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9 Òðàâíÿ óêðà¿íñüêèé íàðîä â³äçíà÷èâ 66-òó ð³÷íèöþ Ïå-

ðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³.

Ó Êèºâ³ óðî÷èñòîñò³ ðîçïî÷àëèñÿ ç öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ

Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì â³íê³â ³ êâ³ò³â

äî Ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà ó ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè. Ðà-

çîì ³ç Ãëàâîþ äåðæàâè â óðî÷èñò³é õîä³ â³ä ïëîù³ Ñëàâè äî

Ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà âçÿëè ó÷àñòü Ãëàâà Àäì³í³ñ-

òðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ñåðã³é Ëüîâî÷ê³í, Ãîëîâà Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ëèòâèí, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð

Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ, Ñåêðåòàð Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåç-

ïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà, Ì³í³ñòð îáîðî-

íè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü, íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòà-

áó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-

ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî, ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, íàðîäí³ äåïóòà-

òè Óêðà¿íè, ÷ëåíè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, âåòåðàíè Âåëèêî¿ Â³ò-

÷èçíÿíî¿ â³éíè, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³, êèÿíè.

Ï³ñëÿ ïîêëàäàííÿ â³íêà äî Ìåìîð³àëó ïðèñóòí³ âøàíó-

âàëè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ ïàì’ÿòü âî¿í³â, ïîëåãëèõ ó ðîêè

Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, à â³éñüêîâîñëóæáîâö³ Ïî÷åñíî¿

âàðòè Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè — ø³ñòüìà çàëïàìè ç

îñîáèñòî¿ çáðî¿ òà óðî÷èñòèì ìàðøåì.

Ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè ïðîäîâæèëîñÿ íà ãîëîâí³é

âóëèö³ ñòîëèö³ Óêðà¿íè — Õðåùàòèêó — óðî÷èñòîþ õîäîþ

âåòåðàí³â «Âêëîí³ìîñÿ âåëèêèì òèì ðîêàì!». ¯¿ â³äêðèâ

áðîíåòðàíñïîðòåð Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç àâòåíòè÷íîþ

êîï³ºþ Ïðàïîðà Ïåðåìîãè íà áîðòó ó ñóïðîâîä³ îô³öåðà

îêðåìîãî ïîëêó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ õîäè â³äáóâñÿ ñâÿòêîâèé ì³òèíã-êîí-

öåðò «Òó ñëàâíó âåñíó íå çàáóòè äîâ³êó!».

— Ñüîãîäí³ ìè ñâÿòêóºìî âèäàòíó ïîä³þ íàøî¿ ³ñòîð³¿.

66 ðîê³â òîìó óêðà¿íñüêèé íàðîä, ïë³÷-î-ïë³÷ ç ³íøèìè

íàðîäàìè ªâðîïè ³ ñâ³òó, ïåðåì³ã íàéñòðàøí³øîãî âîðî-

ãà ëþäñòâà — íàöèçì. Ïðèìàð³ ñìåðò³ òà ðàáñòâà áóâ

ïðîòèñòàâëåíèé ãåðî¿çì òà ñàìîïîæåðòâà ì³ëüéîí³â

ëþäåé, ¿õíº ïðàãíåííÿ äî ñâîáîäè, ìèðó ³ ùàñòÿ, — íàãî-

ëîñèâ ó ñâî¿é ïðîìîâ³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — Âåðõîâíèé

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè Â³êòîð ßíó-

êîâè÷. 

Ãëàâà äåðæàâè â³äçíà÷èâ, ùî çàâäÿêè ðàòíîìó ïîäâèãó

íàøèõ áàòüê³â ³ ä³ä³â ñèëè çëà, ÿê³ ïðàãíóëè ïîíåâîëèòè ³

çíèùèòè ö³ë³ íàðîäè, áóëè ïåðåìîæåí³.

— Äåíü Ïåðåìîãè — íàéâàæëèâ³øà â³õà íà øëÿõó òâî-

ðåííÿ íîâîãî ãóìàííîãî ñâ³òó. 9 Òðàâíÿ äëÿ âñ³õ íàñ —

ñâÿùåííà äàòà. Âîíà îìèòà êðîâ’þ ãåðî¿â, ìó÷åíèê³â ³

ïðàâåäíèê³â öüîãî ñâ³òó. Ïàì’ÿòü ïðî íèõ í³êîëè íå ç³ò-

ðåòüñÿ. Ïåðåìîãà íàøèõ áàòüê³â íàäèõàº íàñ íà ïðàöþ

çàðàäè ñüîãîäåííÿ ³ ìàéáóòíüîãî. Ñòâîðèòè òàêó êðà¿íó,

ÿêîþ áè ïèøàëèñü ³ ìè, ³ ìàéáóòí³ ïîêîë³ííÿ, — íàãîëîñèâ

Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Ãëàâà äåðæàâè çâåðíóâñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ³ äå-

ïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â ³ç ïðîõàííÿì ³ âèìîãîþ áóòè îñîáëèâî

óâàæíèìè ³ òóðáîòëèâèìè äî âåòåðàí³â ³ ¿õ ïîòðåá.

— Ãåðî¿, ÿê³ íå ñêîðèëèñÿ ïåðåä âîðîãîì, íå ïîâèíí³ æè-

òè ó á³äíîñò³ ³ ñàìîòíîñò³. Öüîãî ìè íå äîïóñòèìî, — ï³ä-

êðåñëèâ Â³êòîð ßíóêîâè÷. 



В містах і селищах України пройшли 

урочистості з нагоди святкування 66-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні

«Ту славну весну не забути довіку!»

