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè â ñó÷àñíîìó Êîíãî çàëèøà-

þòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ ïîâñòàíñüê³ óãðóïîâàííÿ. Âîíè ãðàáóþòü äåðæàâí³ ðîäîâè-

ùà êîðèñíèõ êîïàëèí íà ñõîä³ êðà¿íè, à òàêîæ çàéìàþòüñÿ âèêðàäåííÿìè òà

âáèâñòâàìè ìèðíèõ æèòåë³â. Ðîçïîâñþäæåíà ñåðåä íèõ ³ êîíòðàáàíäà çîëîòà…

Ìèðîòâîð÷à Ì³ñ³ÿ ÎÎÍ ó ÄÐ Êîíãî íàë³÷óº áëèçüêî 19 òèñÿ÷ ñîëäàò³â, àëå ³

öüîãî ÿâíî íåäîñòàòíüî, âðàõîâóþ÷è âåëè÷åçíó ïëîùó êîíôë³êòíîãî ðàéîíó.

ÄÎÂ²ÄÊÎÂÎ:

Ãîëîâíèé øòàá Ì³ñ³¿ ÎÎÍ ç³ ñòàá³ë³çàö³¿ ó Äåìîêðàòè÷í³é Ðåñïóáë³ö³ Êîíãî

(ÌÎÎÍÑÄÐÊ) ðîçòàøîâàíèé ó ñòîëèö³ êðà¿íè — ì. Ê³íøàñà. Â³éñüêîâ³ êîíòèí-

ãåíòè Ì³ñ³¿ äèñëîêîâàí³ íà òåðèòîð³¿ óñ³õ ïðîâ³íö³é Êîíãî. Â³éñüêîâèé êîìïîíåíò

Ì³ñ³¿ ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿòè áðèãàä (Çàõ³äíà, Ï³âí³÷íå Ê³âó, ²òóð³, Ï³âäåííå Ê³âó,

Êàòàíãà) òà îäíîãî ñåêòîðó, ðîçòàøîâàíîãî â ì. Ê³ñàíãàí³.

Ì³ñöåì áàçóâàííÿ ìèðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó ÇÑ Óêðà¿íè íà òåðèòîð³¿ Äåìîê-

ðàòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè Êîíãî âèçíà÷åíî àåðîäðîìè Ì³ñ³¿ ó ì. Ãîìà (Ï³âí³÷íå Ê³âó) òà

ó ì. Áóí³ÿ (²òóð³). Çàâäàííÿ ìèðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó Óêðà¿íè ïîëÿãà-

º ó âåäåíí³ ïîâ³òðÿíî¿ ðîçâ³äêè, ñïîñòåðåæåíí³, ïðîâåäåíí³ çàõîä³â ñòðèìóâàííÿ

òà âîãíåâî¿ ï³äòðèìêè íàçåìíèõ ñèë, çàáåçïå÷åííÿ ä³é â³éñüê Ì³ñ³¿, ó òîìó ÷èñë³

ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüíèõ îïåðàö³é. Áåçïîñåðåäíº êåð³âíèöòâî ìèðîòâîð÷èì êîí-

òèíãåíòîì Óêðà¿íè ó ñêëàä³ ÌÎÎÍÑÄÐÊ çä³éñíþº êîìàíäóâà÷ â³éñüêàìè Ì³ñ³¿.

Çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ìèðîòâîð÷èì êîíòèíãåíòîì Óêðà¿íè çä³éñíþº Ãåíåðàëü-

íèé øòàá Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Ìèðîòâîð÷èé êîíòèíãåíò Óêðà¿íè ìîæå áóòè

â³äêëèêàíèé äî çàâåðøåííÿ âèçíà÷åíîãî òåðì³íó â ðàç³, ÿêùî éîãî ïîäàëüøà

ïðèñóòí³ñòü íà òåðèòîð³¿ Äåìîêðàòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè Êîíãî ñòàíå íåäîö³ëüíîþ ÷å-

ðåç ñóòòºâó çì³íó ì³æíàðîäíî¿ âîºííî-ïîë³òè÷íî¿ îáñòàíîâêè ÷è îáñòàâèí. 

рьох поколіннях та пройшли не од%
ну «гарячу» точку, мама і тато все
одно дуже хвилювалися. Правда,
без паніки чи сліз у слухавку, а як
справжні батьки справжніх воїнів.

Миротворча діяльність —
система координат держави
Протягом першої ротації в ДР

Конго екіпажі 18%го окремого вер%
толітного загону ЗС України вико%
нали близько 800 вильотів, про%
вівши в африканському небі по%
над 1300 годин, із них — 260 бойо%
вих. Це немало. Але про що не
скажуть цифри, так це наскільки
цінують наших миротворців за
кордоном і наскільки необхідний
Україні такий досвід та внесок, і не
тільки для її престижу у світі. Сто%
совно дискусій про те, чи варто на%
шій державі брати участь у мирот%
ворчій діяльності, Сергій Шапова%

лов переконаний: подібні балачки
– дилетантські. Чи варто взагалі
обговорювати фактично єдину
можливість на сьогодні для Украї%
ни мати готових висококваліфіко%
ваних бойових пілотів, які ще й до
того заробляють мільйони для
батьківщини. Адже тут заощаджу%
ється кожна копійка, тож при та%
ких реаліях говорити про «кузню»
військових кадрів не доводиться. 

«У країні, в якій бере участь Мі%
сія, техніка проходить своєчасне
обслуговування, пального виста%
чає», — кажуть українські мирот%
ворці. Навіть ті кілька простріле%
них отворів від кулеметів відразу
залатали — і вперед. Недарма го%
ворять: українські воїни — добрі
господарі не лише на землі, а й у
небі. І з цим рахуються всі.

²íãà Â²ÒÊÎÂÑÜÊÀ
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Äëÿ íüîãî «Àôãàí», ÿê ³ äëÿ á³ëüøîñò³ òèõ, õòî òàì âîþâàâ,
çàâåðøóºòüñÿ ëèøå âðàíö³. À âíî÷³ Â³êòîð Âîéòåíêî ïðî-
äîâæóº â³äñòð³ëþâàòèñÿ, ïåðåâ’ÿçóâàòè ïîðàíåíèõ, çáèðà-
òè ïî øìàòêàõ ðîç³ðâàí³ íà ðîçòÿæêàõ ò³ëà áîéîâèõ äðóç³â.
Çàïàì’ÿòàòè ó ïîäðîáèöÿõ, à òèì á³ëüøå — ïåðåäàòè ñëî-
âàìè ö³ ñíè, íåìîæëèâî. Íàïåâíî, á³ëüøå çíàº ïðî íèõ
äðóæèíà, Íåëÿ, àäæå âîíà íåð³äêî ÷óº, ÿê óâ³ ñí³ Â³êòîð ðàï-
òîì ï³äõîïëþºòüñÿ, ñêèäàþ÷è ïðîñòèðàäëî, ³ êðè÷èòü çàâ-
æäè îäíå ³ òåæ: «Âàñþ âáèëî! Ïðèêðèé! Óõîäèìî!..»

В Афганістані сержант Войтенко

був санінструктором. А здогадува�

тися про те, що попереду в нього –

не просто солдатська служба, а вій�

на, Віктор почав задовго до того, як

перетнув поріг Шепетівського ра�

йонного військового комісаріату.

Ñïåöíàá³ð

Він виріс у селі Струга Ново�

ушицького району на Хмельнич�

чині. Батько, Євген Тимофійович,

усе життя працював шофером у

колгоспі, а мати, Любов Тарасівна,

була бухгалтером у сільській раді. У

родині Войтенків зростало двійко

хлопчаків: Вітя та Володя. Молод�

ший, Володимир, згодом став міч�

маном, служив спочатку у радян�

ському, а потім – російському

ВМФ, на атомному підводному

човні «Акула». Невдовзі після заги�

белі АПЧ «Курськ», членів екіпажу

якого мічман Войтенко прекрасно

знав, він звільнився у запас. Згаду�

вати про загибель бойових друзів

Володимир не любить, так само, як

і його старший брат – війну, яка ду�

же дорого йому обійшлася…

У підлітковому віці Віктор захо�

пився філософськими та бойови�

ми мистецтвами Сходу: хатха�йо�

гою, карате та дзюдо. Займався сам

за рідкими на той час посібниками

та брошурами. А згодом визначив�

ся і з життєвим шляхом – пішов у

медицину.

Досі Віктор Євгенович дивується,

як легко йому далися вступні іспи�

ти до Кам’янець�Подільського ме�

дичного училища. Але коли розпо�

чалися заняття цього спеціального

набору на кафедрі військової під�

готовки, 30 студентам стало ясно:

попереду – Афганістан. Щоправда,

як показав час, не для всіх.

«Шеврон», як прозвали студенти

фронтовика�артилериста, викла�

дача військової підготовки, ганяв

їх «по�чорному». Та згодом, уже на

війні, вони згадували його з вели�

чезною вдячністю. А навчав їх ве�

теран користуватися зброєю, око�

пуватися, виявляти мертві, тобто

безпечні, зони, куди можна пере�

нести поранених з�під обстрілу,

оцінювати їхній стан (хто встає чи

кричить – почекає; у першу чергу

треба спасати тих, хто лежить та

мовчить, вони – найважчі), надава�

ти першу медичну допомогу – тоб�

то всьому, що знав з часів Великої

Вітчизняної. А крім того, викладач,

ім’я якого стерли із пам’яті Віктора

Євгеновича важке поранення та

контузія, виховував у хлопців стій�

кість духу.

Ñìóãà æèòòÿ

Після випуску половина групи

потрапила до Афганістану. Віктора

призвали 13 квітня 1984 року, і за

два дні він уже був у Ашгабаді. Мо�

лодих фельдшерів розподілили до

мінометної батареї, що була у скла�

ді навчальної частини. Через кіль�

ка місяців новобранці мали зайня�

ти посади санінструкторів міно�

метних підрозділів. Тому їх, уже

дипломованих спеціалістів, вирі�

шили навчати азів не санітарної

роботи, а мінометної справи, аби в

бою вони могли стати повноцін�

ними мінометниками, якщо це

знадобиться. Місяць минув у тре�

нуваннях, та несподівано до части�

ни приїхав начмед 40�ї армії, зро�

бив «розгін», після якого усіх 80

фельдшерів відправили до Тедже�

на, у медсанбат. Саме тут колись

проходив строкову службу і батько

Віктора. У медсанбаті цілих півро�

ку їх навчали того ж, чого і в учили�

щах. Хіба що відрізнялися зовнішні

фактори: військові однострої, клі�

матичні умови та «смуга життя» –

спеціальна смуга перешкод із під�

земними лабіринтами, низько на�

тягнутим колючим дротом, стіна�

ми, зигзагоподібними ариками то�

що. З першого разу подолати її за

нормативний час не вдалося ніко�

му. Віктор зробив це з третьої

спроби. А дехто й до завершення



навчання цього не зміг. Також сан�

інструктори багато часу займалися

і рукопашним боєм. Ротний «дре�

сирував» гарно: йшли рота на роту

із примкнутими штик�ножами;

самбо вивчали.

Незадовго до закінчення підго�

товки Віктор переніс запалення

легенів, тому спочатку проводжав

на війну своїх товаришів, а вже по�

тім потрапив туди сам.

Êàáóë

25 жовтня 1984 року, надвечір,

завантажений «під зав’язку» Ту�134

сідав у Кабульському аеропорту.

Солдати здивовано вдивлялися в

ілюмінатори: і посадку якусь не�

звичну літак виконує, заходить за

спіраллю, ще й теплові пастки від�

стрілює!

У Кабулі молоді бійці потрапили

одразу на пересилку. Розмістили їх

у металевих боксах. Але заснути ті�

єї ночі ніхто з них не зміг. І не че�

рез незвичне житло — просто було

не до сну. То поруч, то далі лунала

стрілянина, від чого ставало мото�

рошно. Віктор твердо вирішив не

лякати батьків та написати, що слу�

жить у Монголії: ландшафт на май�

бутніх фото буде підходящим. Од�

нак не вийшло. В окремому баталь�

йоні зв’язку, куди він потрапив нас�

тупного дня, Віктор зустрів однок�

ласника. Василь Яровий прослу�

жив тут уже півтора роки, все село

знало, що він в «Афгані», отож шан�

сів обвести навколо пальця бать�

ків, маючи на конвертах однакову

адресу польової пошти, не було.

Заспокоювати земляка Василь не

став. Бачене, а це і падаючий зби�

тий Іл, і численні підриви друзів на

мінах та розтяжках, – наклало по�

мітний відбиток на його обличчя. 

Вихований у радянській школі

комсомолець Віктор йшов до вій�

ська атеїстом. Та бабуся, Марія Пав�

лівна, літня жінка, яка навчала його

різних премудростей, включаючи

фітотерапію та костоправство, і

яка прожила на світі 94 роки, бла�

гословляючи онука на ратну служ�

бу, повісила на його шию ланцю�

жок з маленьким хрестиком. А у

«навчальній частині» хлопці із За�

хідної України навчили його мо�

литви «Отче наш». Потихеньку у

серці оселялася віра. А міцніла во�

на тоді, коли, здавалося, буквально

за спиною стояв янгол�охоронець! 

У медсанчастині, до якої він по�

трапив, служило двоє фельдшерів�

українців. Один земляк запам’ятав�

ся не з кращого боку: і бити моло�

дого намагався, бо так заведено, і

водночас боявся його. А другий,

Ігор Драчук з Київщини, на якого

вдома чекали не лише батьки, а й

дружина з дитиною, виявився на�

дійним товаришем.

Спочатку робота була рутинною,

але необхідною: перевіряли якість

приготування їжі, виконання ос�

новних санітарно�епідеміологіч�

них заходів тощо. Але невдовзі очі�

кувався виїзд на Саланг. Колона,

яка йшла до Союзу за боєприпаса�

ми, медикаментами та іншими не�

обхідними вантажами, мала у своє�

му складі групу забезпечення, до

«Êîëè êîëîíà âèéøëà íà â³äêðèòó ä³ëÿíêó

ì³ñöåâîñò³, «äóõè» ï³ä³ðâàëè ôóãàñ òà

îäíî÷àñíî ³ç öèì â³äêðèëè øêâàëüíèé

ïåðåõðåñíèé âîãîíü. Ôóãàñ ä³ñòàâñÿ ÊàìÀÇó,

íà ÿêîìó ¿õàâ Âîéòåíêî...»

22

ВІДЛУННЯ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ



23

якої входили і санінструктори.

І так сталося, що декілька чоловік, а

серед них і Віктора Войтенка, за�

вернули назад: мовляв, колона вже

укомплектована, поїдуть з наступ�

ною. І треба було такому статися,

що ця колона потрапила у засідку,

а машину, на якій була зенітна уста�

новку ЗУ�23�2 та в якій мав їхати

Віктор, обстріляли з міномету. Во�

дієві, одеситу Миколі, перебило

обидві ноги. Врятувати його не

вдалося…

Машини із зенітками моджахеди

називали шайтан�арба, що означає

«чортова колесниця», і саме вони

ставали найпершою ціллю під час

нападу на колони.

Ï³ä Êàíäàãàðîì ä³ëî áóëî…

На початку 1985 року якось захо�

тілося молодшому сержантові

Войтенку подивитися на Кабул.

Кантіни, дукани, старовинні мече�

ті – ну чим не східна екзотика? Са�

мовільна поїздка закінчилася ба�

нально: зустріччю з патрулем. За

цей «заліт» санінструктора�дози�

метриста перевели до окремої ра�

діолокаційної роти цього ж ба�

тальйону, що дислокувалася в Кан�

дагарі. Точніше, під Кандагаром – у

пустелі Регістан, за 30 км від пакис�

танського кордону. Власне, саме у

цей бік і були спрямовані локатори

батальйону: вони бачили F�16, що

злітали з аеродрому Карачі та

пильнували повітряний простір у

зоні своєї відповідальності.

Частина розташовувалася на

околиці гарнізону, її обстрілювали

з мінометів та реактивних снаря�

дів. Принаймні спокійно тут себе

не відчував ніхто.

Попередник Віктора, санін�

структор роти Стас Погорєлов із

Дніпропетровська, лежав у шпита�

лі із черевним тифом. Оскільки він

уже був «дембелем», Войтенко став

йому заміною.

Жили зв’язківці у двох глиняних

будівлях. А потім на всю роту пос�

тавили один модуль із дерев’яних

блоків.

«Цікаво! – посміхається Віктор

Євгенович, – хто ж сконструював

ці модулі?! Вікна – величезні, нена�

че у хаті. Під час першого обстрілу

їх повибивало!»

Відстань між Кандагарським гос�

піталем та частиною була невели�

кою – близько 2 км бетонкою.

А навпростець, пустелею – ближче

удвічі. Тому поранених вів чи віз

санінструктор завжди напряму.

А там траплялися сюрпризи від ба�

чат, місцевих пацанів… Вони спо�

чатку привчили шураві до того, що

ледь помітна мотузка, натягнута

під ногами, – це нормально, а по�

тім почали чіпляти на неї гранати.

І не «ергедешки», у яких розліт ос�

колків незначний, а оборонні «еф�

ки». Спочатку це була просто стру�

на із зашморгом. Біля неї вони роз�

сипали зерно: пташка клює й пот�

рапляє у пастку. Шураві звикли до

таких пасток: мовляв, бачата бав�

ляться. А тут пішли сюрпризи!

Якось довелося Вікторові збирати

рештки бойового товариша бук�

вально по шматках. Ідентифікува�

ли за уривком комсомольського

квитка, на якому зберігся номер.

Підриви були нерідкими. Тож до�

водилося часто�густо й власноруч

розміновувати, знімати Ф�1 із роз�

тяжок.

Æàõëèâå ñëîâî «çðàäà»

Якось досвідчений бойовий сан�

інструктор звернув увагу на моло�

де поповнення, що збилося в купу

й щось метикувало. Підійшовши,

поцікавився. І раптом – спалах! Ви�

явилося, вони дістали «макарони�

ну» пороху зі снаряду, додали зви�

чайного, димного пороху з пачки

й підпалили. Віктор обгорів вище

пояса, включаючи обличчя. Потра�

пив з опіками до госпіталю. А нев�

довзі до його палати з черепно�
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Ìîëîäøèé ñåðæàíò

Â³êòîð Âîéòåíêî,

Àôãàí³ñòàí, 1985 ð³ê



мозковою травмою поклали одно�

го з молодих, таджика Мухамеда

Мухамеддінова. До санінструктора

таджик ставився з повагою, адже,

даючи ліки чи просто у спілкуван�

ні, Віктор не робив преференції

колегам за призовом: до всіх, вклю�

чаючи молодих, він ставився рів�

но. І ось тепер таджик, побачивши

санінструктора у палаті, одразу

розпочав теревенити нібито про

нічний напад «духів» на зенітну

обслугу, своє поранення та заги�

бель товариша Сашка Швирьова з

Підмосков’я. Та не встиг він повіси�

ти, як�то кажуть, локшину на вуха, у

палаті з’явилися особісти. Спрацю�

вали оперативно, протягом годи�

ни. В арику знайшли притоплений

автомат загиблого Швирьова, а по�

тім, неподалік, закопаний у пісок

штик�ніж із залишками крові. Як

виявилось під час допиту, Муха�

меддінов у Кандагарі зустрів роди�

чів із числа моджахедів. Йому вони

й доручили повернути ЗУ�23�2 у

бік частини та просто розстріляти

її.

Саню Швирьова він убив по�зві�

рячому: перерізав йому горло, по�

тім наніс ще десять ножових ударів

і, про всяк випадок, зробив два

контрольні постріли з його ж авто�

мату. А себе вдарив каменем по го�

лові, мовляв, також постраждав.

Особісти, коли знайшли автомат,

сумнівів уже не мали: «духи» ніколи

зброю не залишили б...

Îñòàíí³é á³é ìîëîäøîãî

ñåðæàíòà Âîéòåíêà

Поранення зустрічалися вогне�

пальні, осколочні й різані. Довело�

ся і кишки назад до черевної по�

рожнини одному бійцю засовува�

ти, і рани зашивати. Лікував фель�

дшер флегмони, панарицій

вскривав. Він частенько літав у Ка�

бул за медикаментами, коли трап�

лялася нагода попасти на борт Ан�

12, тож медичний арсенал мав гар�

ний.

Ближче до «дембеля» довелося

повоювати і йому. Частіше виїжд�

жав у складі групи забезпечення. У

бою Віктор стріляв і надавав пора�

неним першу медичну допомогу.

Останній його бій відбувся кіло�

метрах у 30 від частини. Поїхали

на склади і на околиці тамтешньо�

го кишлаку потрапили у засідку.

««Духи» діяли грамотно, – розпо�

відає учасник того бою. – Вони

добре замаскували вогневі точки і,

коли колона вийшла на відкриту

ділянку місцевості, підірвали фугас

та одночасно із цим відкрили

шквальний перехресний вогонь».

Фугас дістався КамАЗу, на якому

їхав Войтенко…

У підсумку – важка контузія, ос�

колочне поранення коліна, розір�

вані зв’язки, легке поранення голо�

ви та сильний забій головного

мозку. А цьому передували пе�

ренесені черевний тиф, ма�

лярія та вірусний гепатит…

Словом, здоров’я підірвав серйоз�

но.

Вже після «Афгану» переніс чис�

ленні операції, ішемічний інсульт. 

ßíãîë-îõîðîíåöü òèñÿ÷ õâîðèõ

Віктор Войтенко закінчив Він�

ницький медінститут. Три роки

працював дільничним лікарем�

невропатологом. Потім – у Центрі

мануальної терапії.

Відтоді, як у 1998�му Центр зак�

рили, Войтенко працює у Військо�

во�медичному клінічному центрі

Центрального регіону. Він висо�

кокваліфікований спеціаліст, яко�

го добре знають далеко за межами

Вінниці. Тисячі людей із вдячністю

розповідають про нього. Втратив�

ши власне здоров’я на афганській

війні, він повертає здоров’я іншим.

Взагалі про «Афган» лікар розпо�

відає неохоче. А

щодо нагород…

Кавалер бойового

ордену та декількох

медалей, серед яких

– і бойова, він взагалі

просив не згадувати

про них.

«Найвища для

мене нагоро�

да – це

життя. Будь�

які медалі я би

радо поміняв на

здатність бути

здоровим, дарувати

радість людям, і, в пер�

шу чергу, своїм батькам,

родині, пацієнтам. А ще в

мене є жага повернення

православної віри людям…

Війна і останні десятиліття

багато що у моєму житті та сві�

тогляді змінили. Нам дуже

не вистачає віри у добро,

віри в Бога і в свої сили», –

каже Войтенко.

P.S. Багато років афганську

війну називали без�

глуздою, а інколи на�

віть злочинною. Зго�

дом дехто почав

чернити й Велику Віт�

чизняну. Нині нам,

онукам та правнукам во�

їнів цієї страшної війни,

синам і братам «афган�

ців», час глибоко осмис�

лити ті події та низько

вклонитися солдатам. 

Îëåêñ³é ÒÐÈÃÓÁ

ВІДЛУННЯ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ

Áàãàòî ðîê³â àôãàíñüêó â³éíó íàçèâàëè áåçãëóçäîþ, àëå

çàðàç ÷àñ îñìèñëèòè ò³ ïîä³¿ òà íèçüêî âêëîíèòèñÿ

ñîëäàòàìè.
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ВІДЛУННЯ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ

АААА    ппппеееерррреееедддд    ооооччччииииммммаааа    ————
ссссллллуууужжжжббббаааа    ««««ззззаааа    ррррііііккккооооюююю»»»»
Éîìó 59... Â³í äîñ³ ñ³äàº çà øòóðâàë áîéîâîãî ë³òà-

êà. Ï’ÿòü ðîê³â î÷îëþº ïîâ³òðÿíå êîìàíäóâàííÿ «Çà-

õ³ä» ³ äîáðå çíàº, ùî òàêå îñîáèñòà â³äïîâ³äàëüí³ñòü

çà íåïîðóøí³ñòü ïîâ³òðÿíèõ êîðäîí³â äåðæàâè. Éîãî

ðîáî÷èé äåíü ìîæå òðèâàòè 24 ãîäèíè, ïëàí ä³é ðîç-

ïèñàíèé ïî õâèëèíàõ, ï³ä éîãî íà÷àëîì — òèñÿ÷³

ïðîôåñ³îíàë³â. Ó ðîáî÷îìó êàá³íåò³ ïðàêòè÷íî íå çà-

ìîâêàº òåëåôîí — ï³äëåãë³ äîïîâ³äàþòü ïðî âèêî-

íàííÿ íàêàç³â òà îòðèìóþòü íîâ³ çàâäàííÿ. Â³í äîáðå

çíàº ñâîþ ñïðàâó.

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ñòàí³ñëàâ Ïàâëîâè÷ çà 41 ð³ê

â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çì³íèâ ïîíàä äåñÿòü ãàðí³çîí³â. Òà

íàéá³ëüøå ñïîãàä³â çàëèøèëà ñëóæáà â

Àôãàí³ñòàí³... 
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ВІДЛУННЯ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ

…Наказ на переліт з аеродрому

Мари в Туркестанському військо�

вому окрузі на аеродром Шинданд

в Афганістан він одержав 31 грудня

1979 року. Того ж дня рівно о 19.00

його ескадрилья винищувачів�

бомбардувальників Су�17 підня�

лась у небо. Новий Рік зустрічали

вже в Шинданді. За 6 днів до цього

на територію Афганістану був вве�

дений так званий «обмежений

контингент радянських військ».

Мотострілецькі частини потребу�

вали підтримки з боку вертолітних

підрозділів та бомбардувальної аві�

ації, відтак тоді ще командир ланки

старший лейтенант Павлович пот�

рапив у число перших льотчиків,

які опинилися в Афганістані. Опе�

рація з передислокації авіатехніки

і людей розпочалася в умовах суво�

рої таємності. 

«Зараз точно порахувати кіль�

кість бойових вильотів важко, – ді�

литься спогадами Станіслав Мико�

лайович, – бо перший час їх облі�

ковували як звичайне виконання

вправ курсу бойової підготовки.

Насправді ж ми підіймались у по�

вітря для знищення афганських

банд і таких вильотів тільки у мене

було не менше 180». 

Умови бойової роботи були важ�

кими. Насамперед через те, що лі�

тати доводилось в гірській та пус�

тельній місцевості. Висота гір по�

декуди сягала 4 кілометрів, аерод�

роми знаходились на висоті не

менше 1200 метрів над рівнем моря.

«Я добре пам’ятаю своїх бойових

друзів, льотчиків нашої ескадри�

льї, – згадує Станіслав Миколайо�

вич, – усі ми тоді були молоді, про�

те з досвідом. Після закінчення

Чернігівського вищого військово�

го авіаційного училища я мав наліт

215 годин. Як і інші пілоти, щороку

проводив у повітрі не менше 120

годин. Вже на той час був військо�

вим льотчиком першого класу. За

плечима – досвід польотів у горах і

пустелях. Та знайомство з Афганіс�

таном видалось непростим: попер�

вах пілоти припускалися�таки по�

милок. Декілька літаків були виве�

дені з ладу внаслідок застосування

власного озброєння. Вибухи ски�

нутих бомб підіймали в повітря

хмару пилу та камінців, які нищили

двигуни. У горах висота міняється

дуже стрімко. Зазвичай, цілі для

нас позначали вертольоти армій�

ської авіації, проте часто доводи�

лось шукати їх самостійно. Навко�

ло – скелі і печери, тож під час по�

шуку доводилося знижуватися і до

200 метрів. Такі польоти дуже вис�

нажували, та ми не нарікали. Знали

на що йшли, коли обирали профе�

сію». 

Кажуть, що Афганістан – країна,

в якій умови для застосування бо�

йової авіації найнесприятливіші.

Узимку мороз до – 30°C раптово

змінювався відлигою і піщаними

бурями. Влітку спека сягала 50°C.

Це призводило до перегріву

механізмів літака, а гаряче і розрід�

жене гірське повітря значно змен�

шувало тягу двигунів. 

Крім того, гори були серйозною

перешкодою для радіозв’язку. А це

суттєво ускладнювало керування

польотами. 

«Над нашим аеродромом постій�

но кружляв літак�ретранслятор, –

розповідає генерал Павлович, – ми

зв’язувалися з ним, а він – із гру�

пою керування на землі. Щодня ви�

конували по три�чотири бойові

вильоти. Кожний пілот був постій�

но готовим протягом 30 хвилин

піднятися в повітря для виконання

завдання. Готовність номер один

передбачала на це лише десять

хвилин. Головним чином ми вилі�

тали для знищення бандитських

караванів, таборів душманів. Леті�

ли в район, де за даними розвідки,

знаходились наші цілі, вели їх по�

шук. Після виявлення, у першу чер�

гу, знищували засоби протиповіт�

«Ó äåíü âèâåäåííÿ â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó,

ñîëäàòè ò³º¿ â³éíè îáîâ’ÿçêîâî ïîêëàäóòü êâ³-

òè äî ïàì’ÿòíèêà «àôãàíöÿì»,âèï’þòü òðåòþ ³

ïîì’ÿíóòü ïîìåðëèõ äðóç³â, ïðèãàäàþòü ¿õ ùå

æèâèìè…»

Äâà ãåíåðàëè —

äâà àñè:

Ñòàí³ñëàâ

Ïàâëîâè÷ ³

Âàñèëü Í³ê³ôîðîâ
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ряної оборони противника. Най�

частіше на перших етапах війни це

були великокаліберні кулемети

ДШК та стрілецька зброя. Ми вико�

ристовували разові бомбові касети

РБК�500 ШОАБ�05. Це 546 невели�

ких бомб вагою 0,417 кілограмів.

У кожній – 304 шарики. Маленькі

бомби спершу розлітаються в небі,

а потім вибухають на висоті 5 мет�

рів і уражають усе навколо. Далі

застосовували фугасні авіаційні

бомби та некеровані реактивні

снаряди. Скажу відверто: емоцій�

ний стан після цього – дуже важ�

кий. Але війна є війна – або ти, або

тебе. Під час однієї з таких бойо�

вих операцій загинув мій това�

риш – капітан Герасимов. Його лі�

так упав на гору висотою 4200 мет�

рів. Там дислокувались душмани.

Тоді, крім нас, для виконання зав�

дання залучили 28 вертольотів ар�

мійської авіації з десантниками на

борту. У ході іншої операції заги�

нув другий мій товариш – старший

лейтенант Акмаєв. 

А одного разу зачепило і мене.

Пригадую, ми тоді патрулювали

кордон Афганістану з іншими кра�

їнами. Перетинати його було забо�

ронено, а відтак усі колони техніки

та каравани підлягали знищенню.

Ось тоді у мій літак і влучили душ�

мани, імовірно з ДШК. Машину

сильно трусонуло, але управління

мій «сталевий птах» не втратив.

Уже на землі побачив, що кулі

практично зруйнували блок із ра�

кетами на пілоні. Тоді я зрозумів,

що мені дуже пощастило. 

Небезпека ж на нас чатувала не

лише в бою. Наприклад, літак мого

друга зіткнувся з птахом. Він влу�

чив у лобове скло кабіни і забруд�

нив його так сильно, що пілот уже

не міг нічого бачити перед собою.

Врятувало те, що інший наш льот�

чик, Володимир Жуков, летів збоку

поруч із ним і таким чином завів

свого колегу на посадку. Всяке бу�

вало... От, наприклад, старший лей�

тенант Геннадій Дробишевський із

трьома солдатами був доставле�

ний вертольотом у визначений ра�

йон для виконання авіанаведення.

Із гелікоптера їм скинули металеві

каністри з водою, які розбилися об

скелі, і вода, зрозуміло, витекла.

Три доби бійців ніхто не забирав,

поверталися на аеродром вони

пішки по абсолютно незнайомій

місцевості. Так, було нелегко, але

ми вважали: якщо нерви не витри�

мують, то не варто ставати і вій�

ськовим». 

В Афганістані Станіслав Микола�

йович був три рази. Двічі нагород�

жений орденами Червоної Зірки

та «За службу Батьківщині». Після

Шинданда були різні посади, різні

гарнізони. За час афганської війни

він провів у небі 2035 годин, а кіль�

кість виконаних польотів дорів�

нює 3485. У 1991 році освоїв новий

літак Су�24. Та улюбленим для ньо�

го залишається�таки Су�17. «На

всіх модифікаціях цієї машини я

літав 14 років, – згадує офіцер, –

він легкий в управлінні, може зас�

тосовуватися для знищення і на�

земних, і повітряних цілей, вико�

нує польоти на складний пілотаж.

По�своєму добрий і Су�24. Йому

під силу бойові завдання в будь�

яких погодних умовах удень і вно�

чі. Екіпаж – дві людини».

Нині виконання польотів для ко�

мандира повітряного командуван�

ня – можливість передати досвід

молодим колегам. Літати із самим

генералом – їм за честь. 

«Намагаюсь не тиснути на них

своїм авторитетом, – ділиться Ста�

ніслав Павлович, – в авіації це не�

припустимо, так вчили мене мої

наставники, так намагаюсь діяти і

я. Нещодавно вперше за багато ро�

ків виконали пуски реактивних

снарядів з пікірування. Бачу, що усі

льотчики прагнуть літати і вдоско�

налювати свої навички. Під час

льотних змін у них очі горять. Ска�

жу відверто: на польотах я відпочи�

ваю душею, відчуття після вдалого

виконання завдання – неперевер�

шені. Дружина часто говорить ме�

ні: «Досить вже, побережи себе!»

Можливо, вона і права, але я себе

без польотів та без служби в армії

не уявляю. Щасливий, що змалку

обрав професію льотчика і зміг до�

сягти таких результатів. До сих пір

пам’ятаю свій перший політ на лі�

таку Л�29 у 1972 році на аеродромі

під Уманню. Тоді обов’язково треба

було пройти над злітно�посадко�

вою смугою і помахати крилами, а

після приземлення – пригостити

усіх цигарками. Здається, ніби це

було зовсім недавно»...

…Так само добре, ніби це було

вчора, пам’ятає генерал свою служ�

бу «за річкою». Роки розкидали од�

нополчан на тисячі кілометрів

один від одного. Декого вже немає

на цьому світі... Але живі завжди

пам’ятають про них, і 15 лютого, у

день виведення військ з Афганіста�

ну, обов’язково покладуть квіти до

пам’ятника «афганцям», вип’ють

третю і пом’януть померлих друзів,

пригадають їх ще живими… 

Âëàäèñëàâ ÍÀÇÀÐÊÅÂÈ×

ВІДЛУННЯ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ



– Мар’яне Васильовичу! Роз�
кажіть про армію та її відлун�
ня у Вашій творчості. Якими
були армійські роки солдата
Шуневича? 

– Мені, власне, і не потрібно

щось пригадувати. Адже спогади�

враження про військову службу од�

нозначно врізаються у пам’ять

кожного чоловіка на усе життя. До

війська я потрапив у 1964 році з

другого курсу Львівського музпе�

дучилища. Точніше з одного курсу

ми пішли утрьох: я та двоє моїх

компаньйонів – Богдан Грицишин

та Богдан Салагай. Попали у Чер�

нівці. Дотепер навіть пам’ятаю но�

мер цієї військової частини: в/ч

32501. Це був танковий навчаль�

ний полк Прикарпатського вій�

ськового округу, де готували мо�

лодших командирів. Командуван�

ня, дізнавшись про нашу мистець�

ку трійцю, вирішило

колег�артистів не роз’єднувати. Так

«отримав життя» новий танковий

екіпаж, до якого відразу приліпи�

лося прізвисько «музичний». А да�

лі… далі почалося справжнє бойове

навчання. Муштрували нас завзято.

Тоді військо якраз отримало нові

танки Т�62. Нам довелося добряче

попріти, аби опанувати цю техніку

та «підтягнути» виконання норма�

тивів. Спочатку, звичайно, у визна�

чені терміни не вкладалися. З на�

шої товариської трійки я був найс�

трункіший, тож у люк зістрибував

без проблем. А от обидва Богдани

були дещо міцнішої статури, що

викликало невеликі труднощі.

У передбачені нормативом 10 се�

кунд, які давалися екіпажу на роз�

міщення у танку, ми, зрештою,

вклалися. Але лише після декількох

сотень «репетицій». Хлопці ми бу�

ли молоді, завзяті, тож і плентатися

«у хвості» підрозділу за бойовими

показниками не хотілося. 

До слова, моя музична кар’єра

могла скластися ще у війську. Од�

ного разу ми з Богданом Грициши�

ним поїхали, як дует, на огляд�кон�

курс художньої самодіяльності. У

напарника був надзвичайно гар�

ний баритон, і наш дует народився

ще в шкільні роки. Нас «взяв на олі�

вець» керівник ансамблю пісні й

танцю Прикарпатського воєнного

округу. І навіть відправив нашому

командирові полку запит на пере�

ведення нас до ансамблю. Однак

той дозволу не дав. 

Пригадується ще, як наш «музич�

ний» екіпаж іноді потрапляв у до�

сить кумедні ситуації, які у полку

потім розповідали як анекдоти.

Одного разу, а це сталося за мі�

сяць�півтора, як ми потрапили до

«учебки», підрозділ вирушив на

Сторожинецький полігон, де про�

ходили заняття із практичного во�

діння. За важелями Т�62 сидів

хтось із Богданів. Ми, звичайно,

хвилювалися, бо це – чи не най�

перший наш самостійний виїзд.

І від такого сум’яття у механіка�во�

дія чиниться конфуз: він плутає ва�

желі – й танк замість заданого мар�

шруту, ламаючи дерева і кущі, не�

сеться прямо. Згодом нам перека�

зали зміст діалогу, що відбувся між

комроти та командиром полку. Ос�

танній, бачачи, що бойова машина

їде кудись світ за очі, звичайно,

звернувся за поясненнями до на�

шого ротного. Той, аби хоч якось

врятувати ситуацію, видає наступ�

не: «Товаришу полковнику! Не

звертайте уваги! Це – наші музи�

канти. Вони за грибами поїхали!».

На щастя, полковник був людиною

з гумором – усе зрозумів. Солдати

ж бо молоді! Та нам це стало нау�

кою. І якби зараз мені запропону�

вали сісти за танкові важелі, знадо�

билося б пару хвилин, аби прига�

дати, як зрушити машину з місця.

Гадаю, моїм товаришам по «музич�

ному» екіпажу – також. 

Після завершення курсу навчан�

ня я залишився в «учебці» на сер�

жантській посаді. Виявилось, що

командир не захотів утрачати най�

кращого полкового «заспівувача».

Ще б пак! Наш третій взвод першої

роти співав будь�яку стройову піс�

ню, розкладену в партитурі на два

голоси! А Богдани поїхали дослу�

жувати у лінійні танкові полки.

Сьогодні обидва вони живі�здоро�

ві. Богдан Салагай працює дирек�

тором музичної школи у Львові.

Богдан Грицишин викладає в уні�

верситеті в Івано�Франківську.

Минуло стільки часу, але армія

мені деколи сниться. Чесне слово!

Мариться, що призивають до вій�

ська вже як резервіста. І ось я собі

думку�думаю: «Боже�боже! І так уже

два з половиною роки відбув. А те�

пер ще на два! – потім гадаю: – Не

таке воно і страшне…».

– Після строкової служби
важко було повернутися на
творчий шлях?

– Ні, навпаки! Мені військова

служба дуже посприяла у подаль�

шому навчанні. Річ у тім, що з вій�

ська я прийшов… молодшим лейте�

нантом. Закінчив тримісячні курси

підготовки молодших офіцерів у

ГІСТЬ «ВІЙСЬКА УКРАЇНИ»
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Мар’ян Васильович Шуневич (народився 9
вересня 1946 року в селі Голосковичі Бродів�
ського району Львівської області) – український
естрадний співак, Заслужений артист України
(1989), Народний артист України (2010). У
1972 році закінчив музпедфакультет Дрого�
бицького педінституту. А в 1978 році – вокаль�
не відділення (клас В. Кобржицького) Львів�
ської консерваторії. Від 1979 року – соліст ВІА
«Ватра» Львівської обласної філармонії. Через
деякий час розпочав сольну кар’єру. Сьогодні
виступає разом з Ольгою Щербаковою (дует
«Не забудь»). Живе і працює у Львові.

Найкраще Мар’яна Шуневича (вокал): «Пою
коні при Дунаю» (С. Людкевич, Ю. Федько�
вич), «Перший сніг» (І. Білозір, Б. Стельмах),
«Місяць на небі» (народна пісня), «Перейди
дорогу» (О. Сердюк, М. Міщенко), «Новорічна»
(І. Білозір, М. Міщенко), «Ой ти дівчино, з го�
ріха зерня» (А. Кос�Анатольський, І. Франко),
«Кедь ми прийшла карта» (народна пісня),
«Карпатські солов’ї» (В. Камінський, Р. Куд�
лик), «Я – твоє крило» (В. Івасюк, Р. Кудлик),
«Не забудь» (Б. Янівський, Б. Стельмах), «Віч�
ний вогонь» (І. Білозір, В. Крищенко).

Ïðåäñòàâëÿºìî ñï³âðîçìîâíèêà:

Àðòèñòè Â²À «Âàòðà» ç á³éöÿìè

ðàäÿíñüêîãî â³éñüêîâîãî

êîíòèíãåíòó â Àôãàí³ñòàí³
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Хмельницькому. І тих, хто завер�

шив ці курси, командування на пів�

року раніше звільнило у запас. До

того ж саме на наш призов припав

перехід із трирічної служби на дво�

річну. Отже, моя служба заверши�

лася у травні. І в той же час вийшов

наказ Міносвіти щодо впроваджен�

ня пільгових умов для вступу у ВНЗ

колишніх військовослужбовців. 

Тому у липні, не вагаючись, подав

документи до Дрогобицького пе�

дагогічного інституту. Іспити склав

успішно і за чотири роки вже мав

вищу освіту. А згодом навчався у

консерваторії на вечірньому відді�

ленні, бо вже на той час викладав у

Львівському педагогічному учили�

щі та напрацьовував власний пі�

сенний репертуар. Таким чином

армія стала моїм трампліном: спо�

чатку до освіти, потім до улюбле�

ної роботи. Крім того, й армійські

звички до порядку та планування

свого часу нікуди не ділися. До сих

пір я залишаюся страшним педан�

том у побуті. 

– Відомо, що Ви були соліс�
том знаного гурту «Ватра» і ра�
зом із цим творчим колекти�
вом бували на гастролях в Аф�
ганістані під час бойових дій.
Що запам’яталося із тих поїз�
док? 

– Так, творчій діяльності у «Ват�

рі» я присвятив 12 років життя. А з

лідером колективу Ігорем Білозі�

ром ми приятелювали, він часто

виступав з нашим «19�м класом».

Одним словом, були побратимами,

творили разом, об’їхали півсвіту. Із

«Ватрою» ми двічі побували в Аф�

ганістані. Перший раз – у пам’ят�

ному 1986 році. Другий – у 1988�

му. На той час гурт був дуже попу�

лярним на весь Союз. Серед

львів’ян «ходив» навіть такий анек�

дот: «Якщо у Львові ввімкнути в

електромережу праску – по ній

відразу почнуть транслювати кон�

церт «Ватри». Так ось, пропозиція

виступити перед солдатами радян�

ського військового контингенту

поступила від Головного політуп�

равління МО СРСР, коли гурт брав

участь у звітному концерті області

у Москві. Гастролі за кордоном для

нас були вже не в новинку, тому,

звичайно, погодились. Тим більше,

що ми знали: у контингенті слу�

жить дуже багато українських

хлопців. 

Взагалі в Афганістані ми були

п’ять місяців. Усі поїздки виявилися

дуже не простими. Звичайно, було

моторошно. Напевно перше екс�

тремальне відчуття виникло, коли

наш літак заходив на посадку в Ка�

булі. 

Летіли ми військовим транспор�

тником. Очікували плавного при�

землення. Але літак на смугу бук�

вально спікірував. При цьому ще й

відстрілював теплові пастки проти

душманських «Стінгерів». 



Нам у салоні, зрозуміло, було не�

переливки. Але на війні, як на війні…

В «Афгані» ми дали десятки кон�

цертів і у великих містах, і у крихіт�

них гарнізонах. Виступали «вжи�

ву». Та й про яку «фанеру» могла

йти мова, коли летиш бойовим

вертольотом на віддалену гірську

«точку», де немає ніякої електрики,

мікрофонів, а з інструментів – гіта�

ра, бубон і сопілка. На одному з

виступів до нас підійшов солдат.

Виявилося, він з Чорткова, що на

Тернопільщині. Я був просто при�

голомшений його розповіддю: от�

римавши дозвіл побувати на кон�

церті «Ватри», хлопець вирушив зі

свого гірського блокпосту до гар�

нізону, де виступав гурт. Солдат

ішов уже у повній темряві, а вечори

і ночі в Афганістані – як смола.

Солдат ішов… через мінне поле і

знав про це! Солдат ішов… почути

українську пісню, побачитися з га�

личанами�земляками, відчути по�

дих своєї рідної землі.

Розчулені, ми записали на дикто�

фон звуковий лист цього україн�

ського патріота, лист сина до бать�

ків. А через три місяці, перебуваю�

чи у Чорткові, розшукали його

батьків і запросили на концерт, на

якому включили той запис. Уявляє�

те реакцію залу?! А ще через рік на

концерт «Ватри» у Чорткові прий�

шов уже сам військовослужбовець.

Дякуючи Богові, повернувся жи�

вим і здоровим!

– Наскільки важлива духов�
на підтримка для солдата в бо�
йових умовах? 

– Вона просто необхідна, як по�

вітря! Переконався в цьому в Афга�

ністані. Особливо, коли давали

концерти у госпіталях та медсан�

батах. Навіть фізично здорова лю�

дина, щоби не «злетіти з котушок»,

має час від часу відволікатися, мис�

лити про щось приємне, отриму�

вати заряд позитивних емоцій.

А що вже говорити про понівече�

них, важко поранених хлопців!

Для них навіть болезаспокійливі

ліки не були розрадою, бо усюди

переслідувала одна чорна думка:

каліцтво – це назавжди. Коли ми

заходили до таких пацієнтів у па�

лату і починали співати під гітару,

зневірені нехай і на мить, але по�

чинали вірити, відволікатися, від�

чувати, що вони продовжують жи�

ти! Чудес пісенна творчість, зви�

чайно, не робить, але у скрутну

хвилину, можливо краще за будь�я�

кі ліки, допомагає втомленим хво�

робою людям душам, звиклим до

сірості та буденності, нарешті по�

бачити навколишнє життя в усій

його красі і неповторності. З піс�

нею у душі легше жити і відповідно

служити…

– Пригадаємо здобуття Украї�
ною незалежності та перші
найскладніші роки в новітній
історії держави, якими вони
запам’яталися Вам?

– У суспільстві тоді усе клекотіло.

У мистецтві – також. Хоч і кажуть,

що митці не займаються політи�

кою, однак… Вже своїм репертуа�

ром артист дає зрозуміти про влас�

ні уподобання, які ідеї він підтри�

мує. Адже наш народ не надуриш!

Якщо ти вийдеш на сцену і заспіва�

єш «Встань з колін, народе мій!»

Ігоря Білозіра (він написав цю піс�

ню, коли утворювався Народний

рух України) або виконаєш «Пові�

яв вітер степовий…», то однознач�

но отримаєш відгук у серцях і ду�

шах слухачів. Це не примха, а

обов’язок громадянина і патріота!

До слова, події путчу в серпні

1991�го мав нагоду побачити на

власні очі. Тоді ми з друзями пере�

бували у Москві. Сиділи в україн�

ському представництві та очікува�

ли виїзні візи – мали летіти у Пів�

денну Америку на запрошення ук�

раїнської діаспори в Бразилії та

Аргентині. До останнього моменту

не знали, чим закінчаться ці заво�

рушення. На вулицях – натовп, мі�

тинги, танки... Однак дозвіл на ви�

їзд усе ж таки «пробили». Хоча ви�

рушали у подорож, маючи неспо�

кій на душі. Відтак до нашого

багажу речей додався ще й «багаж

думок», і останній був набагато

важчим! А от поверталися вже у не�

залежну державу! Про те, що Украї�

на стала державою, ми дізналися

ще у гастрольному турі. Дуже зраді�

ли. Що ж до перших років – солод�

ко не було нікому. У тому числі й

митцям. Але концертну діяльність

не припиняли. Слід віддати належ�

не, на наших виступах серед публі�

ки завжди були люди у військових

одностроях! Та й у рамках шеф�

ської підтримки ми часто виступа�

ли у військових частинах.

– Ви торкнулися питання
шефської діяльності. Розка�
жіть про найцікавіший Ваш
спільний творчий проект з ук�
раїнськими військовими?

– Проект називався «Львівські

митці – захисникам неба». Це був

такий собі гастрольний тур колек�

тиву «19�й клас» по віддалених гар�

нізонах, ракетних «точках» проти�

повітряної оборони, які тоді були

розташовані на карпатському ви�

сокогір’ї. 

Ідею «підкинув» офіцер, заступ�

ник командира одного з підрозді�

лів ППО з виховної роботи Воло�

димир Климюк. Він десь почув наш

виступ, потім прийшов до нас у

«19�й клас» і поцікавився, чи не ба�

жаємо ми здійснити мандри у ма�

льовничі гірські місця. Колектив,

звичайно, був лише «за»! Заванта�

жили апаратуру (транспорт у фі�

лармонії був свій) і вирушили в до�

рогу. Подорож була незабутня: за�

биралися у такі нетрі, що годі й ка�

зати. Для прикладу, на «точку» на

горі Стій ми їхали на танковому тя�

гачеві по дуже вузенькій дорозі, ба

навіть стежині. Інший транспорт
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туди б не пройшов. Було досить�

таки моторошно: ліворуч у прірві

вирує потік, праворуч – вертикаль�

на скельна стіна. Просто «роман�

тика»! Таке «ходіння по муках» не

можна забути, як не можна забути і

тієї щирої радості, з якою нас зус�

трічали на тих «точках». А це доро�

гого коштує! Ми давали повноцін�

ні концерти, які оберталися на

справжні свята. Для хлопців, що

там служили, наш виступ у прямо�

му сенсі був єдиним містком до ци�

вілізації, а для нас цей гастрольний

тур став своєрідною сходинкою у

творчості: завдяки спілкуванню із

солдатами та офіцерами у нашому

репертуарі з’явилося аранжування

пісні «Я повертаюсь» на слова Сте�

пана Галябарди. В ній ідеться про

тих людей, які довго не бувають

удома, але мріють про повернення

до рідного порогу. Коротше кажу�

чи, ця пісня близька військовим,

адже передає те, чим вони живуть і

що понад усе цінують. І такого ро�

ду пісенних композицій у нас було

з десяток. Між іншим, у свій репер�

туар ми включили й пісню, яку по�

чули в «Афгані». Її наспівав нам під

гітару один солдат. Так що не лише

ми допомагали війську, але й армія

в певній мірі поповнювала нашу

творчу скарбничку!