Київ

Севастополь
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Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü: «Óêðà¿íà ³ êðà¿íè Âèøåã-
ðàäñüêî¿ ÷åòâ³ðêè ñï³ëüíî ìîæóòü ðåàë³çóâàòè ð³çí³ ïðîåêòè ó â³é-
ñüêîâ³é ³ â³éñüêîâî-òåõí³÷í³é ãàëóçÿõ»

Òàêå ïåðåêîíàííÿ âèñëîâèâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü çà

ï³äñóìêàìè çóñòð³÷³ ç êåð³âíèêàìè îáîðîííèõ â³äîìñòâ êðà¿í Âèøåãðàäñüêî¿

÷åòâ³ðêè, ÿêà â³äáóëàñÿ ó ñëîâàöüêîìó ì³ñò³ Ëåâî÷à.

— Â õîä³ çóñòð³÷³ ìè äîìîâèëèñÿ, ùî âèçíà÷èìî ïðîåêòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè ö³-

êàâ³ ÿê äëÿ Óêðà¿íè, òàê ³ äëÿ Âèøåãðàäñüêî¿ ÷åòâ³ðêè, — â³äçíà÷èâ ãëàâà â³ò-

÷èçíÿíîãî îáîðîííîãî â³äîìñòâà.

Íà ïåðåêîíàííÿ Ìèõàéëà ªæåëÿ, ôîðìóâàòè ñï³ëüíî ïðîåêòè çíà÷íî âèã³ä-

í³øå äëÿ óñ³õ êðà¿í. ßê ïðèêëàä â³í íàâ³â ìîæëèâ³ñòü ïîñòà÷àííÿ óêðà¿íñüêèõ

äâèãóí³â äëÿ ðàêåòíèõ êàòåð³â êëàñó «Òàðàíòóë» Â³éñüêà Ïîëüñüêîãî.

— Öå ïèòàííÿ áóëî îáãîâîðåíî ç ìî¿ì ïîëüñüêèì êîëåãîþ ï³ä ÷àñ äâîñòî-

ðîííüî¿ çóñòð³÷³, — çàçíà÷èâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè.

Ìèõàéëî ªæåëü òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ó Ëåâî÷³ áóëî ï³äïèñàíî äâ³ ì³æâ³äîì-

÷³ óãîäè: ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Ñëî-

âàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ó â³éñüêîâ³é ñôåð³ òà ì³æ Ì³í³ñòåðñ-

òâîì îáîðîíè Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ïðî

ñï³âðîá³òíèöòâî ó ãàëóç³ â³éñüêîâî¿ ãåîãðàô³¿.

— ß çàïðîñèâ ì³í³ñòð³â îáîðîíè êðà¿í Âèøåãðàäñüêî¿ ÷åòâ³ðêè â³äâ³äàòè

äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Àíòîíîâ». Ð³âåíü áóä³âíèöòâà ë³òàê³â íà öüîìó ï³ä-

ïðèºìñòâ³, ïîòóæíîñò³ àâ³àáóä³âíî¿ ãàëóç³ Óêðà¿íè, ïîçà ñóìí³âîì, çàîõîòÿòü

äî ñï³âïðàö³ ç íàøîþ êðà¿íîþ â öüîìó íàïðÿìêó, — ï³äêðåñëèâ ãëàâà â³ò÷èç-

íÿíîãî îáîðîííîãî â³äîìñòâà.

Ùå îäíèì ñï³ëüíèì ïðîåêòîì, çà ñëîâàìè Ìèõàéëà ªæåëÿ, ñòàíå ñòâîðåí-

íÿ âæå ó öüîìó ðîö³ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ áðèãàäè.

— Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè ³ Ïîëüù³ îáãîâîðèëè öå ïèòàííÿ ³ ïîñòàâèëè â³äïî-

â³äíå çàâäàííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ ñï³ëüíî¿ áðèãàäè â ïîòî÷íîìó ðîö³. Ç ïîëü-

ñüêèì ì³í³ñòðîì îáîðîíè ìè ðîçãëÿíóëè íèçêó êîíêðåòíèõ àñïåêò³â ñï³âïðàö³

çà öèì íàïðÿìêîì, ³, â³äïîâ³äíî, ïîñòàâèìî íàøèì íà÷àëüíèêàì ãåíåðàëüíèõ

øòàá³â çàâäàííÿ äî ëèïíÿ-ñåðïíÿ öüîãî ðîêó ï³äãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî

ñòðóêòóðè òà ñèñòåì îçáðîºííÿ ö³º¿ áðèãàäè. Äî æîâòíÿ-ëèñòîïàäà ìè äîïî-

â³ìî íàøèì Ïðåçèäåíòàì ïðî ñòâîðåííÿ áðèãàäè, — ïîâ³äîìèâ Ì³í³ñòð îáî-

ðîíè Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â ùîäî ìîæëèâî¿ çì³íè ôîðìàòó

ñï³âðîá³òíèöòâà Óêðà¿íè ç êðà¿íàìè Âèøåãðàäñüêî¿ ÷åòâ³ðêè ï³ñëÿ ïðîãîëî-

øåííÿ íàøîþ äåðæàâîþ ïîçàáëîêîâîãî ñòàòóñó, Ìèõàéëî ªæåëü ï³äêðåñëèâ,

ùî Óêðà¿íà íå ìàº íàì³ð³â ³çîëþâàòèñÿ.

— Ìè ïðîäîâæóºìî ñï³âïðàöþâàòè ó áóäü-ÿê³é ñôåð³, ó òîìó ÷èñë³, ó â³é-

ñüêîâ³é òà â³éñüêîâî-òåõí³÷í³é, — íàãîëîñèâ ãëàâà â³ò÷èçíÿíîãî îáîðîííîãî

â³äîìñòâà.