– А як щодо виступів перед
нашими миротворцями, які
перебувають за кордоном? Є
бажання у Вас та Ваших колег
втілити такий проект у життя?
Якщо так, то в якому форматі
Ви б його організували і кого з
діячів мистецтва «підтягнули»
для його реалізації?

– Раніше, ще за часів Союзу, такі

творчі відрядження були обов’язко�

вими. Бажаєш чи ні – мусиш їхати!

Але подорожували артисти до вій�

ськових завжди із задоволенням, бо

армійська публіка – дуже чуйна і

вдячна. Перед нею завжди приємно

виступати. Зараз чомусь таких про�

позицій не поступає. Хоча ми знає�

мо, що сьогодні поза межами Укра�

їни перебувають три військові кон�

тингенти, де служать наші хлопці. І

в тому, аби через пісню передати їм

привіт від рідної домівки, ми не ба�

чимо жодних проблем. І бажання

підтримати наших солдатів є вели�

ке, адже вони роблять добру справу:

творять мир на Землі, недаремно ж

їх називають миротворцями. Отже,

ми готові зробити це навіть на без�

гонорарній основі, якщо оборонне

відомство вирішить питання з на�

шим транспортуванням. Більше то�

го, у нас уже напрацьована відповід�

на програма. А якщо кинути заклик

іншим митцям, то, без сумніву, від�

гукнуться й вони. Українська душа –

широка і безмежна, вона здатна до

милосердя і завжди прийде на до�

помогу. Це закладено у генетично�

му коді української нації. 

– Наше життя та історія ма�
ють ще й пісенний вимір. Яку
пісню з Вашого репертуару Ви
б присвятили Збройним Силам
України?

– Це, звичайно, одна з моїх улюб�

лених – «Повіяв вітер степовий…».

Вона актуальна від періоду україн�

ських січових стрільців й аж до сьо�

годення. Оскільки не одне поколін�

ня українців мало героїчне минуле,

осяяне силою волелюбності, неско�

реності та патріотизму. Ця пісня

про долю багатьох із них. Невмиру�

ща класика, так би мовити. Шкода,

що наша сучасна естрада не має гід�

ного аналогу старим військово�пат�

ріотичним пісням. Ми були б раді

співпрацювати з новітніми автора�

ми, які пишуть вірші на цю темати�

ку. Новий час народив і багато ціка�

вих сюжетів: та ж миротворча діяль�

ність, контрактна армія, сучасні ге�

рої тощо. Можливо, у випадку

подібного співробітництва вдас�

ться створити такий музично�пое�

тичний пасаж, який будуть пам’ята�

ти та співати майбутні покоління. 

– Маючи нагоду, щоб Ви поба�
жали людям в одностроях?

– У першу чергу – миру! Щоб зав�

жди поверталися додому, до мате�

рів, до дружин, до діточок! Бажаю

гідного життя та служби, поваги від

простих людей і держави. Щоб зав�

жди українським захисникам пос�

міхалася доля, а пісня їхнього життя

була б щасливою! 

Âîëîäèìèð ÑÊÎÐÎÑÒÅÖÜÊÈÉ
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Специфіка та ефективність ді�

яльності прокурорів залежить від

низки факторів. Зокрема й від пос�

тійної взаємодії з представниками

Військової служби правопорядку у

Збройних Силах України та вій�

ськової контррозвідки Служби

безпеки України. Завдяки спільній

роботі прокурорів та представни�

ків згаданих структур упродовж

минулого року виявлено 44 злочи�

ни у сфері корупційних діянь, з

яких: у Збройних Силах України —

37, Державній прикордонній служ�

бі України — 4, Внутрішніх вій�

ськах МВС України — 2.

Разом з тим кількість злочинів,

пов’язаних із незаконним заволо�

дінням військовим майном, через

зловживання службовим станови�

щем, зменшилась. Торік зареєстро�

вано лише 3 злочини, пов’язані із

перевищенням влади або службо�

вих повноважень у цій сфері. Нато�

мість викрито 10 злочинів віднос�

но одержання хабара.

Минулоріч для розгляду судом

направлено 46 кримінальних

справ із ознаками корупції. Суб’єк�

тами вчинення злочинів указаної

категорії стали 19 офіцерів, 5 пра�

порщиків, 6 контрактників, 4 пра�

цівники Збройних Сил України та

12 цивільних службовців. Ними за�

подіяно збитків на 4 млн грн, 1 млн

грн з яких відшкодовано державі

вже під час слідства. 

За протоколами, складеними

прокуратурами Центрального ре�

гіону України, у 2012 році суди

притягнули до відповідальності за

корупцію 43 особи, з яких 30 —

офіцери. Відповідно до вимог за�

конів України «Про засади запобі�

гання і протидії корупції» та «Про

соціальний і правовий захист вій�

ськовослужбовців і членів їх сімей»

усіх корупціонерів звільнено з вій�

ськової служби.

У Житомирі прокуратура викри�

ла факт зловживання службовим

становищем заступником коман�

дира частини майором Д. А. Сини�

цею. Упродовж березня — жовтня

2012 року, у службовий час, він на�

казував трьом підлеглим військо�

вослужбовцям виконувати роботи

із будівництва та облаштування

прибудинкової території свого

батька. Суд визнав майора винним

у корупційних діяннях та притяг�

нув до адміністративної відпові�

дальності у вигляді штрафу у 2 500

грн.

На Полтавщині на гарячому

спіймали командира взводу вій�

ськової частини. Старший лейте�

нант В. О. Уланов від солдатів

строкової служби

вимагав та от�

римував кошти за «успішну здачу»

іспитів та отримання військових

звань «молодший сержант».

Київською прокуратурою скла�

дено протокол про вчинення адмі�

ністративного правопорушення

лейтенантом І. В. Фівчуком, який

надавав звільнення з розташуван�

ня військової частини підлеглим

військовослужбовцям строкової

служби за грошову винагороду. 

Окремі командири почасти нама�

гаються «не виносити сміття із ха�

ти» та приховують факти позаста�

тутних відносин, а також випадки

правопорушень з боку підлеглих. 

Поширеними також є порушення

вимог ст. 16 Закону України «Про

засади запобігання і протидії ко�

рупції» щодо прозорості інформа�

ції. Зокрема, Київською прокурату�

рою складено протокол на коман�

дира батальйону забезпечення вій�

ськової частини майора

Р. М. Шупила, який з метою уник�

нення відповідальності не надав ін�

формацію про прояви «дідів�

щини» старшим

солдатом. Суд

«ПОЛЕ БИТВИ» —
КОРУПЦІЯ В АРМІЇ
²ðæà êîðóïö³¿ ðîç’¿äàº òà ïàðàë³çóº ãðîìàäñüê³ òà äåð-
æàâí³ ³íñòèòóö³¿. ßê íå ïðèêðî, òà º âîíà ³ ó â³éñüêîâî-
ìó ñåðåäîâèù³.
Âèìàãàííÿ õàáàð³â, ïðèõîâóâàííÿ ïîçàñòàòóòíèõ â³ä-
íîñèí ³ òàê çâàíå «â³äìàçóâàííÿ» â³ä ïðîõîäæåííÿ
ñòðîêîâî¿ ñëóæáè — äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê ïîðó-
øåíü ó â³éñüêó. Ïðî ðåçîíàíñí³ çëî÷èíè, âèêðèò³ ïðî-
êóðàòóðîþ, ðîçïîâ³â ïðîêóðîð Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó
Óêðà¿íè ç íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ó âîºíí³é
ñôåð³, äåðæàâíèé ðàäíèê þñòèö³¿ 2 êëàñó, çàñëóæå-
íèé þðèñò Óêðà¿íè Þð³é Â³éòºâ.
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визначив майору Р. М. Шупилу адмі�

ністративну відповідальність у виг�

ляді штрафу. Окрім цього, торік за

ненадання інформації про нестачу

боєприпасів та військового майна

ще трьох командирів підрозділів

військових частин також притягну�

то до адміністративної відповідаль�

ності.

Трапляються і курйозні випадки.

Наприклад, Білоцерківською про�

куратурою з нагляду за додержан�

ням законів у воєнній сфері вста�

новлено факт порушення вимог

п.1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про

засади запобігання і протидії ко�

рупції» помічником командира

полку з правової роботи військової

частини капітаном О. Шелудько. З

листопада 2011 року офіцер за ви�

нагороду надавав юридичні кон�

сультації, тобто за виконання своїх

прямих обов’язків отримував від

людей грошову винагороду. Він

притягнутий до адміністративної

відповідальності у вигляді штрафу

в сумі 2 125 грн. 

Варто зазначити, прокурорами з

нагляду за додержанням законів у

воєнній сфері внесено 101 доку�

мент прокурорського реагування.

Після їх розгляду 32 неправомір�

них нормативно�правових акти та

рішення скасовано, до дисциплі�

нарної відповідальності притягну�

то 215 посадових осіб.

Прокуратурою регіону підтри�

мано обвинувачення у 38 кримі�

нальних справах про злочини у

сфері корупції, із яких у 33 вине�

сено вироки, 9 із них — про ха�

барництво. До 2 років та 6 місяців

позбавлення волі з позбавленням

права займати посади, пов’язані з

виконанням організаційно�роз�

порядчих чи адміністративно�

господарських функцій, і строком

на три роки позбавлення військо�

вого звання та з конфіскацією

майна засуджено військового ко�

місара Буринського�Путівльсько�

го ОРВК капітана Д. В. Косова за

вимагання та отримання хабара у

сумі 700 доларів США від грома�

дянки Ч. за надання відстрочки від

призову до лав Збройних Сил Ук�

раїни її сина.

Разом із викриттям фактів хабар�

ництва та інших порушень праців�

ники прокуратур проводять і

роз’яснювальну роботу та, у рам�

ках компетенції, консультують вій�

ськовослужбовців, адже саме їм на�

лежить вирішальна роль в органі�

зації нагляду за додержанням зако�

нодавства у війську. Але контроль

дотримання законів у військовій

сфері ґрунтується на стійкій і пос�

тійній взаємодії відповідних струк�

тур. Тож вагомих зусиль доклада�

ють і спеціально уповноважені під�

розділи Військової служби право�

порядку у Збройних Силах

України, Служби безпеки України

та Міністерства внутрішніх справ

України. Та у випадках виявлення

корупційних діянь принципово

мають діяти й керівники органів

військового управління.

Â³òàë³é ËÓÃÎÂÑÜÊÈÉ

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ïàâëî Ëåáåäºâ çàòâåðäèâ

Ïëàí ä³é ïî çàïîá³ãàííþ êîðóïö³¿ ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè

òà Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè. Ó äîêóìåíò³ ÷³òêî âèçíà÷åí³

çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà àêòèâ³çàö³þ àíòèêîðóïö³éíî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ â îáîðîííîìó â³äîìñòâ³.

Ïðîòÿãîì ëþòîãî-áåðåçíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ñòðóêòóðíè-

ìè ï³äðîçä³ëàìè Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, Ãåíå-

ðàëüíîãî øòàáó òà Â³éñüêîâîþ ñëóæáîþ ïðàâîïîðÿäêó ó

Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ó âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè

îðãàíàìè áóäå âæèòî íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â ç ïðîòèä³¿ òà

ïîïåðåäæåííÿ êîðóïö³¿.

Ó ìåæàõ ðîáîòè ïåðåâ³ðÿòèìåòüñÿ ÿê³ñíèé ñòàí òà îáë³ê

ïîçàøòàòíîãî îçáðîºííÿ, â³éñüêîâî¿ òåõí³êè ³ ìàéíà ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óê-

ðà¿íè òà Äåðæàâíîãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì». Âîäíî-

÷àñ ïåðåâ³ðÿòèìåòüñÿ ñòàí çáåðåæåííÿ òà îõîðîíè ìàéíà

³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê âèâ³ëüíåíèõ â³éñüêîâèõ ì³ñòå÷îê.

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çàêîííîñò³ âèòðà÷àííÿ áþä-

æåòíèõ êîøò³â, âèÿâëåííÿ ôàêò³â â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ

ïðàâîïîðóøåíü ó ñôåð³ çàêóï³âë³, áóä³âíèöòâà òà ðîçïî-

ä³ëó æèòëà, ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿòèìóòüñÿ îá’ºêòè íåçà-

âåðøåíîãî òà çàâåðøåíîãî ó 2010-2012 ðîêàõ áóä³â-

íèöòâà. 

Ó âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè â³äïðàöüî-

âàíà êîìïëåêñíà ñèñòåìà çàõîä³â ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ ï³ä

÷àñ ïëàíîâîãî â³ä÷óæåííÿ ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â,

â³éñüêîâèõ ì³ñòå÷îê, íåðóõîìîãî â³éñüêîâîãî ìàéíà.

Çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ä³ºâèé ìîí³òîðèíã ïðîöåäóð ïðîâå-

äåííÿ òåíäåð³â òà óêëàäàííÿ óãîä.

Ùîêâàðòàëüíî ïåðåâ³ðÿòèìåòüñÿ ÿê³ñòü òà â³äïîâ³ä-

í³ñòü âñòàíîâëåíèì íîðìàì ïëàòíèõ ïîñëóã, ùî íàäà-

þòüñÿ â³éñüêîâèìè ÷àñòèíàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ

Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè äîãîâîð³â ó ñôåð³ õàð÷ó-

âàííÿ, ïðàëüíîãî òà ðå÷îâîãî çàáåçïå÷åííÿ. 

Çà âèÿâëåíèìè ôàêòàìè ïðàâîïîðóøåíü ïðîâîäèòè-

ìóòüñÿ ñëóæáîâ³ ðîçñë³äóâàííÿ, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ äî

â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãóâàòèìóòüñÿ âèíí³ ïîñàäîâ³ îñîáè.

Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî àóäèòó òà ô³íàíñîâîãî êîí-

òðîëþ ñï³ëüíî ç Ãîëîâíîþ ³íñïåêö³ºþ Ì³í³ñòåðñòâà îáî-

ðîíè Óêðà¿íè òà Â³éñüêîâîþ ñëóæáîþ ïðàâîïîðÿäêó ó

Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ïðîâîäèòèìóòü àóäèò ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â îáîðîííîãî â³äîìñòâà òà Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó ç ïèòàíü îáë³êó òà âèêîðèñòàííÿ çåìåëü îáîðîíè

çà 2005-2012 ðîêè, Îçáðîºííÿ ÇÑ Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿä-

êîâàíèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí — íà ïðåäìåò çì³íè ÿê³ñíîãî

ñòàíó (ñïèñàííÿ) â³éñüêîâî¿ òåõí³êè òà ìàéíà, à Äåïàðòà-

ìåíò â³ä÷óæåííÿ â³éñüêîâîãî ìàéíà ÌÎ Óêðà¿íè — íàä-

ëèøêîâîãî ìàéíà.

Ñåðåä çàõîä³â àíòèêîðóïö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ñòâîðåííÿ

ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîîðäèíàö³éíî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè. Âîíà êîîð-

äèíóâàòèìå ä³ÿëüí³ñòü ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ ïðî-

òèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ïîëÿãàº ó âèêîðèñòàíí³ ñëóæáî-

âèìè îñîáàìè ¿õí³õ ïðàâ ³ ïîñàäîâèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ

îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ. 

Ìèíóëîð³÷ äëÿ ðîçãëÿäó ñóäîì íàïðàâëåíî

46 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ³ç îçíàêàìè

êîðóïö³¿. ¯õ ô³ãóðàíòàìè ñòàëè 19 îô³öåð³â,

5 ïðàïîðùèê³â, 6 êîíòðàêòíèê³â, 

4 ïðàö³âíèêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 

òà 12 ñëóæáîâö³â. 

ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН ДІЙ ПО ЗАПОБІГАННЮ КОРУПЦІЇ
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ШПИГУНСЬКІ ПРИСТРАСТІ

МИСЛИВЦІ
ЗА ТАЄМНИЦЯМИ

Ç’ÿâèòèñÿ â÷àñíî é ó ïîòð³áíîìó ì³ñö³ — ìåòîä ¿õíüî¿ ðîáîòè. À äàë³ — «õòî íà ùî»: ï³äñëó-
õàòè ðîçìîâó ëþäåé ó êàôå, ñòàòè «âëàñíèêîì» «áàëà÷îê» íà âóëèö³, âèêîðèñòîâóþ÷è
«æó÷êè» òà ðîçêèäàþ÷è öèõ «øê³äëèâèõ êîìàõ» ó òðàâ³ é ëèñò³, çðîáèòè ²íòåðíåò ñâî¿ì äðó-
ãîì, à ³íîä³, íå ãèäóþ÷è, ³ ï³ðíóòè ó «ñì³òòºâèé êîíòåéíåð», ïî-àêòîðñüê³ ìàéñòåðíî ç³ãðà-
òè ðîëü «âèã³äíîãî êë³ºíòà», «çàñëàíîãî êîçà÷êà», «êîëåãè ïî ðîáîò³»… Îäíèì ñëîâîì, âî-
íè ãîòîâ³ íà âñå, àáè çäîáóòè ïîòð³áíó ¿ì ³íôîðìàö³þ! Ò³ëüêè çà îñòàíí³ ðîêè ïðàâîîõîðîí-
í³ îðãàíè Óêðà¿íè âèêðèëè ê³ëüêîõ ³íîçåìíèõ äèïëîìàò³â, ùî çàéìàëèñÿ íåçàêîííèì çáî-
ðîì â³äîìîñòåé.

Вдалим прикладом ведення такої

розвідки є один із випадків... «Кур�

ганмашзавод». Провідний росій�

ський виробник бойових машин

піхоти і його безумовна гордість –

машина останнього покоління

БМП�3. Її появу на горизонті успіху

шанувальники військової техніки

ознаменували словами: «Красиві

літаки красиво літають, а красиві

машини красиво їздять, – і захоп�

лено додали: – В цю машину не

можливо не закохатися». 

Почуття «палкої закоханості» не

обійшло й англійську розвідку:

розробивши та провівши досить

складну оперативну комбінацію,

вона здобула «предмет свого

обожнювання» – БМП�3 новітньої

комплектації. Причому не експор�

тний варіант, а той, що був безпо�

середньо призначений саме для

російської армії! Уклавши деякі

контракти і підкупивши конкрет�

них посадових осіб на підприємс�

тві, агенти «туманного Альбіону»

досягли бажаного результату: в

партію БМП�3, яка експортувалася

за кордон, була включена потріб�

на їм машина. Десь у третій країні



вона була перевантажена і достав�

лена в Англію.

Добре відомо і про інші історії

викрадення зразків техніки з Росії.

Так, зенітні системи С�300 були ви�

везені через Білорусію, після чого

виник гучний скандал. А ще яки�

мось хитрим чином вдалося екс�

портувати у Норвегію новий радар

для винищувача МіГ�29. Не пасли

задніх і Сполучені Штати Америки.

На питання «А нам?» вони мали

свою, суто американську, відповідь,

яка втілилася у закупівлю в Росії

кілька зразків сучасних протико�

рабельних ракет.

Власне бачення справи, із прита�

манним їй східним шармом, грай�

ливо обіграла Туреччина, провів�

ши на своїй території тендер щодо

закупівлі основного бойового тан�

ка (до речі, в якому також брала

участь і Україна). На думку фахів�

ців, цей захід був нічим іншим, як

прагненням господарюючої сто�

рони в ході випробувань зібрати

максимум інформації відносно

конструкторських рішень і техно�

логії створення сучасних бойових

машин від провідних світових ви�

робників. Зважаючи на це, підсу�

мок був доволі очікуваним: у дано�

му тендері ніхто не переміг, а ту�

рецька сторона натомість прийня�

ла рішення про новий тендер, але

вже на створення власного основ�

ного бойового танка. Зрозуміло, це

також передбачає передачу техно�

логій з боку тих країн, які зможуть

у ньому перемогти.

Ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ 

«ù³ ëàïòÿìè íå ñüîðáàëè»

Про те, що шпигунство у Радян�

ському Союзі мало далеко не дрі�

мучий характер, і говорити зайве.

А у кого виникає сумнів – нехай

почитає книгу Сергія Чертопруда

«Науково�технічна розвідка від Ле�

ніна до Горбачова», де докумен�

тально йдеться про велетенські

масштаби і вражаючі за своєю ви�

шуканою різноманітністю методи

радянського шпигунства, про вне�

сок науково�технічної розвідки у

розвиток науки й техніки, а також

у створення нових видів зброї,

включаючи й атомну. 

Отже, у радянські часи все, що

стосувалося науково�технічної

розвідки, виходило під грифом

«цілком таємно». Перед співробіт�

никами НТР ставилося головне

завдання – не проґавити будь�яко�

го прориву в науці з боку інозем�

них держав, який призвів би до

серйозного порушення балансу

сил на міжнародній арені. Зокре�

ма, потребувала чатування сфера

отримання інформації щодо хіміч�

них полімерів, виробів із пластма�

си для машинобудування, безшум�

них гвинтів для підводних човнів,

технології виробництва газів нер�

вово�паралітичної дії, біотехноло�

гії, кібернетики, глибоководних

апаратів, приладів нічного бачен�

ня, управління повітряним рухом в

аеропортах і бортових радіолока�

ційних системах тощо.

Природно, НТР розв’язувала не

тільки глобальні проблеми вій�

ськово�політичного характеру. В

силу багатьох економічних (неста�

ча коштів на проведення конкрет�

них наукових і технологічних екс�

периментів) та політичних при�

чин (недопущення СРСР до деяких

робіт, наприклад, в області супер�

комп’ютерів) НТР доводилося ви�

рішувати і численні поточні зав�

дання для науки та промисловості.

Завдяки чому за кілька років до Ра�

дянського Союзу потрапили десят�

ки тисяч комп’ютерів різного кла�

су, тисячі периферійних пристро�

їв, програмних засобів, запасних

частин тощо. 

Існує навіть думка, що найбіль�

ший у світі транспортний літак

«Мрія», перш ніж піднятися в повіт�

ря, був «протестований» із вико�

ристанням новітніх комп’ютерів і

програмного забезпечення, отри�

маних не без участі славнозвісної

розвідки.

Науково�технічна розвідувальна

інформація дозволяє не тільки

скоротити витрати на конкретні

розробки в країні, але і визначити

їхню доцільність. Наприклад, сво�

го часу багато писалося про те, як

був збитий під Белградом амери�

канський тактичний винищувач�

невидимка F�117. ЗМІ повідомляли,

що уламки цієї машини передані

Головному розвідувальному управ�

лінню Генерального штабу Росії, а

потім – провідним розробникам

засобів протиповітряної оборони.

В ході аналізу структури протира�

діолокаційного покриття та мате�

ріалів постраждалої техніки, а та�

кож аналізу конкретної її конфігу�

рації у дослідників з’явилася мож�

ливість більш чітко відпрацювати

алгоритми виявлення літаків�не�

видимок. 

«ßêùî òåáå ïîö³ëóâàâ êðàä³é,

ïåðåë³÷è ñâî¿ çóáè»

Про те, як системно працюють у

так званому «світі крадіжок і карко�

ломних таємниць» розвинені краї�

ни, свідчать факти. Наприклад, в

Японії ще у 1957 році уряд органі�

зував науково�технологічний ін�

формаційний центр, де щорічно

аналізувалися десятки тисяч іно�

земних журналів, технічних звітів і

доповідей тощо. У тому ж році в Із�

раїлі після ряду невдалих спроб за�

купити ядерний реактор створили

Бюро спеціальних завдань «Ла�

кам». Воно було настільки засекре�

ченим, що про нього знало навіть

не все керівництво країни. Ізраїль�

ські вчені, що виїздили за кордон,

звітували перед співробітниками

«Лакам», які зазвичай працювали

під прикриттям аташе з науки в по�

сольствах Ізраїлю. Після низки

проведених заходів результат не

забарився, і довгоочікуване Сонце

«благодаті» таки осяяло Землю Із�

раїльську: реактор – отримано, ра�

кетні катери з Франції – викраде�

но, а ізраїльський винищувач

«Кфір» якимось дивним чином

став дуже схожим на французький

«Міраж». Багато чого потрапило до

таємничої скрині Ізраїлю, у тому

числі і секрети військово�морсько�

го флоту США, про що світ дізнався

зі скандалу 1985 року, який надов�

го зіпсував відносини між двома

країнами. А до того моменту Аме�

рика ще не знала, мабуть, прислів’я

«дітей царя Соломона»: «Якщо тебе

поцілував крадій, перелічи свої зуби». 

У США витрати на економічну

розвідку становлять майже 40%

бюджету спецслужб. Директор

ЦРУ особисто керує роботою з
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Çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ áëèçüêî 70-
80% ðîçâ³äóâàëüíèõ äàíèõ âè-
äîáóâàëè øëÿõîì àíàë³çó ñàìå
â³äêðèòî¿ ³íôîðìàö³¿. Ùîðîêó
Äåðæàâíèé êîì³òåò ç íàóêè ³
òåõí³êè (ÄÊÍÒ) âèâ÷àâ áëèçüêî
1,5 ìëí çàõ³äíèõ íàóêîâî-òåõ-
í³÷íèõ æóðíàë³â. Áëèçüêî 3,5
òèñ. ôàõ³âö³â ç ö³ºþ æ ìåòîþ
ïðÿìóâàëè çà êîðäîí. Îòðèìàí³
òàêèì ÷èíîì â³äîìîñò³ ñòîñîâíî
÷óæèõ ïðèêëàäíèõ ³ ôóíäàìåí-
òàëüíèõ äîñë³äæåíü äîçâîëÿëè
çàîùàäèòè âëàñí³ ñèëè òà êîø-
òè, åêâ³âàëåíòí³ ðîáîò³ ñîòåíü
â÷åíèõ. 

ÄÎÂ²ÄÊÀ «ÂÓ»
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розширення нетрадиційної аген�

тури, а наголос робиться на вербу�

ванні бізнесменів і менеджерів се�

реднього рівня. 

З ініціативи Агентства національ�

ної безпеки США разом із Великою

Британією, Австралією, Канадою та

Новою Зеландією створили потуж�

ну систему радіоелектронної роз�

відки «Ешелон». Вона має станції

стеження по всьому світу, працює

за ключовими словами та забезпе�

чує перехоплення до 10 млн на мі�

сяць телефонних переговорів, фак�

сів і листів електронної пошти, 80%

отриманої у такий спосіб інформа�

ції використовується науково�тех�

нічною розвідкою.

Активістами у цьому напрямку є і

росіяни. На Інтернет�сайті Служби

зовнішньої розвідки написано:

«Служба зовнішньої розвідки Ро�

сійської Федерації здійснює розві�

дувальну діяльність з метою забез�

печення Президента Російської

Федерації, Федерального Зібрання

та Уряду розвідувальною інформа�

цією, необхідною їм для прийнят�

тя рішень у політичній, економіч�

ній, військово�стратегічній, науко�

во�технічній та екологічній облас�

тях; забезпечення умов, що

сприяють успішній реалізації полі�

тики Російської Федерації у сфері

безпеки; сприяння економічному

розвитку, науково�технічному

прогресу країни і військово�тех�

нічному забезпеченню безпеки

Російської Федерації».

Неважко помітити, що багато із

цих завдань вирішується у галузі на�

уково�технічної розвідки, про ефек�

тивність якої свідчать самі фахівці.

Клейте Лемма, співробітник від�

ділу контррозвідки ФБР: «За наши�

ми даними, фінансовий збиток від

промислового шпигунства щоріч�

но складає від 130 до 330 млрд до�

ларів. Є 15�16 країн, які проводять

особливо агресивні програми що�

до США, і головні серед них – Ки�

тай та Росія».

Моріс Денюзьер, французький

дослідник методів промислового

шпигунства: «Сучасна наукова,

промислова та економічна інфор�

мація здебільшого легко доступна.

95% даних, які вас цікавлять, можна

отримати зі спеціальних журналів

і наукових праць, звітів компаній,

внутрішніх видань підприємства,

брошур і проектів, які роздаються

на ярмарках і виставках. Мета

шпигуна – роздобути 5% інформа�

ції, що залишилася і в якій якраз і

криється фірмовий «секрет».

Óêðà¿íà çíàëà îõî÷èõ äî ¿¿

«ñàëà»

Ласих до українського націо�

нального продукту – сала – завжди

вистачало. Своєрідним «салом» є і

українські НОУ�ХАУ, до яких виши�

кувалася далеко не менша черга.

Спецслужби Англії, США, Росії,

ФРН, Франції, Ізраїлю, Китаю, Індії,

Ірану та інших держав традиційно

пильно цікавляться українськими

зразками озброєнь, технологіями

їхнього виготовлення. 

Логічно, що на цьому полі діє і

розвідка України. 

На сучасному етапі розвитку сус�

пільства об’єктом розвідувальної

діяльності все більше стають ци�

вільні науково�дослідні центри та

виробництва. І не дивно: подаль�

ший поступ науково�технічного

прогресу, збільшення потоку па�

тентів і жорсткість конкуренції як

«війни всіх проти всіх» роблять

викрадення чужих таємниць особ�

ливо прибутковою і тому дуже пер�

спективною справою.

Промисловим шпигунством зай�

маються всі розвідки світу. Найдав�

Øïèãóíñòâî

(â³ä í³ìåöüêîãî ä³ºñëîâà
shpahen – âèñòåæóâà-
òè) àáî ³íàêøå ðîçâ³äêà
– öå ïðîôåñ³éíà ä³ÿëü-
í³ñòü ç ìåòîþ îäåðæàí-
íÿ ³íôîðìàö³¿, ùî íàäàº
îäåðæóâà÷åâ³ ³ñòîòí³
ïåðåâàãè â ïîë³òèö³,
åêîíîì³ö³ òà ³íøèõ ñôå-
ðàõ ä³ÿëüíîñò³. 
Öå ÿâèùå íàñò³ëüêè æ
äàâíº, ÿê ³ ñàìà öèâ³ë³-
çàö³ÿ. 
Çàâæäè âàðòî ïàì’ÿòà-
òè, ùî øïèãóíñòâî ñòàº
â³äîìèì ò³ëüêè ó âèïàä-
êó ïðîâàëó øïèãóíà, à
³íôîðìàö³ÿ ïðî óñï³øíî
çä³éñíåí³ îïåðàö³¿ ñïëè-
âàº âêðàé ð³äêî. Òîìó
çàâæäè íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷àòè
íàéã³ðøå – çà âàìè çä³éñíþ-
ºòüñÿ ìîí³òîðèíã!

ÄÎÂ²ÄÊÀ «ÂÓ»

Ñïîëó÷åííÿ «ÍÒÐ»

äàâíî ñòàëî â³äîìîþ
àáðåâ³àòóðîþ äëÿ
ïîíÿòòÿ íàóêîâî--
òåõí³÷íà ðåâîëþö³ÿ.
Àëå ñó÷àñíèìè «ëèöàðÿ-
ìè ïëàùà ³ êèíäæàëà»
äàíå ñêîðî÷åííÿ çàñòî-
ñîâóºòüñÿ â êîíòåêñò³ íà-
óêîâî-òåõí³÷íî¿ ðîçâ³äêè. 
Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðîç-

â³äêà — öå ðîçâ³äóâàëü-
íà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà âåäåòü-
ñÿ ïî çàêîðäîííèõ íàóêî-
âî-òåõí³÷íèõ ðîçðîáêàõ ³
äîñÿãíåííÿõ. Ïðè öüîìó
³íòåðåñ ïðåäñòàâëÿþòü ÿê
ôóíäàìåíòàëüí³, òàê ³
ïðèêëàäí³ äîñë³äæåííÿ
â÷åíèõ, íàóêîâî-òåõí³÷í³
õàðàêòåðèñòèêè, ìîæëè-

âîñò³ òà íåäîë³êè â³éñüêîâèõ
òåõíîëîã³é, à òàêîæ ïðîìèñëî-
âèé àñïåêò îáîðîííèõ ãàëóçåé. 

Äåâ³ç ðîçâ³äíèê³â:

«Ñâîº íå â³ääàìî, 

÷óæå ï³ä ãðèôîì 

«ö³ëêîì òàºìíî» –

ö³ëêîì òàºìíî çàáåðåìî»
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ніший

приклад цього

виду шпигунс�

тва описує відо�

мий французький письменник

Жозеф Анрі Беке у своїй книзі «Бо�

ротьба за вогонь», коли первісні

люди – герої книги – відправля�

ються у сусіднє плем’я, щоб вик�

расти секрет добування вогню.

На початку 90�х років у США,

Японії та провідних країнах Захід�

ної Європи була остаточно усві�

домлена неможливість і контрпро�

дуктивність спроб забезпечити

технологічне лідерство на всіх

напрямках одночасно. Тому завдя�

ки експертним оцінкам визначено

переліки «критичних технологій»,

які є основою завдань для розві�

дорганів із добування інформації. 

Споконвічно багато матеріалів,

пов’язаних із науковим відкриттям

та його теоретичними результата�

ми, зазвичай публікується у від�

критих виданнях. Але вже на стадії

лабораторної демонстрації мож�

ливостей застосування нових тех�

нологій чи розробок (особливо

при створенні прототипу, його

масштабних випробуваннях і дос�

лідному виробництві), тематика

попадає під жорстку цензуру або

взагалі зникає з поля обговорень

на відкритих наукових симпозіу�

мах, а також обмежується можли�

вість зустрічей з авторами публі�

кацій. З цього моменту «на сцену

виходять» справжні фахівці роз�

відки.

Про те, як вони працюють, свід�

чить відкритий коментар керівни�

ка Служби безпеки України кілька�

р і ч н о ї

д а в н и н и :

«Тільки за

останніх півроку

на нашій території

були викриті 7 інозем�

них дипломатів�роз�

відників. Зараз у нас є 3 криміналь�

ні справи, по яких проходять у то�

му числі і громадяни України. Во�

ни були втягнуті в незаконну

діяльність, скоїли правопорушен�

ня. Ще в 4 випадках нам вдалося

шляхом профілактики не допусти�

ти скоєння нашими громадянами

правопорушень, тому вони не при�

тягуються до кримінальної відпові�

дальності... За цей період нами була

викрита діяльність одного грома�

дянина Росії, який здобував науко�

во�технічні розробки у сфері вій�

ськово�промислового комплексу

для китайської спецслужби. Взага�

лі�то, спецслужба ніколи не нази�

ває країну, агент якої був затрима�

ний, оскільки це ображає цю краї�

ну, тому, на мою думку, цього дос�

татньо. Свою роботу ми завершує�

мо шляхом демаршів через

Міністерство закордонних справ.

Якщо є необхідність, ми висилає�

мо цих людей із нашої території».

(Http://news.mail.ru/inworld/ukrai�

na/incident/3175039/).

На тлі зазначеного вище деякі

моменти співпраці українських

науково�дослідних установ із зов�

нішнім світом викликають зрозу�

мілу стурбованість. У 1999 році

певного резонансу набув інцидент

з українським Інститутом біології

південних морів (ІнБПМ), вчені

якого фінансувалися Національ�

ним агентством аерокосмічних

досліджень США (NASA) й Агент�

ством військово�морських дослід�

жень ВМС Міністерства оборони

США. Як було встановлено, вони за

неприпустимо низькими цінами

продавали закордонним замовни�

кам інформацію, що не мала собі

аналогів. Тоді в ході скандалу, зі

слів професора океанографії з Ва�

шингтона Карла Бернса, несподі�

вано з’ясувалося, що українські

технології з ІнБПМ економлять

Сполученим Штатам 15–20 тис.

дол. на день. Однак спроба України

захистити свої інтереси призвела

лише до того, що один із провід�

них учених цього НДІ залишив

рідну державу.

І це, на жаль, не поодинокий ви�

падок. Національний Фонд Науки

США, аби розглянути питання –

скільки вчених іммігрує в Америку,

замовив навіть проведення спеці�

ального дослідження. Як виявило�

ся, станом на 2003 рік з України до

Сполучених Штатів Америки

виїхало 45 тис. учених і технічних

фахівців. Для порівняння: із Росії в

США переїхало 63 тис. їхніх колег.

Причому іммігрантами є 16% (3,3

млн із 21,6 млн американських

учених та інженерів). Головною

причиною переїзду «розумних го�

лів» до США є «сімейні обстави�

ни» – таку відповідь дали 37% опи�

таних Фондом учених�іммігрантів;

30% респондентів назвали другий

мотив – «можливості для освіти і

підвищення кваліфікації», 21% –

обрали для себе «роботу або еко�

номічні перспективи», 5% – прива�

била «наукова чи професійна інф�

раструктура». А тепер уявіть, яку
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вигоду отримали американці,

прийнявши й «обігрівши» таку

кількість «мізків» із нашої країни!

Візьміть до уваги і те, що у біль�

шості випадків валютне покриття

витрат іноземних замовників ук�

раїнським науково�дослідним

структурам і конструкторським

колективам на кілька порядків

нижче аналогічного рівня в розви�

неній західній країні. На думку екс�

пертів розвідки, іноземні партне�

ри широко використовують не�

досконалу вітчизняну систему за�

хисту інтелектуальної власності.

Є великі підводні камені і у науко�

во�технічному обміні України із За�

ходом. Ще у вересні 1993 року уп�

равління військових програм Мі�

ністерства енергетики США підго�

тувало доповідь, в якій говорилося,

що для стабілізації (їхньої) науки

створено канал науково�технічно�

го співробітництва з країнами ко�

лишнього Радянського Союзу, че�

рез який буде здійснюватися по�

шук унікальних технологій для по�

дальшої передачі їх американській

промисловості та національним

лабораторіям. Втіленням у життя

цих планів стали всякого роду ін�

вестиційні фонди, центри «передо�

вих технологій», що створилися за

участю іноземних «партнерів», які,

як гриби після дощу, з’явилися при

багатьох великих українських нау�

кових і промислових структурах.

Тому очевидно, що завдання нау�

ково�технічної розвідки, як і рані�

ше, є актуальними для українських

спецслужб. Інтереси держави по�

винні бути вище всього, а в іншо�

му – треба слідувати прави�

лу: дозволено все, що не забороне�

но законом. 

І тут пригадується «Батьківщина

перших теоретиків розвідки» – Ки�

тай. Зі сторінок світових ЗМІ не

сходить тема, як ця держава здій�

снює пошук та отримує технології

військового і подвійного призна�

чення. США дали цьому неодноз�

начну оцінку і змушені були вжити

різних важелів впливу на ті країни,

які допомагали Китаю. Приходять

на згадку й епізоди з різних виста�

вок озброєнь, на які з Піднебесної

приїжджають «висловити своє за�

хоплення» десятки фахівців із тех�

нічної розвідки. Вони особливо і

не приховують свого статусу та ме�

ти приїзду. Іноді цікаво спостеріга�

ти, коли вранці з готелю виходять

кілька десятків людей, завішаних

професійною фото� й відеоапара�

турою, поведінка яких на виставці

зброї зовсім не схожа на поведінку

журналістів. Це – не критика на�

ших китайських «колег», а важли�

вий натяк для тих, хто повинен

оберігати відповідну науково�тех�

нічну інформацію, що має значен�

ня для безпеки країни (можливо, і

не завжди «джентльменськими»

методами). Це дозволить на�

шим ученим та конструкто�

рам подолати відставан�

ня у сфері критичних

технологій і створенні

сучасних зразків ОВТ.

Про роботу наших

спецслужб можна судити,

беручи до уваги слова

голови Служби зовнішньої

розвідки України (з інтерв’ю

для ЗМІ, розміщених на офіцій�

ному сайті СЗР України): «Секто�

ром науково�технічної розвідки

вже в цьому році видобуто стільки

матеріалів та реальних зразків, що

економічний ефект від їхнього

впровадження у високотехноло�

гічних галузях України перевищує

затрачені кошти більш ніж у 180

разів. Наприклад, в одному з ві�

домств нам сказали: здобутий вами

вузол ми розробляли б не один рік

і витратили б мінімум 40 млн дола�

рів. А щодо економічного ефекту

нашої діяльності в цілому, то його

можна охарактеризувати так: сьо�

годні зовнішня розвідка дає держа�

ві у 5�6 разів більше, ніж витрача�

ється з бюджету коштів на її утри�

мання. Судіть самі, минулого року

за сприяння розвідки наші вироб�

ники підписали контрактів на суму

150 млн доларів, а в цьому році –

вже на 320 млн доларів. Це кон�

тракти по лінії авіаційних, косміч�

них та інших промислових під�

приємств. 

Тепер маємо перспективні нап�

рацювання ще на півмільярда до�

ларів. Але через кризу вони дещо

гальмуються. За рік майже втричі

збільшили власні можливості що�

до сприяння у реалізації продукції

по лінії військово�технічного спів�

робітництва».

Наведені у статті приклади пока�

зують, наскільки активно діють

спецслужби іноземних держав

проти військово�промислового

потенціалу України. А це, у свою

чергу, означає, що наша держава,

демонструючи курс на відкритість

і зміцнення військово�технічної

співпраці з іншими країнами, по�

винна враховувати всі виникаючі

ризики, бо в розвідці і бізнесі дру�

зів не буває. І в більшості випадків

нехай навіть мільйонні прибутки

від такого співробітництва сьогод�

ні дуже легко здатні обернутися на

мільярдні збитки в майбутньому. 

Полювання за чужими таємни�

цями продовжується…

Ñåðã³é ÒÈÒÅÍÊÎ

Êëàñè÷íèé ïðèêëàä åêîíîì³÷-
íîãî øïèãóíñòâà ìîæíà çíàéòè
â ðîìàíòè÷í³é ³ñòîð³¿, äàòîâàí³é
ïðèáëèçíî XV ñò. äî í. å. Â í³é
ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî êèòàéñüêó
ïðèíöåñó, ÿêà, â³ä’¿æäæàþ÷è äî
êîõàíîãî çà êîðäîí, «âèïàäêî-
âî» ïðèõîïèëà ³ç ñîáîþ â êàïå-
ëþñ³ ³ç æèâèõ êâ³ò³â øîâêîâè÷-
íèõ õðîáàê³â, ÷èì ïîçáàâèëà
Êèòàé ìîíîïîë³¿ íà øîâê, ³ îä-
íî÷àñíî íà âñå æèòòÿ ô³íàíñîâî
çàáåçïå÷èëà ñâîº êîõàííÿ...

Ö²ÊÀÂÎ ÇÍÀÒÈ
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За час свого існування Чернігів�

ський військовий госпіталь здобув

славу одного з провідних військо�

вих медичних закладів України.

Про його традиції та здобутки зна�

ють не лише на Придесенні, а й да�

леко за його межами. 

День народження госпіталю —

це, певною мірою, звіт колективу

перед собою та громадськістю, пе�

регляд життєвої 80�річної траєкто�

рії високого польоту милосердя:

збереження найціннішого скарбу

на Землі — життя людини.

Â³äëóííÿ ìèíóëîãî 

Далекий 1933 рік… За розпоряд�

женням штабу Київського військо�

вого округу 1 лютого розпочина�

ється формування військового

шпиталю на 100 ліжок, при якому

працює ще і санаторій. 

22 червня 1941 рік… Дата, яка ста�

ла страшною трагедією для всього

цивілізованого населення Землі,

обернулася на біль і відчай, скрив�

дила не одну мрію, понівечила не

одну долю, обірвала не одне жит�

тя… Почалася Велика Вітчизняна

війна. На заклик «Вставай, страна

огромная!» відгукнулися і праців�

ники військового госпіталю. У них

була своя боротьба. І не тільки з

МНОГАЯ ЛІТА!

ПОЛІТ МИЛОСЕРДЯ
довжиною у 80 років 
Íå âñ³ì äàíî, ÿê-òî êàæóòü, êèíóòè ëèõîì îá çåìëþ.
²íêîëè âîíî òàêèì ñïðóòîì îáïëóòóº äóøó, ùî ïåðå-
õîäèòü ó â³ä÷àé òà áåçíàä³þ. ² çäàºòüñÿ: âæå í³õòî ³ í³-
ùî íå çìîæå âðÿòóâàòè â³ä ñìåðò³. Òîä³ çàâäÿêè âè-
ñîêîìó ïðîôåñ³îíàë³çìó òà â³ääàíîñò³ óëþáëåí³é
ñïðàâ³ ë³êàð³â òðàïëÿºòüñÿ äèâî…

Ñåðöå — â íîðì³
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фашистським загарбником, а й з

іншим, не менш небезпечним, во�

рогом — смертю. Відвоювати у неї

життя кожного пораненого, кож�

ного хворого для них означало —

виграти бій. 

З перших днів війни допомоги

госпіталю потребує понад 2 тис.

людей. У серпні 1941�го фронт

наблизився до Чернігова — і заклад

переміщають до міста Суми. Зго�

дом, у серпні�жовтні — до Луган�

ська, а в листопаді того ж року — до

Тюмені. Його підпорядковують

розподільчому евакуйованому

пункту (РЕП�91) міста Омськ, як

головний та сортувальний госпі�

таль Тюменського гарнізону. З лис�

топада 1941�го по жовтень 1943�го

в ньому лікувалося понад 80 тис.

військовослужбовців. І вже взимку

1943 року разом із наступаючими

військами шпиталь повертається

до міста на Десні — Чернігова. З то�

го часу і до весни 1945�го медич�

ний персонал стояв на сторожі

здоров’я та боровся за життя 7 тис.

поранених з 1�го Українського та

Білоруських фронтів. У цілому ж,

за роки Великої Вітчизняної війни

медики у погонах врятували понад

100 тис. захисників Батьківщини.

Липень 1946 року… Заклад пере�

формовують у Чернігівський вій�

ськовий госпіталь Київського вій�

ськового округу на 200 ліжок. 

З плином часу виникає нагальна

потреба вдалого розміщення вій�

ськового шпиталю, створення не�

обхідної кількості його відділень.

Тож 1959 року маршал Чуйков, ко�

мандувач Київського військового

округу, отримує дозвіл збудувати

багатопрофільний військовий гос�

піталь на руїнах колишньої духов�

ної семінарії. Хтось навіть побачив

у цьому символічне значення: на

святому місці постане не менш

святий за своїм призначенням зак�

лад. 

Робота закипіла. Проте довелося

докласти чимало зусиль. Адже Чер�

нігів був ущент зруйнованим. Сум�

на статистика свідчить: після Ста�

лінграда, Севастополя і Тули місто

на Десні стало 4�м за руйнацією.

Від колишньої духовної семінарії,

архітектурної пам’ятки ХІХ століт�

тя, залишилися тільки деякі фраг�

менти понівечених стін. Тож вій�

ськові будівельники зводили спо�

руду майже з нуля. І у 1972 році

вражені чернігівці узріли військо�

вий госпіталь, як дві краплі води,

схожий на духовну семінарію. 

З кожним роком ця медична ус�

танова проходила шлях розвитку й

удосконалення. Тож не дивно, що

на адресу госпіталю почали надхо�

дити численні подяки від тих, кому

в його стінах врятували життя. За

відвагу та успіхи у своїй нелегкій

повсякденній роботі 3 грудня 1975

року шпиталь відзначено Почес�

ною грамотою Президії Верховної

Ради Української РСР. 

З утвердженням незалежної Ук�

раїни починається новітня історія

медичного закладу. Тут надають

допомогу не лише військовим, їх�

нім сім’ям, робітникам і службов�

цям Збройних Сил України, а й ци�

вільним громадянам. Сьогодні

це — 407�й військовий госпіталь

на 100 ліжок Військово�медичного

клінічного центру Північного регі�

ону Військово�медичного депар�

таменту Міністерства оборони Ук�

раїни. Очолює його кандидат ме�

дичних наук, полковник медичної

служби Олександр Петрович Слє�

саренко, учасник бойових дій в

Афганістані, нагороджений двома

орденами «Червоної зірки» та ор�

деном «За службу Батьківщині» ІІІ

ступеня. 

З метою наслідування славних

традицій медичних працівників

Великої Вітчизняної війни нака�

зом міністра оборони України від

22 червня 2000 року № 188 почес�

ним солдатом частини зарахована

Герой Радянського Союзу медсес�

тра Марія Захарівна Щербаченко.

Під час боїв за звільнення Києва,

при форсуванні Дніпра, вона ви�

несла з поля бою 112 поранених

солдатів та офіцерів. Колектив

Чернігівського військового госпі�

талю шанує героїчний вчинок цієї

жінки і щороку, 14 лютого, коман�

дування частини зустрічається з

нею, аби привітати її з Днем народ�

ження і побажати міцного здо�

ров’я, щастя й довгих років життя. 

«Öå ö³ëà ²ìïåð³ÿ ìåäèöèíè, 

äå ïðàâèòü ïðîôåñ³îíàë³çì»

Саме так образно про військо�

вий госпіталь сказав один із вдяч�

них пацієнтів. І він має рацію! Ни�

ні — це високоспеціалізований

лікувальний заклад, де успішно

функціонують приймальне, тера�

певтичне, неврологічне, хірургіч�

не, урологічне, офтальмологічне,

інфекційне, лабораторне відділен�

ня, а також відділення щелепно�ли�

цевої хірургії та стоматології; анес�

тезіології, реанімації та інтенсив�

ної терапії; комп’ютерної томогра�

фії та медичного постачання. Свої

послуги надають отоларинголо�

гічний, фізіотерапевтичний, шкір�

но�венерологічний, рентгеноло�

гічний кабінети, кабінети функціо�

нальної діагностики, ендоскопіч�

ної діагностики та хірургії тощо.

Візиткою шпиталю є поліклініка,

яку очолює лікар вищої категорії

Сергій Новосьолов. Загалом, 80%

лікарів мають вищу та першу кате�

горії. Досвідчений фахівець пра�

цює в кабінеті ендоскопічної діаг�

ностики та хірургії. Це заслужений

лікар України Володимир Пінчук.

Хірургічне відділення Чернігів�

ського військового госпіталю очо�

лює здобувач вченого ступеня кан�

дидата медичних наук, майор ме�

дичної служби Анатолій Отрошко,

а неврологічне відділення — лікар

Ë³êàðñüêèé êîíñèë³óì

МНОГАЯ ЛІТА!
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вищої категорії, полковник медич�

ної служби запасу Сергій Дубров.

Як видно, назвавши заклад «Імпері�

єю медицини», пацієнт влучив точ�

нісінько у ціль. Так само, як і з про�

фесіоналізмом… 

Про те, що горе чужим не бу�

ває — тут розуміють усі. Госпіталь

для багатьох пацієнтів є остан�

ньою надією на одужання. Деякі з

них переступають його поріг уже

після того, як побували зі своїми

тяжкими, часом запущеними хво�

робами в інших медичних устано�

вах. За свою практику Олександр

Слєсаренко згадує чимало таких

випадків: 

Не так давно до нас привезли чо�

ловіка із цирозом печінки, який

боровся з недугом у кількох лікар�

нях столиці та нашого обласного

центру. Людина помирала, і рідні

вже й не сподівалися на його спа�

сіння. Завдяки зусиллям колективу

ми не лише призупинили хворобу,

а й стабілізували стан хворого. Для

нас — це справжня перемога!