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè óõâàëè-
ëà Çàêîí «Ïðî ñõâàëåííÿ ð³-
øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî
äîïóñê ï³äðîçä³ë³â çáðîéíèõ ñèë
³íøèõ äåðæàâ íà òåðèòîð³þ Óê-
ðà¿íè ó 2011 ðîö³ äëÿ ó÷àñò³ ó
áàãàòîíàö³îíàëüíèõ â³éñüêîâèõ
íàâ÷àííÿõ»

12 òðàâíÿ 269 ãîëîñàìè íàðîä-

íèõ äåïóòàò³â Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿-

íè óõâàëèëà Çàêîí «Ïðî ñõâàëåííÿ

ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî

äîïóñê ï³äðîçä³ë³â çáðîéíèõ ñèë ³í-

øèõ äåðæàâ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ó

2011 ðîö³ äëÿ ó÷àñò³ ó áàãàòîíàö³î-

íàëüíèõ â³éñüêîâèõ íàâ÷àííÿõ».

Öèì Çàêîíîì ñõâàëåíî Ð³øåííÿ

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî äîïóñê ï³ä-

ðîçä³ë³â çáðîéíèõ ñèë ³íøèõ äåðæàâ

íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ó 2011 ðîö³

äëÿ ó÷àñò³ â óêðà¿íñüêî-àìåðèêàí-

ñüêîìó íàâ÷àíí³ «Ðåï³ä Òðàéäåíò —

2011», óêðà¿íñüêî-á³ëîðóñüêî-ðî-

ñ³éñüêîìó íàâ÷àíí³, áàãàòîíàö³î-

íàëüíîìó íàâ÷àíí³ «Êîçàöüêèé

Ñòåï — 2011», áàãàòîíàö³îíàëüíî-

ìó íàâ÷àíí³ «Ðîòàö³éí³ ñèëè ×îðíî-

ìîðñüêîãî ðåã³îíó — 2011», óêðà¿í-

ñüêî-ðóìóíñüêîìó íàâ÷àíí³, áàãà-

òîíàö³îíàëüíîìó íàâ÷àíí³ «Äæåêàë

Ñòîóí — 2011», áàãàòîíàö³îíàëü-

íîìó íàâ÷àíí³ «Áàð’ºð — 2011», óê-

ðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüêîìó íàâ÷àíí³

«Ñ³ Áðèç — 2011», óêðà¿íñüêî-ðî-

ñ³éñüêîìó íàâ÷àíí³ «Ôàðâàòåð Ìè-

ðó — 2011», óêðà¿íñüêî-àìåðèêàí-

ñüêî-ïîëüñüêîìó íàâ÷àíí³ «Áåç-

ïå÷íå Íåáî — 2011», óêðà¿íñüêî-á³-

ëîðóñüêîìó íàâ÷àíí³ ³ç çàëó÷åííÿì

÷åðãîâèõ ñèë ç ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáî-

ðîíè, óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêîìó íàâ-

÷àíí³ ³ç çàëó÷åííÿì ÷åðãîâèõ ñèë ç

ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè.

Ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó îáóìîâëåíî

íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàòè ïðîöåäóðè,

âèçíà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè,

ùîäî ñõâàëåííÿ ð³øåííÿ Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè ïðî äîïóñê ï³äðîçä³-

ë³â ³íøèõ äåðæàâ íà òåðèòîð³þ Óê-

ðà¿íè äëÿ ó÷àñò³ ó áàãàòîíàö³îíàëü-

íèõ íàâ÷àííÿõ, ÿê³ áóäóòü ïðîâîäè-

òèñÿ ó 2011 ðîö³ íà òåðèòîð³¿

Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ

óãîä Óêðà¿íè ó â³éñüêîâ³é ñôåð³.
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11 òðàâíÿ íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíî-

ãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîë-

êîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî ïðîâ³â

îô³ö³éí³ ïåðåãîâîðè ç Ãåíåðàëüíèì

äèðåêòîðîì Ì³æíàðîäíîãî â³éñüêî-

âîãî øòàáó ÍÀÒÎ ãåíåðàë-ëåéòå-

íàíòîì Þðãåíîì Áîðíåìàíîì.

Íà ïî÷àòêó çóñòð³÷³ íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî ïîäÿêóâàâ ãîñ-

òÿì çà òåïëèé ïðèéîì ³ ÿê³ñíó îðãàí³çàö³þ çàñ³äàíü Â³éñüêîâîãî êîì³òåòó

ÍÀÒÎ íà ð³âí³ íà÷àëüíèê³â ãåíåðàëüíèõ øòàá³â, ÿê³ íåùîäàâíî â³äáóëèñÿ ó

Áðþññåë³. Äåëåãàö³ÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ìàëà çìîãó îçíàéîìèòè â³éñüêî-

âå êåð³âíèöòâî Àëüÿíñó òà íà÷àëüíèê³â ãåíåðàëüíèõ øòàá³â êðà¿í-÷ëåí³â

ÍÀÒÎ ç íîâèì êîìïëåêñîì ñòðàòåã³÷íèõ äîêóìåíò³â ó ñôåð³ íàö³îíàëüíî¿

áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè òà â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ, ùî ñòàíîâèëè âçàºì-

íèé ³íòåðåñ.

— Àòìîñôåðà â³äêðèòîñò³, äîâ³ðè òà âçàºìîïîâàãè, ñòâîðåíà ï³ä ÷àñ öèõ çà-

ñ³äàíü, ñïðèÿëà ïë³äí³é ñï³âïðàö³ ³ âèêîíàííþ çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â ó ïîâíî-

ìó îáñÿç³ òà ç ìàêñèìàëüíîþ åôåêòèâí³ñòþ, — íàãîëîñèâ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê

Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî.

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òàêîæ äîäàâ, ùî çáåðåæåííÿ ³ñ-

íóþ÷îãî ôîðìàòó ïðîâåäåííÿ Â³éñüêîâîãî êîì³òåòó ÍÀÒÎ ç Óêðà¿íîþ íå ò³ëü-

êè â³äïîâ³äàº ñòðàòåã³÷íîìó ð³âíþ äâîñòîðîííüîãî ïàðòíåðñòâà, àëå é ñòâî-

ðþº óìîâè äëÿ ïðîñóâàííÿ âïåðåä ñï³ëüíèõ â³éñüêîâèõ ïðîåêò³â.