Òàì, äå íåìàº ì³ñöÿ ñòðàõó 

Афганістан, Куба, В’єтнам, Ефіо�

пія, Конго, Ліберія, Ірак, Кот�д’Іву�

ар, Сьєрра�Леоне, Ліван, Косово,

Боснія, Герцеговина… Ризикуючи

власним життям у цих країнах, на�

ші воїни та миротворці, серед яких

були і лікарі, пройшли справжню

школу мужності, пізнали істинні

почуття патріотизму. Там усе

справжнє, і геть немає місця нев�

певненості, нерішучості та страху

перед невідомістю. Після такого

випробування, за словами медиків

у погонах, їх не лякає робота в нес�

покійних умовах. Попри паніку, га�

лас і свист куль кулеметів вони ро�

били свою справу, з якою вже дав�

но на «ти». Кожен із них перекона�

ний, що служба в «гарячих

точках» — це гарний досвід, якого

ніколи не здобудеш, працюючи

вдома. Спогади лікарів про війну в

Афганістані та миротворчі місії у

країнах Африки завжди вражали... 

Олександр Слєсаренко. Про те,

що на війні ніколи боятися, а треба

рішуче діяти, інакше це коштувати�

ме життя тобі і твоїм товаришам —

він зрозумів дуже швидко, потра�

пивши у 1986 році в країну пекучо�

го сонця, Афганістан, і прослужив�

ши там аж до самого виведення

військ. «А ось біль, не фізичний —

духовний, завжди з тобою», — ді�

литься Олександр. 

…Травень 1988 року. Біля Суру�

бійського водосховища наші сол�

дати стоять на блок�постах. А в цей

час душмани обстрілюють міноме�

том колону з мирним населенням.

Автобус із людьми стрімко падає у

прірву, де тече річка. Гуркіт, крики,

плач… Не вагаючись, наші воїни,

серед яких був і Олександр Слєса�

ренко, кидаються рятувати пос�

траждалих. Незважаючи на обс�

тріл та крутий спуск, вони підійма�

ють нагору людей і розташовують

їх у безпечному місці. Усі 24 паса�

жири лишилися живими, крім од�

ного. Це була дитина, яка потонула. 

Сергій Дубров. «Справжнього

досвіду лікар у погонах набуває

там, де не варто чекати на чиюсь

підказку, де ти опиняєшся сам�на�

сам зі своїми хворими», — упевне�

ний він, пригадуючи «свою» ми�

ротворчу місію в Ефіопії. На той

час у цій країні, на сході Африки,

панував голод, який забрав життя

близько 2 млн людей. Більше року

наші медики надавали медичну до�

помогу місцевим жителям і вряту�

вали близько 10 тис. життів. За йо�

го спогадами, по допомогу зверта�

лися також жителі Судану, Кенії,

Сомалі, адже лікування було без�

коштовним, що для африканців бу�

ло справжнім подарунком. На те�

риторії країни проходили бойові

дії, тож лікували і поранених. «Не�

має у світі кращої нагороди, ніж

щира подяка врятованої люди�

ни», — не без підстав вважає справ�

жній лікар. 

Анатолій Отрошко. Пригадуючи

миротворчу місію у Ліберії, він

розповідає: «Нашим обов’язком бу�

ло надавати першу медичну та хі�

рургічну допомогу. Після чого хво�

рих і поранених переправляли до

інших госпіталів, де продовжували

справу наші іноземні колеги. У нас

була своя перев’язочна, операцій�

на, проте інші шпиталі такі, як йор�

данський, пакистанський, мали на�

багато кращий рівень забезпечен�

ня. Натомість підготовка їхніх спе�

ціалістів значно поступалася

нашій. Тож подеколи іноземні ме�

дики радилися саме з нами. Зокре�

ма, нам доручили оперувати чеха з

міліцейської академії. Врятували.

Дружимо з ним і донині». 

Ось такі вони, медики у

погонах. Працюючи у

військовому госпіталі, во�

ни щодня зустрічаються

з чужою бідою, болем,

стражданнями. Дарують

людям із вадами здоров’я

тепло своєї душі, допома�

гають їм відчути повно�

цінність життя, вселяють

в їхні душі надію, що зав�

тра обов’язково буде кра�

ще, ніж учора. Так, Черні�

гівський військовий гос�

піталь по праву може на�

зиватися «Імперією

медицини, де править

професіоналізм». І цій Ім�

перії — 80 років! 

Âàëåíòèíà ÍÀÓÌÅÍÊÎ

Ôîòî Â³êòîðà ÊÎØÌÀËÀ

МНОГАЯ ЛІТА!

Î÷³ëüíèê ãîñï³òàëþ êàíäèäàò

ìåäè÷íèõ íàóê, ïîëêîâíèê

ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Îëåêñàíäð

Ïåòðîâè÷ Ñëºñàðåíêî,

ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é

â Àôãàí³ñòàí³
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««««ЯЯЯЯ     ЗЗЗЗННННААААЮЮЮЮ::::     ББББУУУУДДДДЕЕЕЕ     ЧЧЧЧААААСССС     ІІІІ     СССС
Äî 115-¿ ð³÷íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ãóìàí³ñòà 
³ ñïðàâæíüîãî ë³ðèêà óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ 
Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à Ñîñþðè

Батько, за сло�
вами поета, «фе�
номен і жертва
свого часу», писав
вірші і малював,
часто міняв фах
та переїжджав з
місця на місце.
Після ранньої йо�
го смерті Володи�
мир «пішов у лю�
ди»: працює на
шахті, у бондарні
при заводі, на те�
лефонній станції,
наймитує. 

Пізніше, з 1914
до 1918 року, він
вчиться в нижчій

сільськогосподарській школі, але закінчити її переш�
коджають бурхливі події. У спогадах «З минулого» про
цей період життя поет лірично і щиро, без жодних
прикрас, пише: «... начитавшися Гоголя та Кащенка,
змалку марив грозовими образами козаччини... А тут
вона жива! Воскресла моя синя омріяна Україна!»

Як член робітничої дружини Сосюра бере участь у
збройному повстанні проти військ кайзерівської Ні�
меччини. А потім чотирнадцять місяців служить в ар�
мії Петлюри:

І пішов я тоді до Петлюри,
Як громами в степах загуло.
Скільки нас отаких біля мурів
Од червоної кулі лягло.
В автобіографічному романі «Третя рота» поет веде

сумну розповідь про ті страшні події, коли брат вою�
вав проти брата і лилася невинна кров майбутнього
української нації.

…Життя митця – у його творах. Але навіть до найпов�
нішого десятитомного видання Сосюри, з яким укра�
їнський читач
познайомився у
70�і, не ввійшло
чимало віршів і
поем, що друку�
валися на почат�
ку 20�х. Зрозумі�
ло, не знайшлось
тут місця тому,
що торкалось на�
ціональної істо�
рії.

У 1952 році, че�
рез рік після то�
го, коли Володи�
мира Сосюру, як
він сам писав,
«били у всесоюз�

ному масштабі за вірш «Любіть Україну», у США вихо�
дить книга вибраних творів поета під назвою «Засуд�
жене і заборонене», де були надруковані деякі вірші і
поеми, переважна більшість з яких не побачила світу
у нас, бо були заховані в спецсховища архівів і біблі�
отек.

І ось саме у такому таємничому місці Вінницької об�
ласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімі�
рязєва автору цих рядків поталанило знайти два неві�
домих вірші козака 3�го Гайдамацького полку Володи�
мира Сосюри, що були надруковані в газеті Україн�
ської народної армії «Український козак». 

Часопис від 27 червня 1919 року (ч. 18), що, можли�
во, випускався в Жмеринці, оприлюднює один із пер�
ших україномовних віршів поета:

Я знаю: буде час, і сонце ясне встане,
І усміхнеться мій залитий кров’ю край...
І на дітей своїх замучених він гляне,
І розцвіте в серцях блакитноокий май.

Навис над полем сум борні,
І никне над травою місяць золотий...
І злився з кров’ю спів душі,
І виє сич в гаю, і стогне став німий...

Співають півні десь. За лавою йде лава...
Зловісне в тумані розлився чорний жах...
Далеко ллється десь знайомий поклик «Слава».
І стигне, стигне біль в задуманих очах... 

Осталось мало нас... І серце в’яне, в’яне... 
Не встане вже, хто ліг... І плаче темний гай... 
І все ж настане час, і сонце ясне гляне, 
І усміхнеться мій залитий кров’ю край. 

У травні денікінці захоплюють рідний для Володи�
мира Сосюри Донбас, а потім продовжують наступ на
Київ. На ці події поет болісно реагує віршем (газета
«Український козак» від 1 липня (ч. 21):

То не вітер віє із тьми)домовини. 
То не сови будять помертвілий край. 
Чую плач і стогін з милої Вкраїни...
Знов москаль мордує мій коханий край. 
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ООООННННЦЦЦЦЕЕЕЕ     ЯЯЯЯССССННННЕЕЕЕ     ВВВВССССТТТТААААННННЕЕЕЕ…………»»»»
Плаче місяць в травах, дощ хатини мочить, 
Стогне вітер в ставнях, криші розгорта, 
І в сльозах кривавих думи мої й ночі, 
І в сльозах кривавих воля золота... 

Гей ти, край зелений! Гей, багнет блискучий...
Вже в свій край холодний утіка москаль.
Скоро встане сонце, і загинуть тучі, 
Як загине в серці чорних днів печаль. 
Ці твори знайшли місце в поки що не знайденій пер�

шій збірці поета «Пісні крові», що вийшла у світ на По�
діллі. Між іншим, усі бібліографічні покажчики досі
відзначають, що першою книгою Володимира Сосю�
ри була збірка «Поезії», видана в Сумах у 1921 році.

В архіві майстра слова не збереглася написана ним у
1924 році поема «Махно», за яку він «стільки випив го�
ря, що і нащадкам стане». Письменник Юрій Смолич, в
архіві якого було знайдено уривки з цієї поеми, у свій
час зазначив: «Можливо, ця втрачена поема була одні�
єю з найдужчих сосюриних творів».

Дослідник творчості Сосюри, кандидат філологіч�
них наук Сергій Гальченко в кількох авторських радіо�
передачах «Невідомий Сосюра» згадує про копію з ру�
копису поеми «Махно», яку нещодавно йому передали.
В одній із цих передач слухачі України вперше мають
нагоду познайомитися з тими двома віршами, знайде�
ними мною. 

«Мені не вірилось, що я вернусь додому, коли навко�
ло стільки смертей, – писав поет, згадуючи про бій з
махновцями та розстріл захоплених у полон звичай�
них сільських хлопців, – ... такі ж, як і я, тільки ми в ши�
нелях, а вони в піджаках».

Полон у денікінців, а потім – у червоних. Але доля на
цей раз поблажлива до патріотично налаштованого чо�
ловіка: голова революційного комітету виявився земля�
ком з Донбасу і, прослухавши п’ять віршів Сосюри, пос�
тановляє: «Такого хлопця розстрілювати не можна».

Відома поема «Червона зима» – це твір, який завдяки
революційному пафосу, лі�
ричній щирості й задушев�
ності, безумовно, продовжує
залишатися перлиною укра�
їнської поезії. У книзі «Рене�
санс української літератури»,
виданій у 1925 році, критик і
літературознавець Олек�
сандр Лейтес зазначає: «... У
Сосюри стихійний, лірич�
ний талант, великий і роз�
христаний. Тому він і гарний
тоді, коли стихійно щирий у
своїй ліриці, коли він віршів
своїх не робить, а вони самі
«робляться», коли він тем
своїх не вигадує, а вони самі
настирливо приходять з ар�
сеналу його споминів».

І цим словам є переконли�
ве підтвердження. Лютий
1926 року… З�під пера поета
народжується лірична бала�
да «Перстень». Майже сім де�
сятиліть цей твір недоступ�

ний для широкого читача, бо в ньому йдеться про ті
трагічні події в історії України, про які не прийнято
було згадувати навіть у поетичному творі:

...офіцер своїй дружині перстень передав. 
Він сказав: «Пождіть хвилину, я шинель зніму».
І навів я карабінку прямо в лоб йому.
Тільки крик: «За Україну!» – тільки сніг і кров,
Але я його дружину досі не знайшов.
Частину архіву літературної організації Вапліте

(Вільна Академія Пролетарської Літератури), де були
єдині примірники�автографи, в роки війни вивозять
за кордон. Туди потрапляють і 12 ранніх творів, напи�
саних Сосюрою з квітня 1918 по 15 лютого 1919 року.
І лише у 1977 році Канадський інститут українських
студій їх видає.

Архіви рукописів, забуті першодруки закоханого в
Україну ніжного і мрійного лірика Володимира Сосю�
ри досі зберігають ще чимало творів, що чекають на
своїх дослідників. А ми, українці, чекаємо на них.

Ìèêîëà ÉÎËÒÓÕÎÂÑÜÊÈÉ, êðàºçíàâåöü
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Краєзнавчий музей, розташова�

ний у райцентрі Кам’янка, що на

Черкащині, має багату експозицію.

Поміж іншого, увагу екскурсантів

завжди привертають стенди, прис�

вячені періоду Другої світової вій�

ни. Оглядаючи зразки форми й

озброєння червоноармійців і воя�

ків Вермахту, не кожний відвідувач

зупинить погляд на двох знімках

місцевого мешканця із сусіднього

містечка Сміла з досить незвични�

ми ім’ям та прізвищем… Вільгельм

Дітц. Але романтична історія ко�

хання, яка докорінно змінила все

життя колишнього унтер�офіцера

375�ї піхотної дивізії Вермахту, ка�

валера Залізного Хреста II�го сту�

пеня, отриманого за Корсунь�Шев�

ченківську битву, гідна широкого

розголосу. Коли�небудь про неї

обов’язково знімуть касовий

фільм. 

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÎ Â… ÊÀÏÓÑÒ²

Вільгельм Дітц був сином зви�

чайного працівника залізниці. Але

це аніскільки не заважало хлопчи�

ні з дитинства тягнутися до прек�

расного та захоплюватися живо�

писом. У 1933 році, коли Віллі (а

саме так звали його батьки) випов�

нилося вісімнадцять, він влашту�

вався працювати на місцеву фаб�

рику, аби розписувати порцеляно�

вий посуд. Війна для Вільгельма

розпочалася в 39�му, коли його

призвали до війська. Польща, Бель�

гія, Франція, Україна... Смерть об�

ходила його стороною, а за відвагу

в боях німець одержував нагороди

і чергові військові звання. Він до�

сить швидко дослужився до унтер�

офіцерського чину. Однак чим

більше знаходився на передовій

Східного фронту, тим частіше мір�

кував про те, що Німеччину втягну�

ли в несправедливу війну, а на�

цистська пропаганда бреше. Дітц

шукав можливості уникнути по�

дальшої служби. І така нагода випа�

ла в Сталінграді. Пораненого, його

останнім літаком встигли евакую�

вати в тил: у невелике українське

містечко Сміла, що на Черкащині,

де в той час розташовувалися ні�

мецькі госпіталі. 

…Одну з окраїн Сміли місцеві жи�

телі називають Загребля. Там й до�

тепер на річці Тясмин стоїть греб�

ля. У роки війни за нею закінчува�

лося місто і починалася типова се�

лянська Україна — хати, тини,

городи, поля. З продовольством

було сутужно всім: і місцевим, і

німцям. Тому немає нічого дивного

в тому, що одного дня на загреб�

лянському капустяному полі відбу�

лася перша зустріч німецького

солдата з українською дівчиною.

— Привіт, я Вільгельм!

— Привіт, а я Феня, — зненацька

для хлопця по�німецькому відпові�

ла красуня (дівчині ще зі школи

добре давалася німецька мова).

А потім вона раптом почервоніла й

утекла. Так Дітц познайомився з

юною медсестрою родом із су�

сіднього селища Михайлівка

Кам’янського району. 

Феня Острик злякалася почуттів,

які раптово виникли. І потім ще

довго уникала зустрічей з німець�

ким військовим, який зовсім не був

схожим на фашистських агресо�

рів. Якби не той мундир, його мож�

на було б навіть прийняти за щи�

рого українського парубка.

З часом дівчина більш сміливо

(на то вона й сміляночка) почала

спілкуватися зі своїм незвичним

знайомим. А незабаром стався ви�

падок, який суттєво вплинув на

розвиток справжньої дружби. Од�

на родина ховала від конфіскації

корову, годувальницю дітей. Ко�

мендатура, яка вела рахунок навіть

кожній курці, вже давно шукала

зниклу тварину. Тим, хто її прихо�

вував, загрожувала неминуча пока�

зова смерть. Вільгельм, знаючи

про це, не тільки не видав людей,

але і «вніс до вух» коменданта де�

зінформацію. Про корову німець�

ке керівництво незабаром забуло.

Отже Феня переконалася, що цьо�

му німцю можна довіряти, після

чого розповіла йому про те, де слу�

жить і чим займається. А працюва�

ла вона на німецькій «біржі праці»,

місці, де окупанти набирали «схід�

них робітників». Там дівчина випи�

сувала довідки для тих, кого вербу�

вали. До України давно вже дохо�

дили чутки про тяжке життя най�

манців у Німеччині. Острик

намагалася допомогти своїм зем�

лякам, виписуючи фальшиві пос�

відчення і довідки. Завдяки цьому

багато мешканців Сміли врятува�

лися від німецької неволі.

Незабаром прийшла черга від�

правлятися до ворожої країни і Фе�

ні. Іронія долі: допомагаючи ін�

шим — собі зарадити не змогла. Ро�

дина дівчини та її подруги вже по�

думки почали з нею прощатися.

Щоб сховати її — не було й мови,

адже за зникнення відібраної для

Німеччини дівчини поліцаї могли

розстріляти цілу родину. В окупації

на диво ніхто не чекав, але для Фені

воно сталося! Їй вдалося уникнути

ешелону, який відвозив людей у

«країну мрій». Буде зайвим говори�

ти про те, завдяки кому це сталося.

Вільгельм зібрав увесь свій скарб

(пайок і талісман із золота) та від�

дав його у комендатурі — прізвище

Острик викреслили зі списків. Йо�

го дружба переросла в щиру любов,

яка до того ж виявилася взаємною. 

Ïîäðóææÿ «âîðîã³â»: ñì³ëÿíêà Ôåíÿ Îñòðèê 

òà îô³öåð Âåðìàõòó Â³ëüãåëüì Ä³òö
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Уже через місяць сміляночка

змогла віддати борг своєму рятів�

никові. Була весна 1944�го року.

Фронт стрімко наближався, німці

панічно відступали. Радянські бом�

бування стали регулярними. Під

час чергового авіанальоту Віль�

гельм Дітц раптово зник. Хтось із

його бойових товаришів начебто

бачив, як поруч з офіцером розір�

валася бомба. Шукати його було ні�

коли — на підступах до Сміли вже

стояли радянські війська. 7 берез�

ня 1944 року до німецького міста

Вехстебах пішла «похоронка» з

текстом: «Вільгельм Дітц, унтер�

офіцер. Зниклий безвісти. Вважати

загиблим». Тоді ж на стіні місцево�

го католицького собору з’явився

напис: «Вільгельм Дітц.

06.01.1915 — 07.03.1944 рр.» Друзі

Дітца і його рідня були впевнені,

що він загинув під час поспішного

німецького відступу з України. Як

не дивно, але у чомусь вони були

правими. Війна для унтер�офіцера

дійсно закінчилася в Україні. Він

там «помер». «Помер» як солдат гіт�

лерівського Вермахту.

…Бомба дійсно розірвалася по�

руч з Вільгельмом. Його, непри�

томного, знайшла Феня і відтягну�

ла до себе додому. Для Павла Гри�

горовича та Марії Махтеївни, бать�

ка і матері дівчини, цей німецький

офіцер вже давно не був загарбни�

ком. Він врятував їхню донечку,

тож і став своїм. Пізніше батьки

благословили молодих. Але про зя�

тя Остриків односельці не повинні

були знати взагалі. Як згадує син

Вільгельма і Фені Павло Доценко,

«у кращому випадку судили б обох,

а то й розстріляли б прямо на міс�

ці». Так, для Дітца війна скінчилася,

але для жителів Сміли вона про�

довжувалася. І тому кожний німець

вважався ворогом.

На горищі свого будинку родина

Остриків обладнала кімнатку, де

практично безвилазно мешкав

Вільгельм перші десять років (тоді

ніхто навіть не міг і припустити,

що ховатися доведеться понад со�

рок років!). Батьки Фені вважалися

на Загреблі відлюдкуватими і нез�

найомців цуралися. Це стало на ру�

ку молодятам. Темними і глухими

ночами Вільгельм мав можливість

якось розім’ятися, пройтися, поди�

хати свіжим повітрям. А світлими

днями він сидів на горищі тихе�

сенько, аби не видати свою при�

сутність і не завдати тим самим бі�

ди як собі, так і своїй новій родині.

Зійти за місцевого жителя було не�

реально, адже Дітцу попервах не

давалася українська мова. Всі нови�

ни йому німецькою переказувала

Феня. Проте з часом Вільгельм по�

чав підкоряти рідну мову коханої.

За цей час у них народився син

Павло. Щоб перед людьми виправ�

дати його народження, Фені дове�

лося на кілька місяців виїхати до

родичів у Михайлівку: мовляв, там і

вийшла заміж. А пізніше усім пока�

зала і чоловіка Василя. «Якийсь він

дивний», — судачили одні. «Та

просто контужений!» — відмахува�

лися інші. 

Коли Вільгельм вже досконало

володів українською мовою, тоді

почав із певним ризиком виходи�

ти у місто. Від тих, хто бачив його у

Смілі, не приховував, що він —

батько Павла, розповідаючи при

цьому легенду, що мешкає у Києві,

де і працює вчителем німецької

мови. 

На щастя, легенда спрацювала.

На той час Вільгельм Дітц вже

став… Василем Доценком. Історія

появи нового імені проста: Феня,

родичі і сусіди називали чолов’ягу

для простоти Василем, Васею.

А прізвище вигадала Феня, трохи

українізувавши справжнє: Дітц

став Диценком. Місцева паспор�

тистка нічого дивного за Василем

не помітила, тому без зайвих ва�

гань відновила йому нібито загуб�

лені у війну документи і розписала

з Фенею. Щоправда, жіночка�чи�

новник порахувала прізвище Ди�

ценко незвичним і виправила на

Доценко. Так у Смілі з’явилося мо�

лоде подружжя Доценків.

Але молодятам потрібно було на

щось жити. Ось тут і стало в нагоді

те, що Вільгельм ще з дитинства

мав хист до малювання. Феня та�

кож не пасла задніх. Вони купували

щільну тканину чи старі ковдри,

КОХАННЯ ПРОТИ ВІЙНИ
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вирізали трафарет з орнаментом, а

потім наносили на отриману заго�

тівлю фарбу. Виходив такий собі

саморобний килим. Ці вироби Фе�

ня видавала за свої роботи. Коли

Вільгельм Дітц легалізувався у Ва�

силя Доценка, він став допомагати

місцевим у ремонті всіляких при�

ладів — від годинників до верстатів. 

Йшли роки. Зі старої хати сім’я

Доценків перебралася до нового

будинку, спроектованого головою

родини. Споруда виділялася на тлі

іншої «архітектури» Загреблі не

тільки тим, що була цілковито цег�

ляною. Перехожі відразу звертали

увагу і на мансарду, засклену на

всю ширину. Це було в той час рід�

кістю. Мансарду засклили за зрозу�

мілими причинами — чоловік про�

довжував ховатися від цікавих

очей. Коли ж зрідка залишав при�

тулок, про нього говорили: «Приї�

хав з Києва». Тоді ж він, Вільгельм�

Василь, мав можливість працюва�

ти в майстерні, поратися на городі.

На той час уже підростав син Пав�

ло. Хлопчину деякі місцеві вважали

безбатченком, адже Василя Доцен�

ка мало хто бачив. Сам Павло, який

щиро любив свого батька, не розу�

мів, чому це так. Коли він подорос�

лішав, то теж став звертати увагу на

постійну батьківську насторогу.

Павло намагався довідатися у ма�

тері, чому його тато ховається на

горищі, але Феня відповідала: «Так

треба. Твій батько не зробив нічо�

го поганого. Так доля склалася».

А час невблаганно минав. Феня

почала часто хворіти. Роки, про�

житі родиною Доценків, були не з

простих і підірвали її здоров’я. При

цьому ніхто не пам’ятав, щоб жі�

ночка коли�небудь на щось скар�

жилася. Вона кріпилася сама і до�

помагала в цьому іншим. Але як і

колись у молодості, допомогти со�

бі не зуміла...

Коли поминали Феню, Вільгельм

сидів у своїй мансарді. Літній чоло�

вік тишком плакав, утнувшись у по�

душку. Він чув усе, що відбувалося,

чув голос сина, його дружини На�

талки і свого онука. Голосили і Фе�

ніни подруги, яких він пам’ятав ще

дівчатами. Вільгельму самому не

хотілося жити…

Після поховання матері син заб�

рав батька до себе. Якось увечері

вони сиділи на кухні. Павло Васи�

льович, розливши по чарках горіл�

ку, сказав батьку: «Тато, я про вас ні�

чого не знаю». Василь Доценко,

зібравшись з духом, розповів сину

все. Павло, який до сорока років

уважав себе щирим українцем, був

вражений. Він, виявляється, напо�

ловину німець! Його батько — ко�

лишній гітлерівський унтер! Але

потім, заспокоївшись, він обійняв

літнього посивілого чоловіка. 

А незабаром на голову звалилася

інша несподіванка. Правда виплив�

ла на поверхню тільки наприкінці

1980�х років. Павла, який працю�

вав інженером на заводі в Смілі,

якось викликали до Першого відді�

лу і натякнули, що дуже хочуть поз�

найомитися з його батьком — мов�

ляв, йому ліпше прийти самому.

Вільгельм прийшов до місцевого

відділку КДБ, де після кількагодин�

ної бесіди йому сказали, що пре�

тензій до фронтовика, який не був

карателем, «органи» не мають. На�

решті можна зітхнути на повні гру�

ди і не треба ховатися від людей,

наче злочинцю. Він, Вільгельм

Дітц, заслужив право відкрито жи�

ти на цій українській, Богом даній

йому, землі. 

А у Німеччині у нього залишила�

ся численна рідня. Місто Вехсте�

бах після війни стало частиною

ФРН. Будувати мости з цією краї�

ною радянській людині було важ�

ко. Лише у 1988�му році Василь До�

ценко і його син почали налагод�

жувати зв’язки з рідною сестрою

Вільгельма та двома його кузена�

ми. Дітци зраділи несподіваному

поверненню свого «загиблого» ро�

дича і негайно надіслали йому зап�

рошення до Німеччини.

Спочатку туди поїхав сам Віль�

гельм. Поспілкувався з ріднею, від�

новився в правах, виклопотав пен�

сію. Потім ще кілька разів відвіду�

вав Німеччину і кожного разу про�

сив викреслити своє ім’я зі списку

загиблих, яке було викарбуване на

стіні місцевого собору. Але одер�

жував відмову від священика: «Віль�

гельм Дітц загинув на Східному

фронті навесні 44�го, а ви тоді на�

родилися». Чоловік нарешті

сприйняв це як Божий знак: «Дій�

сно, я помер 7 березня 1944�го ро�

ку. Про мене нічого не знали. Але у

мене вже була любов». Пізніше

Вільгельм разом із сином Павлом

знову побував у рідному місті. Звід�

ти привіз до Сміли свої бойові на�

городи і фотокартки, дві з яких й

потрапили до музею Кам’янки…

Вільгельм Дітц вже кілька років

як помер. Але його син і онук під�

тримують відносини з німецькою

ріднею. А незвичайна історія про

кохання, обпалене війною, довго

не сходила зі шпальт багатьох га�

зет. І дотепер Доценки зберігають у

будинку одну не зовсім звичайну

річ — стару німецьку каску. Такі

каски викликали в українців жах і

ненависть. Після війни ними ви�

черпували вигрібні ями або з оги�

дою викидали на смітник. Для Пав�

ла Доценка ж ця каска, знайдена в

коморі батьківського будинку, є сі�

мейною реліквією. Вона — це

пам’ять про унтер�офіцера Дітца,

який у тяжкі воєнні часи полюбив

українку Феню Острик і врятував

їй життя. Це пам’ять про німецько�

го офіцера, який обрав для себе

нову Батьківщину — Україну.

Ï³äãîòóâàâ Þð³é ÑÌªËÎÂ

Ï³ñëÿ â³éíè í³ìåöüêèìè êàñêàìè âè÷åðïóâàëè âèãð³áí³ ÿìè 

àáî ¿õ âèêèäàëè íà ñì³òíèê. Äëÿ ñ³ì’¿ Äîöåíê³â öå — ñ³ìåéíà

ðåë³êâ³ÿ. Ïàì’ÿòü ïðî íåéìîâ³ðíå êîõàííÿ áàòüê³â
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ПРИЗЕРКА
ЧЕМПІОНАТУ
СВІТУ,
ПЕРЕМОЖНИЦЯ І
ПРИЗЕРКА КУБКІВ
СВІТУ ТА ЄВРОПИ,
ПРАЦІВНИК
ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ ОЛЬГА
ВОЛКОВА: 

«ФРІСТАЙЛ — 
ЦЕ НЕЙМОВІРНІ 
ХВИЛІ АДРЕНАЛІНУ 
ТА ЕМОЦІЙ»

Фрістайл (англ. freestyle,
буквально — вільний, вільний
стиль) — загальна назва для
різноманітних дисциплін, серед
яких почесне місце займає такий
зимовий олімпійський вид спорту,
як лижний: спортсмени змагаються
не тільки на швидкість
проходження певної дистанції, а й
у виконанні лижних трюків. 
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Îëüãà Âîëêîâà — ïðàö³âíèê

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ìàéñòåð

ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó. Íàðî-

äèëàñÿ 5 ëèïíÿ 1986 ðîêó. Çàê³í-

÷èëà Ìèêîëà¿âñüêèé Íàö³îíàëüíèé

óí³âåðñèòåò êîðàáëåáóäóâàííÿ çà

ñïåö³àëüí³ñòþ «Îë³ìï³éñüêèé ïðî-

ôåñ³éíèé ñïîðò». Ïåðøèé òðåíåð —

Â’ÿ÷åñëàâ Ãåðìàíñîí. Òðåíåðè —

ãîëîâíèé òðåíåð çá³ðíî¿ êîìàíäè

Óêðà¿íè ç ôð³ñòàéëó çàñëóæåíèé

òðåíåð Óêðà¿íè Þë³ÿ Ôîì³íèõ òà

ñòàðøèé òðåíåð çá³ðíî¿ êîìàíäè

Óêðà¿íè ç ôð³ñòàéëó çàñëóæåíèé

òðåíåð Óêðà¿íè Þð³é Êîáåëüíèê. 

Åòàï Êóáêó ªâðîïè-2010 — 1-øå

ì³ñöå (ì. Áóêîâåëü, Óêðà¿íà).

Åòàï Êóáêó ªâðîïè-2011 — 3-òº

ì³ñöå (ì. Áóêîâåëü, Óêðà¿íà).

Åòàïè Êóáêó ñâ³òó-2011 — 3-òº

ì³ñöå (ì. Êàëãàð³, Êàíàäà), 2-ãå

ì³ñöå (ì. Ìîñêâà, Ðîñ³ÿ). 

Çàãàëüíèé çàë³ê Êóáêó ñâ³òó-

2011 — 3-òº ì³ñöå (ì. Ðàóáè÷³, Á³-

ëîðóñü).

Òóðí³ð «Czech open»-2011

(ñòðèáêè íà âîäó) — 1-øå ì³ñöå

(ì. Øò³òè, ×åõ³ÿ).

×åìï³îíàò ñâ³òó-2011 — 3-òº

ì³ñöå (ì. Ä³ð-Âåëë³, ÑØÀ).

Åòàïè Êóáêó ñâ³òó-2012 — 1-øå

ì³ñöå (ì. Ìîíò-Ãàáð³åëü, Êàíàäà),

2-ãå ì³ñöå (ì. Êðàéøáåðã, Àâñòð³ÿ),

3-òº ì³ñöå (ì. Ì³ðäàëåí-Âîññ,

Íîðâåã³ÿ).

«Âîëêîâà — ìîæå!»

У фіналі чемпіонату світу�2011 в

американському містечку Дір�Вел�

лі Ольга Волкова виступала перед

усіма своїми головними суперни�

цями. У перерві між кваліфікацією

та заключним днем змагань вона

намагалася не зациклюватися на

стрибках: сходила до тренажерно�

го залу, потім порадилася з трене�

ром, які помилки потрібно випра�

вити і як краще провести розмин�

ку. Для неї вже не мало значення,

яке місце вона посіла у кваліфіка�

ції, адже у фіналі усе знову почина�

лося з нуля... 

…Перший стрибок із подвійним

сальто з двома гвинтами виводить

представницю Збройних Сил Ук�

раїни на 5�те місце. Чудово вико�

нана друга, складніша комбінація:

подвійне сальто з трьома гвинта�

ми — і у Волкової 2�га позиція.

Напруга зашкалює. 

На черзі — швейцарка Шерер.

Стрибок! Падіння! Далі — китаянка

Жао. І вона на приземленні поми�

ляється! Гуськова з Білорусі вико�

нує занадто простий стрибок. Ще

одна китаянка, Конг, — і її політ не

вражає суддів. Волкова, як і раніше,

друга. Але попереду — три головні

здобувачки нагород. 

З’являється американка Ешлі Кол�

дуелл. Цю 17�річну зірку світового

фрістайлу «запалив» старший тре�

нер збірної Росії Дмитро Кавунов,

коли працював за океаном. Стри�

бок вона виконує ідеально, та йому

бракує складності. І навіть неспеці�

алістові зрозуміло: Ешлі нашій Олі

— не суперниця! На трампліні — Сю

Ментао. Виявляється, і у китайців

нерви не залізні! Дівчина спрощує

свій стрибок і демонструє його не

зовсім упевнено. Хоча і цього вис�

тачило, щоб українку посунути на

3�тє місце. Долю золотої нагороди

вирішує остання спроба Емелі Кук.

Найдосвідченіша 31�річна амери�

канка тримає лідерство після вико�

нання першого стрибка. Уся Амери�

ка, затамувавши подих, у прямому

ефірі стежить за її польотом і чекає

на перемогу: спортсменка злітає,

викручує складні елементи, при�

земляється і… припускається по�

милки. Бронзова медаль у Волкової!

Жодної помилки під час стрибків!

À âñå ïî÷àëîñÿ ç äèòèíñòâà... 

Дівчинкою Оля була непосидю�

чою: лазила по деревах, із хлопця�

ми ганяла м’яча. Батьки, аби при�

боркати енергію доці, спочатку

віддали її на художню гімнастику,

але там не склалося — була недос�

татньо гнучкою. Дівчина спробува�

ла зайнятися танцями — теж не да�

ло особливого результату. Видно,

не той стиль, не той час.

Аж ось і п’ятий клас. На одному з

уроків фізкультури школярі бігали

крос. У цей час до вчителя підій�

шов якийсь чоловік (як пізніше

стало відомо, то був тренер із фріс�

тайлу В’ячеслав Валентинович Гер�

мансон) і попросив показати най�

більш рухливих та швидких учнів.

Учитель одразу вказав на Ольгу.

Незнайомець попросив зробити

«шпагат», «місток». Для Волкової це

було надто просто. Тому їй відразу

запропонували записатися до сек�

ції з фрістайлу. Так і зустрілися тре�

нер та учениця, у нього було вели�

ке бажання вчити, у неї — не менш

велике бажання вчитися.

Дівчинці з першого заняття все

сподобалось: і стрибки на батуті, і

трамплін, і тренування на лижах.

Як виявилося, у фрістайлі викорис�

товують елементи гімнастики, ак�

робатики та інших видів спорту.

Саме ця розмаїтість вправ відразу

підкорила Ольгу, адже її ніколи не

приваблювали монотонні види,

як�то звичайний біг або плавання.

Щоправда, на лижах вона до того

ще ніколи не стояла. Про все под�

бав В’ячеслав Валентинович. На

щастя, тієї зими випало багато сні�

гу. Тренер знайшов якісь лижі та

більш�менш стерпні за розміром

лижні черевики. Разом шукали гір�

ки, з яких можна було з’їжджати

дівчинці�новачку. Крок за кроком,

падіння за падінням, ну прямо як у

тому дитячому віршику: 

Плаче Оля дуже гірко:

«Покаталася на гірках!»

На руці аж два синці, 

Ще й замурзані штанці!

Але сльози — то вода:

Нові лижі — от шкода!

Àëå òàì, äå ïàä³ííÿ, — 

òàì ³ ï³äéîìè, òàì, äå ïîðàçêè,

— òàì ³ ïåðåìîãè

Так навчалася азів майбутня чем�

піонка. Через декілька років занять

її тренером став Юрій Михайлович

Кобельник. Уперше на міжнарод�

них змаганнях Ольга Волкова вис�

тупила в 2004 році, а вже у лютому

2005�го на етапі Кубку світу в китай�

ському Шеньяні набрала і свої пер�

ші бали, посівши 9�ту сходинку.



У 2006 році спортсменка взяла

участь у зимових Олімпійських іг�

рах у Туріні. Саме тоді вона зробила

для себе висновок, що фрістайл у її

житті — це всерйоз і надовго. Досвід

цих стартів показав, як слід працю�

вати, яких помилок не можна при�

пускатися і до чого необхідно праг�

нути. Проте, самі дні змагань прой�

шли якось сумбурно. Пізніше Ольга

дала назву цьому… «мультики». Пе�

реглядаючи «кадр» за «кадром» свої

спогади, вона згодом скаже, що усе

відбувалося дуже швидко, стрімко,

іноді здавалося, що її накривало

хвилею адреналіну та емоцій. Ви�

никало таке відчуття, що спостері�

гає за всім цим дійством і навіть за

собою — збоку. Було складно уяви�

ти, що це — Олімпійські ігри, і во�

на — одна з їх учасниць. У підсумку

українка не пройшла кваліфікацію,

стала 13�ю. Втім, через рік вже на

чемпіонаті світу вона змогла подо�

лати рубіж кваліфікації, але зайняла

тільки 11�те місце. Через два роки

на черговій світовій першості в

Японії Ольга знову пробилася у фі�

нал і стала 8�ю. 

На наступній, зимовій, Олімпіаді у

Ванкувері все проходило по�іншо�

му. Там фрістайлістка була більш

зібраною. Але в якийсь момент роз�

слабилася. За її зізнанням, це можна

пов’язати з особливостями харак�

теру. Адже у Туріні занадто хвилю�

валась, а у Ванкувері зовсім заспо�

коїлася. У результаті — 14�те місце. 

До п’єдесталу чемпіонату світу�

2011 Волкова рухалася крок за

кроком: у 2005 році була 18�ю,

2007�му — 11�ю, 2009�му — 8�ю.

Невдачі загартовували спортсмен�

ку. До того ж, вона завжди ставила�

ся до себе досить критично. Із са�

мого дитинства їй «добрі» люди

твердили, що зірок з неба не хапа�

тиме. Хтось про це казав прямо у

вічі, хтось просто натякав. Мабуть,

усі ці висловлювання зачепили за

живе, з’явилася спортивна злість. І

одного дня Ольга заявила тренеру:

«Попри все доведу, що це не так».

Таке внутрішнє налаштування і до�

помогло 24�річній Ользі в 2011 ро�

ці піднятися на п’єдестал Кубку сві�

ту в Калгарі (Канада), а потім на

чемпіонаті світу в американському

містечку Дір�Веллі завоювати пер�

шу в історії незалежної України

«бронзу» у цьому виді спорту, яка,

як тоді писали вітчизняні ЗМІ,

коштувала «золота». А ще у ЗМІ

пролунала фраза: «Волкова — мо�

же!» Може, зрозуміло, може. Для

спортсменки, яка так серйозно і

наполегливо працювала над со�

бою, — це довгоочікуване визнан�

ня, це перемога! І як підтверджен�

ня, Національний олімпійський

комітет України назвав Ольгу Вол�

кову кращим спортсменом Украї�

ни, а її тренера Юрія Кобельни�

ка — кращим тренером України в

лютому 2011 року.
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ËÈÆÍÈÉ ÔÐ²ÑÒÀÉË — ïîð³âíÿíî ìîëîäèé âèä

ñïîðòó, ÿêèé íåùîäàâíî ç’ÿâèâñÿ ó ñâ³ò³. Éîãî çàñíîâíè-

êàìè ñòàëè ã³ðñüêîëèæíèêè, ÿêèì íå âèñòà÷àëî ãîñòðîòè

â³ä÷óòò³â ³ çâè÷àéíî¿ äèñöèïë³íè íà òðàñàõ. Ïðèì³ðîì, îä-

íîãî ç íàéñèëüí³øèõ ìîãóë³ñò³â 1990-õ ðîê³â, îë³ìï³é-

ñüêîãî ÷åìï³îíà ôðàíöóçà Åäãàðà Ãðîñï³ðîíà ñâîãî ÷àñó

â³äðàõóâàëè ç êîìàíäè ã³ðñüêîëèæíèê³â çà… áåçïåðñïåê-

òèâí³ñòü. Éîãî çâè÷êà ñïóñêàòèñÿ ç³ ñõèë³â ç³ ù³ëüíî ñòèñ-

íóòèìè êîë³íàìè á³ëüøå â³äïîâ³äàëà ñàìå ôð³ñòàéëó. Âè-

ãàäàí³ íèì òà éîãî êîëåãàìè — òàêèìè æ ñïîðòèâíèìè

«íåôîðìàëàìè» — åëåìåíòè ëÿãëè â îñíîâó òåõí³÷íèõ

ïðèéîì³â. Íà ïî÷àòêó 1970-õ ðîê³â ôð³ñòàéëîì ïåðåäóñ³ì

çàõîïèëèñÿ â ªâðîï³, ÑØÀ òà Êàíàä³, àëå âæå íåçàáàðîì

éîãî ïðèõèëüíèêè ç’ÿâèëèñÿ ó âñüîìó ëèæíîìó ñâ³ò³. 

Ó 1988 ðîö³ ìîãóë ç’ÿâèâñÿ íà Îë³ìï³àä³ â Êàëãàð³ (Êà-

íàäà) ÿê ïîêàçîâèé âèä ñïîðòó. À âæå ó 1992 ðîö³ ó

ôðàíöóçüêîìó Àëüáåðâ³ëë³ â³í óâ³éøîâ äî îô³ö³éíî¿ ïðîã-

ðàìè ²ãîð. Ïîâ³òðÿíà àêðîáàòèêà îòðèìàëà ñòàòóñ îë³ì-

ï³éñüêî¿ äèñöèïë³íè ó 1994 ðîö³ â Ë³ëëåõàììåð³ (Íîðâå-

ã³ÿ). Íà çèìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ 2010 ðîêó ó Âàíêóâå-

ð³ (Êàíàäà) óæå ðîç³ãðóâàëè 6 êîìïëåêò³â ìåäàëåé â îê-

ðåìèõ âèäàõ ôð³ñòàéëó: ìîãóë³, àêðîáàòèö³ òà ñê³-êðîñ³.

Êð³ì öèõ âèä³â ôð³ñòàéëó ³ñíóþòü ³íø³, íàïðèêëàä, «new

school» — íîâà øêîëà ã³ðñüêèõ ëèæ.

Â Óêðà¿í³ ðîçâèòîê ôð³ñòàéëó ðîçïî÷àâñÿ ó 1980-ò³

ðîêè. Çìàãàííÿ ç éîãî îêðåìèõ âèä³â áóëè ïðîâåäåí³ â

Êèºâ³, Ìèêîëàºâ³, Òèñîâö³. À ïåðøèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè

â³äáóâñÿ ó 1987 ðîö³. Äîñèòü ñèìâîë³÷íèì º òîé ôàêò, ùî

ñàìå â ï³âäåííîìó Ìèêîëàºâ³ òðåíåðè âèõîâàëè â³äîìèõ

ôð³ñòàéë³ñò³â — Àëëó Öóïåð òà Îëåêñàíäðà Àáðàìåíêà.

Òàì æå íà óêðà¿íñüêèé ñïîðòèâíèé íåáîñõèë ç³éøëà òà

çàñÿÿëà ç³ðêà Îëüãè Âîëêîâî¿.

«Ë³òàº íàÿâó, à íå óâ³ ñí³...»



ÊÎÐÎÒÊÎ ÊÀÆÓ×È…

Ôîá³ÿ ôð³ñòàéë³ñò³â. 

Фрістайл — це не тільки видо�

вищний вид спорту, але і досить

ризикований. Ольга зізнається, що,

як і більшість лижників, побоюєть�

ся висоти: «Насправді буває страш�

но, коли вилітаєш із трампліна,

втратити з поля зору землю». Фріс�

тайлісти називають такий стан:

«загубився». За словами дівчини,

коли після стрибка побачиш зем�

лю, душа відразу заспокоюється.

Звісно ж, травми неминучі. Але,

зазвичай, це незначні удари, стру�

си. Проте, у багатьох спортсменів

бувають проблеми зі спиною.

А найнебезпечнішим у цьому виді

спорту є пошкодження колін. Тому

на міцні наколінники лижники

коштів не шкодують. 

Âîäà ÿê ³ì³òàö³ÿ ñí³ãó. 

Нормальною тренувальною

практикою у фрістайлі є… стрибки

на воду. Спортсмени стрибають із

такого ж трампліна, як і на сніго�

вий схил. Це дає можливість вив�

чити нові елементи, оскільки на

воду приземлятися куди легше, ніж

на сніг. 

Óêðà¿íñüêèé ï³äõ³ä: íà áàòóò³

ñòðèáàé, à ç òðàìïë³íà — ïåðå-

ìàãàé! 

Більша частина тренувального

процесу українських фрістайлістів

проходить за кордоном. На жаль,

сьогодні в Україні немає пристой�

них ані літньої, ані зимової баз. У

тренувальних залах Києва або Іва�

но�Франківська є лише можли�

вість стрибати на батуті і приділя�

ти час фізичній підготовці. 

Ñïîðòñìåí ïðî ñïîðòñìåí³â. 

Ользі Волковій завжди подоба�

лися виступи учасниці збірної Бі�

лорусі Алли Цупер. Імпонують її

техніка виконання елементів, під�

хід до роботи, впевненість та врів�

новаженість. «Є чому повчитися, —

вважає Волкова, — і у китайських

спортсменів: вони вражають увесь

світ своїми ідеальними стрибками

і стабільністю виступів». У вільний

час українська спортсменка спіл�

кується з друзями з інших країн —

канадцями та американцями. Їй

здається, що в жодному іншому ви�

ді спорту немає такої щирої друж�

би, як у фрістайлі. 

Þð³é ÊÓÇÍÅÖÎÂ
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ЗІРКИ АРМІЙСЬКОГО СПОРТУ

Ð³çíîâèäè ôð³ñòàéëó: 
· ÌÎÃÓË — øâèäê³ñíèé ñïóñê íà ã³ðñüêèõ ëèæàõ ïî ãîðáèñò³é òðàñ³

ç âèêîíàííÿì àêðîáàòè÷íèõ ñòðèáê³â; 

· ÏÎÂ²ÒÐßÍÀ ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ — ñòðèáêè ç³ ñïåö³àëüíîãî òðàìïë³íà ç

âèêîíàííÿì ðÿäó àêðîáàòè÷íèõ ô³ãóð (ñàëüòî, ï³ðóåò³â òîùî); 

· ÑÊ²-ÊÐÎÑ — íàéøâèäøèé ñïóñê íà ëèæàõ ï³äãîòîâëåíîþ òðàñîþ

ç â³ðàæàìè ³ òðàìïë³íàìè;

· ÕÀÔ-ÏÀÉÏ — ñïîðóäà ç ãðàâ³òàö³ºþ, ÿêà ó äàíîìó âèïàäêó âêðè-

òà ñí³ãîì, ³ç äâîìà çóñòð³÷íèìè ñêàòàìè ³ ïðîñòîðîì ì³æ íèìè, ùî

äîçâîëÿº âèêîíóâàòè ñòðèáêè òà òðþêè ïðè êîæíîìó ïåðåì³ùåíí³ â³ä

îäí³º¿ ñò³íè äî ³íøî¿;

· ÑËÎÓÏ-ÑÒÀÉË — ñåð³ÿ àêðîáàòè÷íèõ ñòðèáê³â íà òðàìïë³íàõ, ï³-

ðàì³äàõ, êîíòð-íàõèëàõ, ïåðèëàõ òîùî, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà òðàñ³ ó

ïåâíîìó ïîðÿäêó.

Îë³ìï³àäà — 2010.

ì. Âàíêóâåð (Êàíàäà)
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АААА    ккккооооззззааааккккоооомммм    сссстттт
яяяякккк    ппппоооорррроооо
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З ДІДА%ПРАДІДА

тттт аааа нннн ееее шшшш ,,,,     
ооооггггииии    ззззддддооооллллааааєєєєшшшш!!!!

АААА бббб ииии     сссс тттт аааа тттт ииии     дддд оооо     зззз бббб рррр оооо йййй нннн ииии хххх     лллл аааа вввв     зззз аааа пппп оооо рррр оооо жжжж цццц іііі вввв ,,,,
нннн оооо вввв аааа чччч кккк ииии     зззз мммм аааа гггг аааа лллл ииии сссс яяяя     уууу     бббб оооо юююю     нннн аааа вввв кккк уууу лллл аааа чччч кккк ииии ,,,,
їїїї зззз дддд іііі     нннн аааа     кккк оооо нннн яяяя хххх ,,,,     вввв лллл уууу чччч нннн іііі йййй     сссс тттт рррр іііі лллл ьььь бббб іііі ,,,,     пппп лллл аааа вввв аааа нннн нннн іііі
тттт аааа …………     тттт аааа нннн цццц яяяя хххх     

«Все наше життя – гра», – говорить класик. За�
порозьке козацтво у свій спосіб стверджувало
ігрову культуру власної буденності. Виходячи
із сутності основних рис українського воїнс�
тва, ігрища не можливо відділити від них – но�
сіїв паcіонарного козацького духу, – яким і в
побуті, і особливо на війні весь час доводилося
опинятись у непередбачуваних обставинах.
Саме життя мало для них у значній мірі ігро�
вий характер. 