— Ä³àëîã ì³æ ÍÀÒÎ òà Óêðà¿íîþ âæå íàëàãîäæåíî, ³ â³í åôåêòèâíî ïðàöþº.

Ñüîãîäí³ Àëüÿíñ ïðàãíå éîãî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó, — íàãîëîñèâ íàïðèê³íö³

çóñòð³÷³ Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ì³æíàðîäíîãî â³éñüêîâîãî øòàáó ÍÀÒÎ ãåíå-

ðàë-ëåéòåíàíò Þðãåí Áîðíåìàí.

Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îô³ö³éíèõ ïåðåãîâîð³â ç íà÷àëüíèêîì Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè äåëåãàö³ÿ Àëüÿí-

ñó íà ÷îë³ ç Ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì Ì³æíàðîäíîãî â³éñüêîâîãî øòàáó

ÍÀÒÎ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòîì Þðãåíîì Áîðíåìàíîì çä³éñíèëà â³çèò

ââ³÷ëèâîñò³ äî çàñòóïíèêà Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Îìå-

ëüÿí÷óêà.

Ó áðèãàä³ òàêòè÷íî¿ àâ³àö³¿, ùî ó
Ìèêîëàºâ³, âèïðîáîâóâàëè 5 íî-
âèõ ë³òàê³â Ë-39, ùî ï³äãîòîâëå-
í³ äëÿ ï³ëîòàæíî¿ ãðóïè «Óêðà¿í-
ñüê³ ñîêîëè»

13 òðàâíÿ, ó áðèãàä³ òàêòè÷íî¿ àâ³-

àö³¿ â³äáóëèñü ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â

äâîõ ëüîòíèõ çì³í, ÿê³ â³äáóëèñü â

àâ³àö³éí³é ÷àñòèí³ íàïåðåäîäí³.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñïåö³àëüíèì

çàâäàííÿ íà îáèäâ³ ëüîòí³ çì³íè áóëî

âèïðîáóâàííÿ 5 íîâèõ ë³òàê³â Ë-39, ùî îòðèìàëà àâ³àö³éíà ÷àñòèíà ç äâîõ

äåðæàâ³àï³äïðèºìñòâ îáîðîííîãî â³äîìñòâà.

— Êðèëàò³ ìàøèíè ï³ä ÷àñ ïîëüîò³â ñåáå çàðåêîìåíäóâàëè äîáðå, â³äòàê

ïîâí³ñòþ ãîòîâ³ äî âèêîðèñòàííÿ ó ãðóï³ «Óêðà¿íñüê³ ñîêîëè», — ðîçïîâ³â îô³-

öåð.

Àâ³àòîðè âèêîíóâàëè çàâäàííÿ ÿê íà íàâ÷àëüíèõ ë³òàêàõ Ë-39 òàê ³ íà áî-

éîâèõ Ñó-25 òà Ñó-25Ó. Ïðîòÿãîì äâîõ ä³á âîíè çä³éñíèëè 59 ë³òàêî-âèëüî-

ò³â, ïðîâ³âøè ó íåá³ ïîíàä 20 ãîäèí.



Заклик ветеранів Військово�
Морських Сил щодо всеукраїн�
ського збору коштів на побу�
дову бойового корабля класу
«корвет» для ВМС України, вик�
ликала в суспільстві неабия�
кий резонанс. Зокрема Міністр
оборони України Михайло
Єжель вже висловив свою ціл�
ковиту підтримку цієї ідеї, та
навів приклад побудови ес�
мінця «Новик» для російського
імператорського флоту під час
російсько�японської війни,
що здійснювалася на добро�
вільні народні пожертви. І це
далеко не єдиний випадок по�
будови бойових кораблів за
народні кошти.

Навесні 1862 року американці

розпочали спорудження броне�

носця «Пальметто Стэйт» (Palmet�

to State). Він отримав назву «дам�

ської канонерки», оскільки кошти

на його зведення вносили заможні

леді. Жінки зібрали 200 тисяч до�

ларів, що становило 15 відсотків

від всієї вартості корабля. Цей ме�

тод фінансування будівництва бо�

йових кораблів вперше викорис�

тали в Новому Орлеані та Річмонді.

Після вдалого експерименту побу�

дова кораблів «всією громадою»

заслужила в американському сус�

пільстві повагу та довіру. Такі жіно�

чі організації зі збору коштів, як

«Gunboat Fairs» та «Gunboat Quilts»,

стали невід’ємною частиною захо�

дів створення збройних сил Кон�

федерації. 

Часто для побудови бойових ко�

раблів використовувалися зібрані

громадою кошти і в Російській ім�

перії. Під час російсько�японської

війни 6 лютого 1904 року було

створено Комітет з підсилення вій�

17 òðàâíÿ â ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî Ìèêîëàºâà Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè – Âåð-

õîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ â³äâ³äàâ

Äåðæàâíó àêö³îíåðíó õîëäèíãîâó êîìïàí³þ «×îðíîìîðñüêèé ñóäíîáóä³âíèé

çàâîä», äå âçÿâ ó÷àñòü â óðî÷èñòîñòÿõ ç íàãîäè çàêëàäêè ãîëîâíîãî êîðàáëÿ

êëàñó «êîðâåò» ïðîåêòó 58250, ÿêèé ïëàíóºòüñÿ ïåðåäàòè Â³éñüêîâî-Ìîð-

ñüêèì Ñèëàì Óêðà¿íè ó 2016 ðîö³.