У сучасній концепції філософа Мирослава
Поповича, козак – людина з «антисвіту», з яск�
равими проявами характерництва. За його ін�
терпретацією, у світлі теорії «сміхової культу�
ри» карнавальний характер існування козац�
тва виявлявся у ритуалах і звичаях Січі.
А прийняття новачків до товариства було про�
цедурою ініціації, сакральними чи ритуальни�
ми випробовуваннями.
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Êåð³âíèê ìàâ â³äð³çíÿòèñÿ ðîçóìîì òà ñèëîþ 

З настанням Нового року козацьке товариство оби�

рало нове політичне (сучасною мовою) керівництво –

козачу старшину. Ці обрання були теж цілком устале�

ним драматичним дійством і рідко обходилися без

ускладнень, а іноді навіть завершувалися непередбачу�

вано: зі справжніми сварами, бійками, заворушеннями

сіроми. Опис вибору старшини подав Д. Яворницький.

Подібні повідомлення зустрічаються також і в Г. Л. де

Боплана, Й.�Й. Мюллера, Г. Ф. Гаррана. Як розповідає

Ж. Б. Шерер, якщо початок рад мав завжди ритуальний

характер, то у випадку з виборами старшини – завер�

шення носило ігровий ха�

рактер. Козацька демократія

дозволяла прямі сутички

між прибічниками кандида�

тів, і перевага була на боці

фізично сильнішої сторони

(вона, вірогідно, передбача�

ла подібне і відповідно готу�

валася до цього). Ігровому

елементу під час силового

вирішення питання, хто бу�

де обіймати ту або іншу ви�

борну посаду, залишалося

мало місця. 

Так само здійснювався й

вибір обох шкільних отама�

нів (для школярів молодшо�

го і старшого віку). Прохо�

див цей процес майже ана�

логічно, проте школярі за�

лучали більш ігрового

елементу, притаманного саме їхньому хлопчачому та

парубоцькому віку. Зазначимо, що бої навкулачки, вже

як звичайна розвага, відбувалися на Січі переважно у

святкові дні. Увечері козаки збиралися на січовому

майдані, поділялися на дві сторони (на так звані «вер�

хні» та «нижні» курені) і починали це змагання�розва�

гу, яке нерідко переростало в брутальну бійку. Особли�

во безкомпромісні та бойові «кулачки» відбувалися на

різдвяні святки як між школярами, так і між дорослими

козаками. Взагалі різдвяні звичаї і розваги на Січі були

різноманітними та строкатими, оскільки козацьке то�

вариство утворювалося з вихідців із різних україн�

ських земель, які мали свої традиції і забави.

Îñíîâà â³éñüêîâî¿ íàóêè – ãðà

За свідченнями сучасників, військова сфера життєді�

яльності козацтва була чи не найважливішою в їхньо�

му існуванні, а це вимагало виховання належних вій�

ськово�фізичних якостей. Так, в історичних джерелах

та літературі неодноразово йшлося про розвиток у ко�

заків великої сили, міцної волі, спритності, витрива�

лості, умілого володіння різноманітною зброєю, що

було необхідною умовою для прийняття новачка ко�

зацькою спільнотою та подальшого його утримання у

війську. Вже саме прийняття в козаки, за свідченнями

Г. Л. де Боплана («Серед козаків жоден не може вважа�

тися справжнім козаком, якщо не піднявся через усі

пороги»), П. Шевальє («Таких каскадів (тобто порогів.

– Прим. авт.) є тринадцять... Треба переплисти їх, а по�

тім зробити подорож по Чорному морю, щоб назива�

тися справжнім запорозьким козаком...») та інших ав�

торів, потребувало дуже складних іспитів. Про неймо�

вірні козацькі випробування писав і вражений україн�

ською звитягою посол К. Рондо.

Ìîëîäèêàì – ìîëèòèñÿ òà íà êîí³ «ðåï’ÿõîì» ñèä³òè

Окрім природного поповнення козацької спільно�

ти за рахунок прийшлої людності, яка «козачилася»

після певного ритуалу та іспитів, цей процес відбував�

ся і за рахунок молодиків, інститут яких формувався

різними шляхами (діти, привезені батьками, викраде�

З ДІДА%ПРАДІДА

Êîáçà, ë³òàâðè, áóáîí íàäèõàëè â³éñüêî 

³ ï³ä ÷àñ â³éñüêîâèõ ïåðåõîä³â
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ні тощо). Навчання проходило як у січових школах,

так і у козаків�наставників. Відомий козак Микита

Корж, який прожив 104 роки і залишив спогади про

своє життя на Січі, був «у послушності» у хрещеного

батька при курені та на зимівнику. А. Скальковський, а

за ним і Д. Яворницький писали, що молодиків у шко�

лі і поза нею вчили молитися, на коні «реп’яхом» сиді�

ти, шаблею рубати й відбиватися, із рушниці зірко

стріляти та списом добре колоти. Опанування мис�

тецтва верхової їзди йшло від необхідності вихован�

ня кінного воїна. 

Важливості кінноти вимагало саме існування козац�

тва як військової сили за умов степу, де вправно треба

було дати відсіч основному супротивнику – татарам.

Інформація про кінноту, конярство, кінні заводи на Сі�

чі міститься в численних джерелах. І хоча деякі дослід�

ники (як і Боплан) невисоко оцінюють досягнення ко�

зацтва на ниві творення кінного війська, все ж таки не

слід недооцінювати запорозьку кінноту як повноправ�

ний і дієздатний рід козацьких збройних сил. 

Повертаючись до виховання майстерності володін�

ня конем та ведення військових дій верхи, відзначимо

спеціальні ігрові вправи, де запорожці демонстрували

справжній вишкіл: підкидання та ловля шапки (або чо�

гось іншого) верхи, одноборство верхи та тренування

«герців» – двобоїв честі та бойової розвідки перед бит�

вою. За Пантелеймоном Кулішем, запорозький козак

«іде, то й до землі не доторкається. А оце було сядуть на

коней та по ярмарку – як іскри сяють! Кине оце було

бриль, та й не допустить: підбіжить конем, та й ухва�

тить».

ßê âîþâàëè, òàê ³ òàíöþâàëè

Окрім календарних свят (Різдво, Новий рік, Велик�

день і т.д.), що побутували на всій Україні, у запорожців

відзначалися «празники», ініційовані певними подія�

ми. Особливо великі урочистості та гуляння відбували�

ся після їхнього повернення із вдалих військових по�

ходів. Під час цих святкувань, які супроводжувалися

прогулянками січовими вулицями, розповідями про

військову звитягу та здобутки, стріляниною з вогне�

пальної зброї, козаки невпинно танцювали, демонс�

труючи різні танцювальні фігури. Певний сталий ри�

туал драматичного характеру з ігровими елементами,

серед яких переважали танцювальні, супроводжував і

«відхід» козака у ченці в один із відомих монастирів

(переважно Самарський, Мотронинський, Межигір�

ський), якщо герой дійства вирішив зробити це при�

людно. Кобза, литаври, бубон – музичні інструменти,

що супроводжували та надихали військо на перемогу

під час походів. Про це свідчить відомий малюнок

Ю. Коссака «Богдан Хмельницький з Тугай�Беєм» у

книзі «З української старовини».

Взагалі танцювальний складник козацької ігрової

культури був суттєвим. Збираючись невеликими гурта�

ми під час дозвілля під акомпанемент різних музич�

них інструментів, серед яких перед вела кобза, запо�

рожці багато танцювали, переймаючи один в одного

регіональні танцювальні традиції і створюючи ко�

зацькі танки, які суттєво вплинули на розвиток танцю�

вального мистецтва України.

На Січі було чимало поетів, кобзарів, художників,

співаків, танцюристів, народних лицедіїв. На жаль, як

зазначає дослідник історії та культури козацтва Олена

Апанович, в архіві майже не збереглися матеріали,

пов’язані з культурою Запорозької Січі, яка мала своє�

рідний та оригінальний характер, до того ж досягла

високого рівня у своєму розвиткові. 

Обмаль інформації не дозволяє широко реконстру�

ювати цю важливу і цікаву сторону козацького життя.

Але те, що відомо з історичних джерел, дозволяє зро�

бити висновок: запорозьке козацтво як соціальний

прошарок українського суспільства, маючи особливі

умови життя з його історичними та природними чин�

никами, у культурній традиції живилося з народних і

православних джерел. Особливо яскраво це виявляло�

ся під час свят, покликаних до життя самою місією за�

порозького козацтва – захисту рідної неньки�України.

Âàëåð³é ÑÒÀÐÊÎÂ,

êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê

Ôîòî Ñåðã³ÿ ËÀÂÐÎÂÀ

АКТУАЛЬНО

Â³éñüêîâà ñôåðà æèòòºä³ÿëüíîñò³ êîçàöòâà, ÷è

íå íàéâàæëèâ³øà, çà ñâ³ä÷åííÿìè ñó÷àñíèê³â,

â ¿õíüîìó ³ñíóâàíí³, âèìàãàëà âèõîâàííÿ íà-

ëåæíèõ â³éñüêîâî-ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé 

«Áî¿ íàâêóëà÷êè, âæå ÿê çâè÷àé-

íà ðîçâàãà, â³äáóâàëèñü íà Ñ³÷³

ïåðåâàæíî ó ñâÿòêîâ³ äí³»

З ДІДА%ПРАДІДА
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ІГРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Ïðèâèä áðîäèòü ªâðîïîþ –

ïðèâèä Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ

Сама історія оживає на землі ук�

раїнській, збираючи шанувальни�

ків реконструкторського мистец�

тва і глядачів�любителів гарного

дійства.

Минуле й сучасне зустрічаються

у форматі масштабної забави. Ли�

шень уявіть собі: лунають тулумба�

си. Гучний і низький звук інстру�

менту заполоняє розкішну у своє�

му оксамитовому вбранні долину і

здалеку нагадує постріл із гармати.

У супроводі численної варти і

блазнів до фортеці верхи набли�

жається сам князь із княгинею. На�

зустріч їм виїжджає воєвода, а зус�

трівши, – урочисто проводжає

князівське подружжя до прикра�

шеної давньоруською символікою

сцени. Народ затамував подих.

Князь, окинувши всіх поглядом,

благословляє чесний лицарський

турнір. І почалося… 

У двобої зійшлися мужність з

мужністю, відвага з відвагою. Удар

за ударом. Мечі перетинаються зі

щитами, щити з мечами. Крики,

зойк. Глядачі аж щуляться, уявляю�

чи відчуття «поранених». Рубка йде

«доросла». Тріщать обладунки.

Один за одним відходять з поля

бою переможені, а переможці під

звуки бурхливих оплесків та

схвальних вигуків глядачів насо�

лоджуються жаданою миттю пере�

моги.

Тим часом одне дійство зміню�

ється іншим, не менш видовищ�

ним. Звучить середньовічна музи�

ка. Публіка, розігріта добрим нас�

троєм і пивом, залюбки витанцьо�

вує, хто як уміє, але серед загалу є і

вельми вправні виконавці прадав�

ніх танців. Ближче до сутінків роз�

ваги стають більш запальними і

масовими. Хлопці під дівочі сміш�

ки по черзі підіймаються на висо�

кий гладкий стовп, на вершині

якого до колеса прив’язані всілякі

ласощі і дрібнички. Чималої вправ�

ності вимагає і «підвісний мостик»

(підвішена колода), по якому треба

пройти до кінця і повернутися на�

зад, до призу. Мало кому вдається

це зробити, майже всі опиняються

під мостиком. Поруч змагаються

бажаючі випробувати силу і сприт�

ність у перетягуванні линви. А ще

за кількадесят метрів, стоячи на ко�

лодах, зовсім юні витязі молотять

один одного палицями з м’якими

подушками на кінцях, силкуючись

збити з «підніжки». Аж ось з нізвід�

ки виникає вогонь. Він плавно тече

навколо ошалілої публіки, заворо�

жує і притягує, а знайшовши своє

відображення в очах глядачів, не�

наче зрадівши, спалахує з новою

силою. Це вогнелюбці вийшли по�

хизуватися своєю майстерністю,

демонструючи справжнє вогняне

шоу зі спецефектів і вогненних за�

рядів. Неймовірно, але на долонях

бажаючих виростають чудові по�

лум’яні квітки, а у темряві з’явля�

ються фантастичні вогняні фігури. 

Саме так або майже так прохо�

дять турніри і фестивалі реконс�

трукції, а також військово�історич�

ні ігри на місцевості. Романтичний

дух минулого вже давно не дає

спокою багатьом молодим мрій�

никам з багатою фантазією. Тому у

Ëèöàð ó ñÿþ÷îìó îáëàäóíêó íà á³ëîìó êîí³ ó ñóïðîâîä³ â³ðíîãî çáðîºíîñöÿ… Âðàæàþ÷³
ñâîºþ â³ä÷àéäóøí³ñòþ çâèòÿãè íà òóðí³ðàõ íà ÷åñòü ïðåêðàñíî¿ äàìè ³ ëèøå çà îäèí ¿¿
ïîö³ëóíîê… Ìàñøòàáí³ â³éíè íà ñëàâó êîðîëÿ òà Â³ò÷èçíè… Äóìàºòå, öå â ìèíóëîìó?
Çîâñ³ì í³. Òðàäèö³¿ Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ òà ñóâîðèé äóõ òèõ ÷àñ³â â³äòâîðþþòü çà äîïîìîãîþ
ìîëîòà òà êîâàäëà ðåêîíñòðóêòîðè — ëèöàð³ ñüîãîäåííÿ.

«Ò³ëüêè ó Êèºâ³ ïðàöþº ê³ëüêà äåñÿòê³â 

êëóá³â ³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿: 

óêðà¿íö³ çíàþòü – ó ùî ãðàþòü…»

УУккррааїїннссььккіі  ллииццаарріі

зз  єєввррооппееййссььккииммии

ааммббііццііяяммии
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середині 1980�х років реконструк�

ція вже охопила всю Європу і США.

Поступово ця течія добралася і до

просторів тодішнього СРСР. І на

сьогодні є досить поширеним хобі

серед молоді в країнах СНД. Що�

річно організовуються сотні но�

вих клубів, які займаються реконс�

трукцією найрізноманітніших

епох і армій. На противагу поши�

реній думці, що історична реконс�

трукція обмежується тільки періо�

дом Середньовіччя, об’єктом ре�

конструкції може стати будь�який

відрізок часу: від античності до но�

вітньої пори, будь�яка країна, будь�

який народ. Головне, щоб це було

цікаво з наукової історичної точки

зору.

Зважаючи на це, усі реконструк�

торські заходи об’єднує одне й те

саме – ретельне відтворення «сво�

єї» епохи. Тож якщо Середньовіччя,

то життя під час заходу – тільки в

шатрах. Готування – тільки в каза�

нах. Їдять учасники із глиняного

посуду. Меню – автентичне, так би

мовити «скуштувати Середньовіч�

чя на смак». До того ж і одяг пови�

нен бути із натуральної тканини та

по зовнішньому вигляду відповіда�

ти своєму історичному прототипу.

Таке заглиблення в реалії минуло�

го дає змогу зрозуміти певну істо�

ричну добу, відчувши всі її вади та

переваги, пронести знання старо�

вини як перепустку із прадавніх

часів через сучасність у майбутнє.

Óêðà¿íö³ çíàþòü – ó ùî ãðàþòü

Відчути важкі удари, прорубую�

чись крізь ворожі лави, взяти

участь в осаді чи обороні замку, по�

бувати під зливою стріл – все це

можливо і в Україні. Історична вій�

ськова реконструкція стала новим,

нехай і дорогим, але таким вража�

ючим хобі справжніх українських

чоловіків. 

– Після служби в армії почало не

вистачати духу братерства та сол�

датської дисципліни, – розповідає

«давньоруський дружинник» Олек�

сій, – тож вирішив спробувати се�

бе в якості середньовічного воїна.

До сих пір у захваті – це не лише

заповнило прогалину в моєму

житті, а й допомогло відчути пред�

ків, які вважалися одними з кращих

воїнів у світі.

Сьогодні тільки у Києві працює

кілька десятків відомих клубів істо�

ричної реконструкції. Молоді

хлопці та дівчата намагаються пе�

ревершити одне одного не лише у

виготовленні автентичного одягу,

прикрас, музичних інструментів та

обладунків, а й у володінні зброєю

та навіть у майстерності викорис�

тання стратегії і тактики бою. Вони

перетворюють ліси та поля на

справжні театри бойових дій, де

середньовічні армії зухвало випро�

бовують себе на міць у масштаб�

них битвах. 

Українці знають – у що грають…

З чого ж все почалося? 

– На українські землі історична

реконструкція прийшла майже од�

ночасно із незалежністю, – розпо�

відає один із ветеранів «лицарсько�

го руху», представник київського

клубу «Бойове Братство» Костян�

тин. – Спочатку не знали навіть з

чого починати: ідей – багато, сум�

бур – один. Але з часом до нас ста�

ли потрапляти відеосюжети від на�

ших західних колег. Чим не прик�

лад для наслідування? А водночас –

чим не заклик до внесення своєї,

української, харизми? Ми почали

шити автентичний одяг, кувати

першу зброю та виготовляти обла�

дунки. Дюралеві трубки, фанера та

металобрухт – все стало у нагоді.

Так у нас з’явилися перші ковалі і

кравці, внаслідок чого – і перші

«еволюційні» перетворення: укра�

їнський хлопець із фанерним щи�

том та дюралевою трубкою, що

слугувала мечем, обернувся на ли�

царя у важких латах зі сталевим

клинком. 

АКТУАЛЬНОІГРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Термін «історична рекон�
струкція» має два значення:
це відновлення зовнішньо�
го вигляду та внутрішнього
змісту об’єкта, повернення
його практичного призна�
чення, ґрунтуючись на збе�
режених частинах. Так са�
мо, беручи за основу пись�
мові чи усні історичні дже�
рела, може бути відновлено
і певну подію, процес або
обряд.

Завдання історичної ре�
конструкції – відтворити
дух конкретного часу, істо�
ричні події, з ним пов’язані,
побут і культуру тієї епохи,
ґрунтуючись на літератур�
них, археологічних та істо�
ричних джерелах. Голов�
не – це історична відповід�
ність відтворюваного події
дійсності.

ÄÎÂ²ÄÊÀ «ÂÓ»

Íå ëèøå ñèëîþ

ì³ðÿþòüñÿ, à é

äîáëåñòü ÷åñòü òà

ã³äí³ñòü äåìîíñòðóþòü

Ìå÷åì áèé — ãîëîâîþ

äóìàé. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ

ðåêîíñòðóêö³é áåçïåêà

íà ïåðøîìó ì³ñò³
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Ãàðÿ÷èé òàíîê 

ìîëîòà â ïèëþö³ â³ê³â

Справжній середньовічний об�

ладунок, а тим більше зброя, доро�

гого коштують. Озброєння цілком

і повністю відповідає своїм істо�

ричним прототипам, лише з одні�

єю різницею: воно – не нагостре�

не. Як згадує один із учасників від�

творення історичної давнини, «єв�

ропейські реконструктори

привозять кращі за наші предмети

побуту: посуд, похідні меблі тощо.

А от костюми, обладунки та зброя

набагато ліпші в нас – ми ретельні�

ше проробляємо деталі вбрання.

Бо це для нас – справа честі». Тому

у великих клубах почали заснову�

вати свої кузні і швацькі майстерні,

виховувати власних кравців і кова�

лів. 

У середні віки професія коваля

була почесною і необхідною. Про

знаних ковалів говорили навіть,

що вони розуміють «душу» заліза, а

в їхніх кузнях «кується» справжнє

диво. Для наочного уявлення про

чудо�кузню звернімось до худож�

нього твору – роману подільсько�

го письменника В. Бабляка «Жван�

чик», в якому головний герой –

сільський коваль: «...Чи ви бачили,

чи чули, як на ковадлі дворогім га�

ряче б’ють два молотки в парі? Ве�

ликий – то сила, але сліпа, це – дія,

але не самостійна, це – політ, але

без мети. Залиши великого одино�

ким і він, безпорадний, наробить

лиха, хоч народжений для добра.

Тут на допомогу прибігає молоток

у п’ять разів менший... задріботів

малий по ковадлу, збоку від бруска.

Звук цей можна однаково прирів�

няти до рику тигра за кущем. То –

проба, заспів, початкова крапля

дощу перед бурею чи що...

Малий показував дорогу: вів по

брускові то вперед, то назад, улі�

во – вправо, або топтався на місці.

А великий важко і слухняно, мов

слон, ішов по слідах. А обидва –

живі, у дивній роботі – гордо дзве�

ніли:

— Тут бий! – Тут б’ю! – Тут бий! –

Б’ю! Б’ю! Б’ю!»

Така «гаряча» музика молотів не

пройшла повз вуха Свана,

у реальному житті –

Олександра Шереме�

та. Зачепила за живе,

підкорила. На той час

йому було 22 роки. Те�

пер він «диригент» і має свій «ор�

кестр»: сучасну, добре обладнану

кузню, де, крім нього, трудяться ще

двоє�троє помічників. Учнів коваль

приймає радо, хоча застерігає – за�

робляти гроші на своїх виробах

вони почнуть не одразу. 

А Сван знає, що говорить. Про та�

ких, як він, людей, обізнаних у сво�

їй справі, кажуть: «На всі ноги кова�

ний». З�під його молота виходять

справжні шедеври: середньовічні

лати, шоломи, кольчуги, мечі, шаблі

і бойові сокири. Замовлення на ви�

роби українського майстра надхо�

дять з усіх кутків Європи та США. За

словами господаря кузні, «західні

«лицарі» дуже цінують українських

ковалів. Для них купувати речі у нас

значно дешевше, ніж у місцевих

майстрів. До того ж і якість виробів

чудова» Проте вітчизняні «воїни»

сюди заходять зрідка – за дорого». 

Зброя носить класовий харак�

тер: мечі і кинджали залишаються

привілеями вельможних лицарів,

прості ж уподобають сокири, пала�

ші та алебарди. 

Для Свана головне – не боятись

експериментувати і відкривати но�

ві горизонти для своєї майстер�

ності. Тому на його підприємстві

виготовляють не лише зброю, а й

костюми, меблі та інші повсякден�

ні речі, необхідні для людей Се�

редньовіччя. Всі вони співпада�

ють із прототипами, що є на гра�

вюрах або були знайдені археоло�

гами. 

Майстер не лише одя�

гає сучасне лицарс�

тво, а й сам пробує

свої сили на тур�

нірах, демон�

струючи бо�

йові навич�

ки в Укра�

їні чи

п р е д �

ставляю�

чи її у за�

к о р д о н �

них зма�

ганнях. 

ІГРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

«Íà óêðà¿íñüê³ çåìë³ ³ñòîðè÷íà ðåêîíñòðóêö³ÿ

ïðèéøëà ìàéæå îäíî÷àñíî ³ç íåçàëåæí³ñòþ»

Íàùàäêè ëèöàð³â —

ïàòð³îòè Óêðà¿íè

Ìàéñòåð ñâîº¿ ñïðàâè

Î.Øåðåìåò — 

«ï³äêîâàíèé íà âñ³ íîãè»
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– Турніри в Росії та Європі вже

давно вийшли на новий рівень, –

розповідає Сван. – Щоб узяти в

них участь, треба не лише володіти

мечем, а й мати військовий і ци�

вільний одяг, який ідеально співпа�

дає з певною епохою та країною. 

Тим не менше наші земляки до�

вели, що вони – гідні супротивни�

ки європейському лицарству. За

словами хлопців із «Бойового

Братства», вони вже встигли побу�

вати на європейських фестивалях

у Польщі, Німеччині та Прибалти�

ці, де створили собі серйозний ав�

торитет.

Óêðà¿íñüêà âäà÷à – ùèðî äàòè

çäà÷ó, à ÿê äàâ çäà÷ó – ïåðå-

ïðîñèòè çà âäà÷ó

Бої між клубами реконструкто�

рів йдуть на повну силу. Знов�таки,

якщо проводити аналогію з Євро�

пою, то, як говорять українські фа�

хівці, «наші правила проведення

двобоїв набагато суворіші за їхні. У

нас учасники б’ються в жорсткий

фул контакт (повний контакт), то�

ді як у Європі діє вимога лише оз�

начувати удари. Тож рівень україн�

ських бійців дуже високий». Тому і

не дивно, що лускаються шоломи,

ламається зброя, а «убитих» вояків

брати по зброї несуть до цілком су�

часних лікарів.

Í³ÿêî¿ â³éñüêîâî¿ äèñöèïë³íè â ëèöàð³â íå áóëî ³
áóòè íå ìîãëî. Òîìó ùî ëèöàð – ³íäèâ³äóàëü-
íèé áîºöü, ïðèâ³ëåéîâàíèé âî¿í ³ç áîë³ñíî
ãîñòðèì ïî÷óòòÿì âëàñíîãî äîñòî¿íñòâà.
Â³í ïðîôåñ³îíàë â³ä íàðîäæåííÿ ³ ó â³é-
ñüêîâ³é ñïðàâ³ äîð³âíþº êîæíîìó ç³ ñâî-
ãî ñòàíó àæ äî êîðîëÿ. Ó áîþ â³í çàëå-
æèòü ò³ëüêè ñàì â³ä ñåáå ³ âèä³ëèòèñÿ,
áóòè ïåðøèì ìîæå, ò³ëüêè ïîêàçàâ-
øè ñâîþ õîðîáð³ñòü, äîáðîòí³ñòü
ñâîº¿ çáðî¿ ³ æâàâ³ñòü êîíÿ. ² â³í äå-
ìîíñòðóâàâ öå âñ³ìà ñèëàìè. Òàê õòî
æ îòóò ì³ã ùîñü éîìó âêàçàòè, íàêà-
çàòè? Ëèöàð ñàì çíàº âñå ³ áóäü-ÿêèé
íàêàç äëÿ íüîãî – óòðàòà ÷åñò³.

Ëèöàð³ æèëè çàðàäè áîþ, ó ÿêèé êè-
äàëèñÿ, çàáóâøè ïðî îáåðåæí³ñòü,
ïðî åëåìåíòàðíèé ëàä, ïîðóøóþ÷è
íàêàçè êîìàíäóþ÷èõ. Õî÷à, ÿê³ òàì íàêàçè: ëèöàðÿì ëèøå ïðîïîíó-
âàëè òðèìàòè ëàä, ¿õ ïðîñèëè.

Ëèøå ç ê³íöÿ XI ñò., ï³ä ÷àñ õðåñòîâèõ ïîõîä³â, ñòàëè âèíèêàòè äó-
õîâíî-ëèöàðñüê³ îðäåíà, ÿê³ ìàëè ñòðîã³ ñòàòóòè, ùî ðåãëàìåíòóâà-
ëè áîéîâ³ ä³¿. 

²íîä³ çà óìîâàìè ëåâíîãî äîãîâîðó ëèöàð ïîâèííèé áóâ ñëóæèòè
ñåíüéîðó òó ê³ëüê³ñòü ÷àñó, íà ÿêó â íüîãî âèñòà÷èòü ïðîäîâîëüñòâà.
² îò òàêèé õîðîáðèé ÷îëîâ³ê áóâ ç îêîñòîì, ³ äîäàâàâ óñ³ çóñèëëÿ,
ùîá ç’¿ñòè éîãî çà òðè äí³, ï³ñëÿ ÷îãî ¿õàâ ó ñâ³é çàìîê. 

Ö²ÊÀÂÎ ÇÍÀÒÈ

Áóòè ñüîãîäí³øí³ì ëèöàðåì —

íåäåøåâà ñïðàâà
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– У запалі бою забуваєш, що це –

лише гра, – посміхається «німець�

кий лицар» із Києва Олег. – Травму�

вати когось дуже легко. Травмува�

тись самому – ще легше. Обладу�

нок сковує рухи, а до шолома тре�

ба дуже довго звикати. Після

фестивалів і турнірів лати треба

нести до коваля у ремонт.

У масових битвах – бугуртах –

реконструктори сходяться «стінка

на стінку». Кількість учасників у та�

кій баталії необмежена. Це можуть

бути світові змагання, де з кожного

боку виступає ціле військо по кіль�

ка сотень людей. Травми тут –

справа звичайна. Хлопці з гордіс�

тю демонструють численні вм’яти�

ни на панцирах та шоломах. 

– Страждає в основному голо�

ва, – розповідає бугуртсмен із бага�

толітнім стажем Дмитро, – але час�

то зазнають пошкоджень руки та

ноги. 

Реконструкторські турніри дав�

но перестали бути просто хобі. Це

спорт. І з часом він стає все більш

жорсткішим.

Щоб гідно відстояти честь свого

клубу, «лицарі» мають регулярно

тренуватись. Після легкої розмин�

ки хлопці по кілька годин відпра�

цьовують удари і прийоми, а також

перевіряють одне одного у двобої.

Але і при цьому не можуть без жар�

тів: «Як горілку п’ють, то мене ми�

нають, а як ся б’ють, то від мене по�

чинають». Така от українська вдача:

і у жартах встигає, і в бою не прозя�

бає! 

Вже зараз до арсеналу «середньо�

вічних воїнів» увійшли прийоми

боротьби – удари ліктями і кулака�

ми. В Європі давно існують спеці�

альні школи, де досвідчені тренери

виховують «лицарів», досліджуючи

старовинні книги про воїнське

мистецтво та володіння зброєю. Не

відстають і організатори турнірів

та фестивалів. Найбільш сильних

та відважних бійців очікують навіть

грошові призи. І якщо у Західній

Європі «лицар�одинак» може отри�

мати кілька сотень умовних оди�

ниць за перемогу на турнірі, то виг�

раш команди сягає десяти�п’ятнад�

цяти тисяч. Але разом із цим по�

повнюються не лише гаманці

переможців, а і лазарети, і лікарні. 

Íå ëÿêàéòå ì³é ãàìàíåöü

Саме так би сказали у славному

місті Одеса, дізнавшись про ціну

на обладунки. Лицар прадавніх ча�

сів, озброєний та ще й на бойово�

му коні, прирівнюється до сучас�

ного танка. Причому не лише че�

рез бойову потужність, а й через

грошові витрати. Сама лише коль�

чуга коштувала цілий статок, не ка�

жучи вже про бойових коней, що в

еквіваленті на сучасні ціни були

дорожчими за спортивне авто. За

кілька століть цінова політика ко�

валів дещо пом’якшала, але ре�

конструкція, тим не менше, відчут�

но б’є по кишенях прихильників

історії.

Ціна залежить від того, яку епоху

ви хочете відтворити, і головне –

яку роль ви бажаєте приміряти на

себе? Ранній період, коли лицарс�

тво тільки почало зароджуватись,

відносно дешевий – легкі шоломи

та шкіряні кіраси ще не були оста�

точно витіснені важкими обладун�

ками. Хоча лорди та заможні воїни

вже носили кольчуги. 

Така кольчуга коштуватиме дуже

дорого: від трьох до дев’яти тисяч

гривень, адже технологія, за якою

кожне кільце окремо приклепува�

лось до інших, надто кропітка і

складна. Звичайний солдат або

міський житель у скромному одязі

та простеньких латах коштувати�

ме дешевше. Якщо ж ви мрієте

вдягти на себе блискучий панцир

благородного лицаря, барона, гер�

цога чи його величності короля,

будьте готові витратити не один

десяток тисяч гривень. 

Але якщо ваше бажання стати на

сповнений небезпеки і слави шлях

воїна дуже велике, а з грошима

проблеми, члени реконструктор�

ських клубів, як справжні лицарі,

радо підуть вам назустріч, варто

лише попросити. Вам можуть по�

зичити комплект обладунків на час

тренувань, а клубний коваль зап�

росить попрацювати у кузні і, мож�

ливо, поступиться у ціні. 

Тож Середньовіччя чекає на вас,

головне – не забувайте, що лицар,

у першу чергу, – не воїн, закований

у броню, а чоловік із мужнім та

шляхетним серцем. Принаймні,

українцям це зрозуміло…

Ëàäî ÃÅÃÅ×ÊÎÐ²

ІГРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Â³ðíèé ê³íü, ì³öíà ðóêà,

ñâ³òëà äóøà òà áëàãîðîäíå

ñåðöå — îçíàêè

ñïðàâæíüîãî ëèöàðÿ
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РОЗУМОВА РОДЗИНКА

По горизонталі: 4. Ім’я старогрецького походження, що
означає «запашний». 5. Так звали батька автора твору «Со�
бор». 9. Це імення носив славнозвісний Наливайко, керів�
ник селянсько�козацького повстання 1594�1596 рр. 13.
Ім’я, яке говорить про те, що воно Богом дане. 14. Ім’я ве�
ликого князя Київської Русі. 15. Роман «Лебедина зграя»
написав письменник Земляк. Цим іменем його величали.
18. Староруське ім’я. Так звали ученого�фізика Курчатова.
20. «Ой ти гарний... прийди сядь біля мене – рядки з пісні.
Пропущене ім’я. 21. Це імення мав славний український
живописець Трутовський. 24. Великий історик, перший
президент Української держави Грушевський носив це ім’я.
25. Імення грецького походження, означає «веселий», «ра�
дісний». 26. Це ім’я пов’язане з прізвищем духовного дія�
ча православної церкви, що проголосив «анафему» гетьма�
ну І.Мазепі. 27. Цим іменем звали відомого українського
хірурга і професора, який вертав людям слух. 29. Яке ім’я
в автора оповідання «Мужицька арифметика»? 30. Це
імення носив декабрист Рилєєв. 31. Походження цього іме�
ні від римського слова, яке означає «переможець». 33.
Імення, що згадується в байці Л. Глібова «Вовк і кіт».

По вертикалі: 1. Це ім’я має сучасний композитор Гаденко.
2. Ім’я онука М.М.Коцюбинського. 3. Таке імення мав Сте�
ценко – український композитор і диригент. 6. Імення співа�
ка Козловського. 7. «Висне небо синє, синє, та не те» – ря�
док з одного вірша, якого написав Щоголев. Як звали поета?
8. Це ім’я носив легендарний керівник селянського руху на
Поділлі. 9. Ім’я відомого організатора партизанського руху в
Україні в роки Великої Вітчизняної війни 10. Місто в Криму,
де знаходиться картинна галерея ім. І.К.Айвазовського підка�
же потрібне ім’я. 11. Старовинне ім’я. Перші три літери оз�
начають звук, який притаманний собаці, а решта літер – оз�
начає передню частину голови свині. 12. Відгадуючи це
імення, згадайте давньогрецького філософа. 16. Таємне
«Кирило�...» товариство. Від якого імені походить друга час�
тина назви? 17. Редактором журналу «Перець» був довгий
час письменник Маківчук. Як його звали? 19. Роман «Вир».
Як звали автора? 22. На честь цього імені назване «Свято
закоханих». 23. Драматичний твір Т.Г.Шевченка»... Стодо�
ля». Пропущене ім’я. 28. Комедія драматурга І.Карпенка�
Карого»... Боруля». Ім’я? 32. Перші дві літери цього імені го�
ворять про метричну міру земельної площі.

Відповіді на кросворди «Гетьмани України»
По горизонталі: 4. Многогрішний (Дем’ян Гнатович). 7. Са�
гайдачний (Петро Кононович). 10. Дорошенко (Михайло).
11. Розумовський (Кирило Григорович). 13. Хмельницький
(Богдан�Зіновій Михайлович). 14. Брюховецький (Іван Мар�
тинович). 15. Орлик (Пилип Степанович). 16. Апостол (Да�
нило Павлович).
По вертикалі: 1. Полуботок (Павло Леонтійович). 2. Скоро�
падський (Іван Ілліч). 3. Ханенко (Михайло Степанович). 5.
Мазепа (Іван Степанович). 6. Виговський (Іван Остапович).
8. Самойлович (Іван). 9. Тетеря (Павло Іванович). 12. Сом�
ко (Яким Семенович).
Примітка: Гетьманами України були ще: син Б. Хмельниць�
кого Юрій (1659 – 63рр.) страчений турками в Кам’янці�
Подольському; Петро Дорофійович Дорошенко (1665 –
76рр.), перед тим очолював шість років Прилуцький полк;
Павло Петрович Скоропадський – останній гетьман України
(29. IV� 14. XII.1918)

Чайнворд: 1. Ім’я автора першого історичного українського
роману «Чорна рада». 2. Цьому імені відповідає ім’я «Ники�
фор». 3. Поетичну книгу «Я – син України» написав львів�
ський поет Братунь. Як його звали? 4. Великий князь київ�
ський. 5. Князь ... Галицький. Ім’я? 6. Це імення мав пись�
менник�гуморист Ковінька. 7. Як звали військового діяча
Малиновського, двічі героя у Великій Вітчизняній війні, що
народився в Одесі? 8. Український поет�прозаїк... Тихий.
Ім’я? 9. Таке ім’я мав герой народно�визвольної війни 1648�
54 рр. Кривоніс. 10. Відгадати потрібне ім’я допоможе пріз�
вище письменника, що упорядкував книги «З порога смерті»
(письменники України – жертви сталінських репресій). 11.
Це імення носить закарпатський живописець Бокшай. 12.
«... Шабатин» – Український байкар. Як звати? 13. Цим іме�
нем звали письменника�класика, який написав роман «По�
вія». 14. Колишня назва м. Івано�Франківська говорить про
це імення. 15. Ім’я слов’янського походження, що славить
владу. 16. Рідкісне ім’я.

Кросворд склав Микола ТУРКІВСЬКИЙ
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Íà æàëü, ëþäèíà — íå ÿù³ðêà — íå ìî-

æå øâèäêî òà áåçáîë³ñíî â³äêèíóòè

«õâ³ñò» ïðîáëåì ìèíóëîãî. Òà é íàâ³ùî â³ä-

êèäàòè — ¿õ ïîòð³áíî âèð³øóâàòè! 

Í³êîëè íå çäàâàòèñÿ, éòè, äîëàþ÷è áóäü-

ÿê³ ïåðåïîíè íà øëÿõó äî ìåòè, âñòàâàòè

ï³ñëÿ íåâäà÷ òà ïàä³íü ³ ñì³ëèâî äèâèòèñÿ

âïåðåä — öüîìó íàñ ìîæóòü íàâ÷èòè óëþá-

ëåí³ ãåðî¿ ë³òåðàòóðè òà ê³íåìàòîãðàôó. 

²íîä³ äóìêà «À ùî á íà ìîºìó ì³ñö³ çðî-

áèâ (âèáðàòè ïîòð³áíîãî ãåðîÿ)?» ìîæå äî-

ïîìîãòè «ïîøèêóâàòè» äóìêè, ðîçãëÿíóòè

ñèòóàö³þ ç ³íøîãî áîêó ÷è ïðîñòî çíÿòè íàïðóæåííÿ. Çâè÷àéíî, íàøå æèòòÿ — íå ê³íî,

ÿêå ìîæíà ïîñòàâèòè íà ïàóçó ÷è ïåðåìîòàòè íàçàä, íå êíèæêà, ÿêó ìîæíà íà ïåâíèé

÷àñ â³äêëàñòè, êîëè âæå íå ñèëà ÷èòàòè. Àëå ë³òåðàòóðà, ìóçèêà òà ê³íåìàòîãðàô ³íîä³

ñòàþòü äëÿ íàñ ñèìóëÿòîðîì ðåàëüíîãî æèòòÿ, äîïîìàãàþ÷è ó ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ çíàé-

òè íàéîïòèìàëüí³øå ð³øåííÿ. 

Ведуча рубрики Дар’я Чігарєва:

«Журналісти стріляють не кулями»
упорядник Олександр Клубань,
2012 рік
Це видання унікальне та цінне тим, що піднімає ряд актуальних у су�

часних умовах тем: взаємодія армії і медіа, роль журналіста на війні,
особливості роботи кореспондентів у районах збройних конфліктів,
бойових дій, на військових маневрах та у зоні стихійних лих. І про це
все розповідають українські журналісти та офіцери зі зв’язків з гро�
мадськістю вітчизняного оборонного відомства. У своїх спогадах вони
діляться власним досвідом роботи в екстремальних умовах.

«Журналісти стріляють не кулями» – це колективна праця людей,
які на собі відчули всі складнощі неврегульованих відносин засобів
масової інформації та силових відомств. А кожна сторона в цих неп�
ростих відносинах повинна знати свої права та обов’язки. Це не підручник для новачків у журна�
лістиці екстріму, але повчитися є чому. 

Видання підкупає тим, що автори на яскравих прикладах із власного досвіду демонструють, що
теорії, написані в затишних кабінетах, дуже часто пасують перед суворою реальністю та неперед�
бачуваними обставинами.

трилогія «Голодні ігри» 
Сьюзен Колінз,
2008 рік
У 2008 році роман «Голодні ігри» дуже швидко став бестселером. Трохи згодом, у 2009�2010

роках виходять друга і заключна частини трилогії: «І спалахне полум’я» та «Сойка�пересмішниця»,
які просто зміталися з книжних полиць.

Майже ювелірно точна екранізація роману у 2012 році спри�
чинила нову хвилю популярності трилогії. Навіть Стівен Кінг,
який досить критично ставиться до сучасної популярної літера�
тури, високо оцінив «Голодні ігри». Дійсно, роман захоплює з
перших рядків у полон свого власного унікального світу, де над
12 Дистриктами панує розбещений Капітолій, на потіху якого
кожного року проводяться так звані Голодні ігри. І щороку 24
трибути (12 хлопців та дівчат 14�18 років) вимушені вбивати
один одного на арені. Але головна героїня, Кітніс Евердін, яка
добровільно займає місце своєї 14�річної сестри на Голодних
іграх, своїми вчинками висікає іскру – і полум’я великого пов�
стання охоплює Дистрикти. 

Роман про боротьбу юної безстрашної людини проти обста�
вин, влади і самої себе захоплює та змушує замислитися над
реальними та примарними цінностями людського життя. 

НА ДИВАНІ З «ВІЙСЬКОМ УКРАЇНИ»

Альбом «Metanoia. Part 1»
«Друга ріка»

2012 рік
На жаль, україн�

ський рок не часто
балує своїх слухачів
новими альбомами
та єдністю трьох
компонентів: якісної
музики, глибоких
текстів та оригі�

нального вокалу. Тому альбом «Другої ріки» –
приємний довгоочікуваний подарунок для при�
хильників музикантів (вже три роки пройшло з
часів випуску їхнього останнього альбому). 

Інтригуюча назва «Metanoia», яка перекла�
дається з грецької – «переосмислення», при�
вертає увагу слухача, бо обіцяє зміну стилю,
щось свіженьке у творчості гурту. 

На щастя (чи на жаль), нічого нового: зво�
рушлива лірика під непогану музику і той са�
мий оксамитовий вокал Валерія Харчишина.
Безсумнівно, ряд окремих композицій дуже
вдалий та драйвовий, як, наприклад, «Ти зі
мною (Я здаюсь!)», «Світ на різних берегах»,
але якогось глобального «переосмислення»
стилю або творчості не простежується. Зали�
шається чекати другої частини, яку музиканти
обіцяють «народити» найближчим часом. 

Навіть якщо ви не прихильник гурту «Друга
ріка», цей життєстверджуючий альбом може
стати чудовим урізноманітненням повсякден�
ного музичного меню.

• ЧИТАЄМО • СЛУХАЄМО
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«13 вбивць»
2010 рік
Жанр: бойовик, історична драма
Країна: Японія, Великобританія
Режисер: Такасі Мііке
У головних ролях: Кодзі Якусьо, Такаюкі Яма�
да, Юсуке Ісейа, Масатіка Ітімура

Кінострічка «13 вбивць», натуралістична та
місцями кривава, досить вдало передає дух
Японії, з її самураями, сегунами, мечами, ха�
ракірі та смертельними двобоями. Сюжет не
пропонує глядачу нічого нового: тринадцять
відважних воїнів збираються разом для того,
щоб знищити брата сегуна – пана Наріцугу –
жорстокого та холоднокровного тирана, який
знищує цілі сім’ї та села, катує людей тощо.
Звичайно ж, кривавого тирана охороняє неве�
лике військо, з яким наша «чортова дюжина»
вирішує зійтися у смертельному двобої. 

Самурайська честь та гідність, бажання
знайти смерть у бою за справедливість та
прагнення навіть ціною власного життя бороти�
ся проти зла – це стрижень, на якому трима�
ється вся ідейна складова кінострічки. Але го�
ловна цінність фільму полягає все�таки в де�
тальному відтворенні звичаїв японських воїнів,
їхнього побуту, поглядів на життя та смерть.
Чудово передане світосприйняття усієї нації за�
галом: неквапливість, виваженість, жорсткий
регламент кожної дії та руху, відсутність страху
перед смертю, оспівування романтики бою.

«Падіння останньої імперії» 
2011 рік
Жанр: військова історична драма, бойовик
Режисер: Лі Чжан, Джекі Чан
У головних ролях: Джекі Чан, Уінстон Чао, Лі
Бінбін, Сунь Чунь

Ця кінострічка, певно, повинна стати знахід�
кою для шанувальників китайської культури та
історії. Вона переносить глядача до подій
1911 року, коли Китай палав від вогнів рево�
люції та стікав кров’ю свого народу, намагаю�
чись зайняти законне місце серед країн світо�
вої спільноти та позбутися згубної влади мо�
нархічної династії Цин. 

Режисер картини – Джекі Чан – намагався
створити монолітне епічне полотно, приуроче�
не до 100�річчя китайської революції та краху
монархії. Але, на жаль, більшість сцен вийшли
пласкими, герої не чіпляють за живе, а пере�
вантаженість китайськими назвами географіч�
них об’єктів та іменами розосереджують увагу
глядача, нитка оповідання губиться. Серед
плюсів кінострічки можна назвати вражаючі
батальні сцени, високоякісну роботу операто�
ра, детально пророблені декорації, ідеально пі�
дібрану кольорову гаму – за технічними харак�
теристиками фільм заслуговує високої оцінки. 

• ДИВИМОСЯ

НА ДИВАНІ З «ВІЙСЬКОМ УКРАЇНИ»

«Воїн» 
2011 рік
Жанр: бойовик, спортивна драма
Режисер: Гевін О’конор
У ролях: Том Харді, Джоел Едгертон, Нік Нол�
ті, Дженіфер Морісон

Ця кінострічка – непоганий голлівудський
бойовик, де є над чим замислитись та на що
подивитися. 

Хоч «Воїн» і став жертвою звинувачень у пе�
редбачуваності та награності, глядач із задо�
воленням занурюється у світ проблем голов�
них героїв, образи яких чітко та реалістично
виписані. Кожен з них привабливий по�своє�
му, за плечима кожного – своя виняткова дра�
матична історія. Батько, колишній тренер,
який колись прикладався до пляшки, намага�
ється повернути любов та довіру двох дорос�
лих синів, але це не просто. Два різні характе�
ри – два брати, кожен з яких має власний мо�
тив для перемоги на бойових змаганнях.

Те, що у фіналі рідні брати зійдуться у кри�
вавому двобої на ринзі – очікуваний хід сцена�
ристів, але від цього драматичне напруження
фільму не зменшується, а навпаки – зростає.
Кінострічка надовго залишається у пам’яті, а
сцени видовищних боїв занурюють у атмосфе�
ру спортивного азарту з головою. 
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ФОТОКОНКУРС

«СМІЄМОСЯ 
З ВІЙСЬКОМ»

Кожного дня людина сповна переживає підйоми і

спади, радощі і проблеми. Таке вже наше життя. Склад�

не і непередбачуване, воно ніби випробовує особис�

тість на міцність. Звісно, рецепти від неприємностей

та стресів у кожного свої. Але найпоширеніший серед

них – здорове почуття гумору. Здатність знаходити ве�

селі нотки у, здавалося б, драматич�

ному – не лише допомагає гідно пе�

реносити усі випробовування, зок�

рема військової служби, а й рятує від

депресії. Адже, як сказав В. Гюго,

«сміх – це сонце: воно проганяє зи�

му з людського лиця».

Тож, незважаючи на всілякі труд�

нощі та кризи, колектив журналу

«Військо України» пропонує Вам,

шановні читачі, поставитись з гумо�

ром до примх буденності та посмія�

тись із кумедних миттєвостей, які

щодня ми зустрічаємо і на службі, і в

особистому житті, миттєвостей, які

встигла закарбувати на світлині

вправна рука фотографа. 

Фотографія із мистецтва обраних

перетворилася на масове захоплен�

ня. А там де захоплення, там і задово�

лення. Тому на сторінках часопису

«Військо України» ми оголошуємо новий фотокон�

курс під назвою «СМІЄМОСЯ З ВІЙСЬКОМ» і щиро

запрошуємо всіх бажаючих, як професійних фото�

митців, так і фотоаматорів, узяти в ньому участь. 

А для цього потрібно: 

– відібрати світлину, яка Вам до вподоби, та надісла�

ти її до редакції на електронну адресу Оргкомітету

Конкурсу: viysko2012@ukr.net (без обробки у форматі

JPEG�файл, розподільною здатністю 300 dpi); 

– у графі «Тема» зазначити: фото на конкурс «СМІЄ�

МОСЯ З ВІЙСЬКОМ»;

– в електронному листі вказати:

свої прізвище, ім’я та по батькові; ад�

ресу проживання; контактний теле�

фон; назву роботи у контексті Кон�

курсу; місце та час зйомки.

До участі у Конкурсі не допускають�

ся світлини низької якості та які міс�

тять відверту або приховану рекламу.

Зверніть увагу, подання фоторобіт

на Конкурс автоматично означає

згоду автора з його правилами, а та�

кож надання дозволу на публікацію у

зазначеному журналі. 

Терміни проведення Конкурсу: з

лютого до жовтня 2013 року.

Оцінка робіт та визначення пере�

можців відбудеться у листопаді 2013

року, а оприлюднення результатів –

у журналі «Військо України» (№ 12,

2013 року).

Із нетерпінням чекаємо на Ваші роботи та сподіває�

мося, що кумедні фотомиті додадуть усім нам настрою

та натхнення. Посміхніться! Як, Ви ще не посміх�

аєтесь? Тоді «Військо України» йде до Вас! 

«Í³êîëè íå çäàâàéñÿ»

Ñåðã³é Ïîïñóºâè÷, ì. Êè¿â

Êîøåíÿ–íîâîñåë:

«Íåâæå ³ â ìåíå áóäå

âëàñíèé êóò?»

Âàñèëü Ïîòàï÷óê, 

ì. Á³ëà Öåðêâà



«Àòè-áàòè, àêðîáàòè:

òàíê³ñòè-åêâ³ë³áð³ñòè»

Ïàâëî Ñåðã³ºíêî, ñ. Äåñíà



Ãàííà ²ëü¿íèõ, 

ñòàðøèé ñîëäàò

ðîçâ³äðîòè 30-¿

ãâàðä³éñüêî¿ îêðåìî¿

ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè

(ì.Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé)

Ôîòî Ñåðã³ÿ Ïîïñóºâè÷à

««««ППППооооссссмммміііішшшшккккаааа,,,,     ссссииииллллььььнннніііішшшшаааа    ззззаааа    ппппооооссссттттрррріііілллл»»»»