Ó öåðåìîí³¿ âçÿëè ó÷àñòü çàñòóïíèê ãîëîâè Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

²ðèíà Àê³ìîâà, Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü, êîìàíäóâà÷ Â³éñüêî-

âî-Ìîðñüêèõ Ñèë Óêðà¿íè àäì³ðàë Â³êòîð Ìàêñèìîâ, ãîëîâà Ìèêîëà¿âñüêî¿

îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëà Êðóãëîâ, Ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè êîìïàí³¿

«Ñìàðò-õîëäèíã» Âàäèì Íîâèíñüêèé, êåð³âíèöòâî «×îðíîìîðñüêîãî ñóäíîáó-

ä³âíîãî çàâîäó», ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíèõ, îáëàñíèõ òà ì³ñüêèõ îðãàí³â äåð-

æàâíî¿ âëàäè.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âñòàíîâèâ çàêëàäíó äîøêó íà áëîê êîðàáëÿ. Íà çãàäêó

Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó ïîäàðóâàëè ¿¿ êîï³þ.

ßê â³äçíà÷èâ Ãëàâà äåðæàâè íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ ðåã³îíàëüíîãî Êîì³-

òåòó ç åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì ïðè Ìèêîëà¿âñüê³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, äî 2021

ðîêó ìàº áóòè çàâåðøåíî âèðîáíèöòâî ñåð³¿ êîðàáë³â êëàñó «êîðâåò», ÿêå â³ä-

áóâàºòüñÿ çàðàç íà «×îðíîìîðñüêîìó ñóäíîáóä³âíîìó çàâîä³» ó Ìèêîëàºâ³.

— Òå ð³øåííÿ, ÿêå áóëî ïðèéíÿòî ïî ïðîãðàì³ «êîðâåò», âæå â ä³¿. Ó öüîìó ðî-

ö³ – öå ò³ëüêè ïåðøèé êðîê. Äî 2021 ðîêó ìè ïîâèíí³ çàâåðøèòè öþ ïðîãðàìó

³ ïîáóäóâàòè ÷îòèðè òàêèõ âîºííèõ ñóäíà. Öå – ÷óäîâèé ïðîåêò. Áåçóìîâíî, â³í

áóäå ìîäåðí³çóâàòèñÿ ³ ùå ïîêðàùóâàòèñÿ, – ï³äêðåñëèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè

Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Äîâ³äêà. Ó ãðóäí³ 2009 ðîêó ÄÀÕÊ «×îðíîìîðñüêèé ñóäíîáóä³âíèé çàâîä»

âèãðàâ êîíêóðñ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè íà áóä³âíèöòâî êîðàáë³â êëàñó

«êîðâåò» äëÿ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Óêðà¿íè. Ó áåðåçí³ 2010 ðîêó ôàõ³âö³

ï³äïðèºìñòâà ïðèñòóïèëè äî îáðîáêè ìåòàëó äëÿ çá³ðêè çàñòàâíî¿ ñåêö³¿ óêðà-

¿íñüêîãî êîðâåòà. Ïðèéíÿòà ó áåðåçí³ 2011 ðîêó Êîíöåïö³ÿ ö³ëüîâî¿ îáîðîííî¿

ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà êîðàáë³â êëàñó «êîðâåò» ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ ñåð³¿

êîðâåò³â, ÿê³ óâ³éäóòü äî ñêëàäó Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Óêðà¿íè äî 2021 ðî-

êó. Ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà êîðàáëÿ ïåðåäáà÷åíî äåðæàâíèì îáîðîííèì

çàìîâëåííÿì íà 2011 ð³ê. Òîð³ê äåðæàâíèì áþäæåòîì áóëî âèä³ëåíî 1,2

ì³ëüéîíè ãðèâåíü íà çàêëàäêó ïåðøîãî êîðàáëÿ êëàñó «êîðâåò». Äåäâåéò êî-

ðàáëÿ 2,5 òèñÿ÷³ òîííè, äîâæèíà — 110 ìåòð³â, åê³ïàæ – 110 ÷îëîâ³ê.
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ськового флоту. За ініціативою

графа Льва Кочубея, розпочався

збір грошей на придбання нових

кораблів замість затонулих. Найак�

тивніше пожертви вносили дворя�

ни, службовці морського і військо�

вого відомств та селяни. Більшість

переказів становили 1 рубль, але

були і значні пожертви. Так, емір

Бухарський вніс мільйон рублів, а

генерал�майор граф Шереметьєв

200 тисяч. За два роки було зібрано

понад 17 мільйонів рублів. На доб�

ровільні пожертви збудували 18

есмінців, 2 підводних та 2 напівпід�

водних човни. Комітету з підси�

лення військового флоту дозволя�

лося не тільки збирати кошти, а й

укладати контракти на побудову

кораблів. Останнім кораблем, який

комітет передав флоту був есмі�

нець «Новик». Звіти про фінансову

діяльність Комітету публікувалися

в газеті «Новое время».

Особливо значними були по�

жертви громадян СРСР на побудо�

ву бойових кораблів під час Другої

світової війни. З осені 1942�го року

до кінця 1943�го на Північний

флот надійшло 7 підводних човнів

класу «Малютка», збудованих на

особисті заощадження людей. На

побудову двох підводних човнів

«Ленинский комсомол» та «Челя�

бинский комсомолец» протягом

місяця було зібрано понад 55 міль�

йонів карбованців. Ініціаторами

збору коштів на спорудження ко�

раблів для балтійського флоту, ста�

ли мешканці Кіровської області,

яких через деякий час підтримала

молодь західного Сибіру. Навесні

1943�го року морякам передали 5

торпедних катерів, збудованих на

кошти алтайської молоді. Загалом,

до кінця війни за гроші жителів ал�

тайського краю було збудовано 9

торпедних катерів. Побудову ще

одного катера для Балтики фінан�

сували і мешканці Омська. Кошти в

Фонд оборони передали не тільки

робітники та селяни. Іноді від при�

ватних осіб гроші надходили, на�

віть, з�за кордону. Відомий цілому

світові композитор Сергій Рахма�

нінов переказав у фонд Червоної

армії надходження від кількох кон�

цертів у США. Передав у фонд обо�

рони свою Сталінську премію і

Михайло Шолохов. На добровільні

пожертви населення для Радян�

ської армії було побудовано 2,5 ти�

сячі бойових літаків, кілька тисяч

танків, 8 підводних човнів та 16 ка�

терів.

Всі згадані факти пожертв гро�

мадян на побудову військового

флоту здійснювалися в часи пере�

бування держав у стані війни. Але

сама ідея пожертвувати власним

достатком заради захисту своїх

співгромадян та підвищення бойо�

вого потенціалу держави, безумов�

но, варта уваги і в мирний час. 

Ветерани флоту вже створили

благодійну організацію «Фонд від�

родження українського флоту»,

президентом якої обрали віце�ад�

мірала у відставці Миколу Клітного.

Як заявив начальник прес�центру

організації капітан 1� го рангу у від�

ставці Анатолій Данілов — ВМС це

один з атрибутів державності, це

світовий імідж України та пересто�

рога противникам Незалежності.

За словами Анатолія Данілова усі

кошти на побудову корвету благо�

дійна організація планує отримува�

тиме насамперед від вітчизняних

меценатів та представників україн�

ської діаспори. Звітність за вико�

ристані кошти передбачена стату�

том Фонду. Охочі надати фінансо�

ву допомогу вже є. Як заявив Мі�

ністр оборони України Михайло

Єжель, до нього вже звернулася лю�

дина, готова пожертвувати на по�

будову корабля перший мільйон. 

Àíäð³é ×ÅÐÍßÊ
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Протягом березня–квітня ук�
раїнські екіпажі військово�
транспортної авіації брали
участь у спільній українсько�
датській операції «Північний
сокіл–2011». В рамках її прове�
дення військово�транспор�
тним літаком Іл�76МД Повітря�
них Сил ЗС України перевезе�
но понад 600 тисяч літрів паль�
ного та інший вантаж з
авіабази ВПС США «Туле» на
датську полярну станцію
«Норд» на острові Гренландія.
Польоти проходили в суворих
арктичних умовах, адже тем�
пература в Гренландії на той
час сягала мінус 40–45 градусів
за Цельсієм. 

Але найбільша складність вико�

нання завдань полягала в тому, що

літаку доводилось приземлятись

на необладнану крижану злітну

смугу, яка до того ж має мінімум

довжини для літаків цього типу.

Жодного аеродромного оснащен�

ня на станції теж немає, отож дово�

диться сідати і злітати з аеродрому

лише завдяки пілотській майстер�

ності і точному штурманському

розрахунку.

Українські льотчики вже втретє

беруть участь у подібній операції.

Датська сторона дуже зацікавлена

у продовженні співпраці, адже на

полярну станцію доставити паль�

не можна лише у такий спосіб. До

того, як за цю справу взялися укра�

їнці, датські військові самі возили

пальне на станцію, але їхні літаки

брали в 6 разів менші об’єми паль�

ного, тобто лише один 5�тонний

резервуар.

Полярна станція знаходиться за

930 кілометрів від Північного по�

люсу і тут дуже складні метеоумо�

ви: постійні сильні вітри й заметі�

лі, низька температура і сліпуча бі�

лизна навколо. Смужку пофарбо�

ваного червоним льоду, яка

позначає арктичний аеродром,

розгледіти дуже важко. Та ще важ�

че влучно приземлитись на неї, ад�

же сильні вітри постійно збива�

ють повітряну машину із заплано�

ваного курсу. Тому доставляти на

станцію пальне можна лише в пев�

ний проміжок часу, коли погодні

умови дозволяють посадити літак

на кригу. Цей період триває лише

кілька днів на рік.

Для української сторони вигід�

но брати участь у «Північному со�

колі» з кількох причин. По�перше,

кошти, які отримані за надання

послуг, підуть на відновлення

парку авіаційної техніки Повітря�

них Сил ЗС України. По�друге,

екіпажі отримують досвід вико�

нання завдань у складних арктич�

них умовах. І найголовніше: після

закінчення операції «Північний

сокіл–2011» на датському вій�

ськовому аеродромі поблизу Оль�

боргу, два наші екіпажі готові ви�

конувати будь�які завдання з

транспортних перевезень і ма�

ють для цього відповідні сертифі�

кати НАТО.

Âëàäèñëàâ ÂÎËÎØÈÍ, 

ôîòî Êîñòÿíòèí ÏÎÁÎ×ÍÈÉ

АКТУАЛЬНО

мінус 45 за Цельсієм. Політ нормальний
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ДЕНЬ ЛИЦАРІВ «БЛАКИТНИХ ШОЛОМІВ»
Участь України у миротворчих операціях ООН: досягнення та перспективи
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Дату 29 травня обрано невипадко�

во. Саме цього дня 1948 року Рада

Безпеки ООН за участі України, яка

тоді була її непостійним членом,

схвалила рішення про розгортан�

ня першої миротворчої операції —

Органу ООН зі спостереження за

перемир’ям. До речі, згадана місія

на Близькому Сході діє до цього

часу і є не лише першою, але й най�

більш тривалою. 

2008 року Україна ініціювала ух�

валення Генасамблеєю ООН про�

екту Декларації з нагоди 60�річчя

миротворчої діяльності ООН. Цьо�

го разу нашу пропозицію підтри�

мали 100 держав�учасниць ООН.

Ùî îçíà÷àº ìèðîòâîð÷³ñòü
äëÿ ÎÎÍ?

Цього року професійне свято

миротворців ООН передує черго�

вій — 66�й річниці Організації

Об’єднаних Націй. Саме стільки

років людство пов’язує з ООН го�

ловні сподівання щодо підтриман�

ня міжнародного миру та безпеки,

які є наріжним каменем цілей та

принципів Статуту Організації.

Внесок миротворців у те, наскіль�

ки ефективно ООН виконує це зав�

дання, є вирішальним.

Незважаючи на якісну зміну гео�

політичної обстановки у світі з ча�

су створення ООН, попит на ми�

ротворчі послуги Організації про�

довжує невпинно зростати. Наведу

лише кілька фактів і цифр.

На сьогодні ООН є найбільшим у

світі багатостороннім контрибу�

тором зусиль зі стабілізації країн

та регіонів, що пережили конфлік�

ти. Наразі у 16 операціях ООН з

підтримання миру (ОПМ ООН) на

чотирьох континентах беруть

участь маже 124 тис. осіб (84 тис.

військовослужбовців і військових

спостерігачів, 13 тис. поліцей�

ських, 5 тис. 800 міжнародних ци�

вільних службовців, 14 тис. місце�

вих працівників і понад 2 тис. 400

волонтерів), що становить

дев’ятикратне збільшення у порів�

нянні з 1999 роком (на сьогодні

більше персоналу у польових опе�

раціях розгорнуто лише Сполуче�

ними Штатами). Залученими є 115

країн�членів ООН, у тому числі Ук�

раїна. Починаючи з 1948 р., ООН

провела 63 польові операції. 

У чому причина такої затребува�

ності миротворчих послуг ООН?

Якими є їх порівняльні переваги,

скажімо, з операціями ЄС, НАТО та

інших міжнародних або регіо�

нальних організацій?

По�перше, унікальна легітим�

ність операцій з підтримання миру

(ОПМ) ООН. Вона витікає з універ�

сального характеру та міжнарод�

ної законності ООН та Ради Безпе�

ки Організації, яка санкціонує ці

операції, а також з обов’язкової

згоди на їх проведення усіх при�

четних сторін, насамперед держав,

в яких проводиться операція, та

колишніх антагоністів. «Блакитні

шоломи» ООН не займають пози�

цію будь�якої зі сторін, натомість

будучи лояльними та відданими

виключно цілям і принципам Ста�

туту ООН.

До речі, у вічі впадає те, наскільки

Євросоюз підтримує співпрацю з

ООН, яку він незмінно вважає

стрижнем багатосторонньої сис�

теми міжнародних відносин. Зок�

рема, спільно країни ЄС є найбіль�

шим фінансовим контрибутором

до регулярного та миротворчого

бюджетів ООН; дві організації спів�

працюють у восьми кризових точ�

ках в Азії, Африці, Європі та на

Близькому Сході. 

По�друге, фінансовий аспект.

Вартість проведення ОПМ ООН є

набагато нижчою, ніж вартість по�

дібних зусиль США, НАТО або

інших організацій. відповідні фі�

нансові зобов’язання в ООН роз�

поділяються між усіма країнами�

членами більш рівномірно. Ми�

ротворчий бюджет ООН на 2011

рік перевищує вже 8 млрд. дол.

США, що становить лише 0,5 від�

сотка від сукупних військових вит�

рат країн світу (1,464 трлн. дол.

США).

Утім, фінансова сторона не є

визначальною. За вже проведени�

ми та нинішніми майже 80�ма

ОПМ ООН — мільйони врятова�

них та змінених на краще люд�

ських доль, досягнення понад 170

мирних угод, допомога майже 50

державам світу у проведенні віль�

них та чесних виборів. 

Для розуміння специфіки мирот�

ворчості ООН важливо враховува�

ти, що Організація не має власних

військ або поліцейських підрозді�

лів. Потужність її миротворчих

«м’язів» повністю залежить від кіль�

кості та якості людських і матері�

ально�технічних ресурсів, які на�

дають їй держави�учасниці. На

жаль, останнім часом між «попи�

том» на миротворчі послуги ООН

та «пропозицією» з боку держав�у�

часниць виникла чимала прогали�

на, яка «розтягнула» можливості

Організації до критичної межі. Са�

ме подолання невідповідності між

реальними можливостями ООН та

покладеними на неї завданнями в

галузі миру та безпеки і є найгос�

трішим системним викликом,

який стоїть сьогодні перед ООН.

Також особливу увагу слід звер�

нути на еволюцію так званих «кла�

сичних» операцій з підтримання

миру — peacekeeping. Сучасні,

перш за все діючі, операції навіть

отримали новий термін — Robust

Peacekeeping. Тобто, сьогодні мова

29 травня — Міжнародний день миротворців ООН

29 òðàâíÿ óâåñü ñâ³ò â³äçíà÷àº Ì³æíàðîäíèé äåíü
ìèðîòâîðö³â ÎÎÍ. Öå íàãîäà ïðèâ³òàòè ó÷àñíèê³â íè-
í³øí³õ ³ ìèíóëèõ îïåðàö³é ÎÎÍ ç ï³äòðèìàííÿ ìèðó, à
òàêîæ âøàíóâàòè ïàì'ÿòü çàãèáëèõ ìèðîòâîðö³â. Äî
ðå÷³, ùîð³÷íå â³äçíà÷åííÿ ó ñâ³ò³ Ì³æíàðîäíîãî äíÿ
ìèðîòâîðö³â ÎÎÍ - çàñëóãà Óêðà¿íè. Ðîçðîáëåíà íà-
øîþ äåðæàâîþ ðåçîëþö³ÿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿
ÎÎÍ, ùî âñòàíîâèëà öå ñâÿòî, áóëà ñõâàëåíà ó ãðóäí³
2002 ðîêó  ïîíàä 50-ìà êðà¿íàìè ç ÷èñëà ïåðåâàæ-
íî¿ á³ëüøîñò³ äåðæàâ-ó÷àñíèöü ªÑ, ÑØÀ, ÐÔ, Êèòàþ,
ßïîí³¿, Êàíàäè, à òàêîæ íàéá³ëüøèõ êîíòðèáóòîð³â
â³éñüêîâèõ ³ ïîë³öåéñüêèõ êîíòèíãåíò³â äî ìèðîòâîð-
÷èõ îïåðàö³é ÎÎÍ - Áàíãëàäåø, Ïàêèñòàíó, Í³ãåð³¿,
²íä³¿, Ãàíè, Éîðäàí³¿ òà ³íøèõ. 



йде про проведення ефективних

(енергійних) операцій з підтри�

мання миру (ЕОПМ).

Головним поштовхом до зміни

підходів при розгортанні мирот�

ворчих операцій та появи ЕОПМ

стали надзвичайно складні витоки

і природа конфліктів. Як правило,

це конфлікти між ворогуючими

сторонами (угрупованнями) у са�

мій країні (а не між країнами), які

мають на меті отримання контро�

лю над певною територією і насе�

ленням, та супроводжуються жор�

стокими акціями знущання або фі�

зичного знищення найбільш неза�

хищених верств населення —

дітей, жінок, а також національних

меншин та представників інших

релігійних конфесій.

Стало очевидним, що миротвор�

чі сили (військові і поліцейські

компоненти місії) у порівнянні з

традиційними місіями 60�80�х ро�

ків минулого століття, повинні бу�

ти готові до виконання досить спе�

цифічних, не властивих для них до

цього часу завдань. Як приклад,

більшість поточних найбільш

«спекотних» місій отримали ман�

дати РБ ООН на виконання цілої

низки таких складних завдань, як:

• роззброєння і демобілізація ко�

лишніх комбатантів;

• надання підтримки легітимному

національному керівництву

(уряду) у здійсненні своїх кон�

ституційних повноважень на те�

риторії країни;

• допомога у відновленні правопо�

рядку та підтримання необхідно�

го рівня безпеки населення;

• допомога у створенні та підго�

товці сил (органів) безпеки, пра�

вопорядку, судочинства і охоро�

ни державного кордону;

• виконання комплексу превен�

тивних заходів, спрямованих на

запобігання спалахам насильс�

тва і злочинів, тощо.

Нарешті, ключовим завданням

кожної ЕОПМ постав захист ци�

вільного населення у потенційно

можливих збройних конфліктах.

Ùî îçíà÷àº ìèðîòâîð÷³ñòü ÎÎÍ
äëÿ Óêðà¿íè?

Як одна з держав�засновниць

Організації, віддана неухильному

дотриманню Статуту ООН, зокре�

ма у частині підтримання міжна�

родного миру та безпеки, Україна з

перших років незалежності актив�

но долучилася до миротворчої ді�

яльності під прапором ООН.

Відлік розпочався із затверджен�

ня Верховною Радою України Пос�

танови від 3 липня 1992 року №

2538�ХІІ «Про участь батальйонів

Збройних Сил України в Мирот�

ворчих Силах Організації Об’єдна�

них Націй у зонах конфліктів на

території колишньої Югославії».

Відтоді понад 30 тис. військовос�

лужбовців Збройних Сил України

та представників органів Внутріш�

ніх справ нашої держави взяли

участь у більш ніж десяти ОПМ

ООН.

Сьогодні вже очевидно, що

участь України в міжнародних ми�

ротворчих операціях ООН повин�

на приносити вагомі позитивні ре�

зультати, серед яких зміцнення ав�

торитету нашої держави, створен�

ня сприятливого клімату для нала�

годження та активізації двосто�

роннього економічного співробіт�

ництва з відповідними країнами,

набуття військовослужбовцями

цінного професійного досвіду,

надходження додаткових прибут�

ків до державного бюджету (зокре�

ма, сума відшкодувань Секретаріа�

ту ООН за участь України у Місії

ООН у Ліберії лише за 2008 рік ста�

новила майже 17,5 млн дол. США,

за 2009�й — понад 18 млн дол.

США, а за 2010 — близько 18 млн

дол. США).

На жаль, протягом останніх ро�

ків спостерігається тенденція пос�

лаблення саме практичної скла�

дової участі України в ОПМ ООН.

Переконаний, що нинішнє соро�

кове місце нашої держави у спис�

ку країн�учасниць ООНівської

миротворчості не пасує державі,

яка десять років тому входила в

«глобальну десятку» за кількістю

наданого ООН миротворчого

персоналу.

Взнаки даються насамперед фі�

нансово�економічні виклики, з

якими зіштовхується оборонне ві�

домство України як ключовий кон�

трибутор українських «блакитних

шоломів» та техніки для миротвор�

чих місій. 

Відтак, наразі потрібно виправ�

ляти цю низхідну тенденцію. Важ�

ливим кроком для зміцнення нор�

мативно�правових підстав внеску

нашої держави в ОПМ стало схва�

лення минулого року Стратегії

міжнародної миротворчої діяль�

ності України. 

З огляду на це, дозволю собі вис�

ловити декілька ідей щодо реаліза�

ції вимог Стратегії та просування

«миротворчих» інтересів України. 

Перш за все, конче необхідна

злагоджена та ефективна внутріш�

ньодержавна система взаємодії

усіх причетних державних орга�

нів до розвитку Стратегії міжна�

родної миротворчої діяльності

України, яка б стала запорукою

відновлення Україною лідерських

позицій в діяльності ООН з миро�

забезпечення.

Друге. Досвід інтенсивної участі

України в ОПМ ООН вказує на не�

обхідність спрощення і наближен�

ня системи прийняття рішень та

відповідних внутрішніх норматив�

но�правових механізмів до відпо�

Ñîðîêîâå ì³ñöå, ÿêå íèí³ ïîñ³äàº Óêðà¿íà
ó ñïèñêó êðà¿í-ó÷àñíèöü ÎÎÍ íå ïàñóº
äåðæàâ³, ÿêà äåñÿòü ðîê³â òîìó âõîäèëà
â «ãëîáàëüíó äåñÿòêó» çà ê³ëüê³ñòþ íàäàíîãî
ìèðîòâîð÷îãî ïåðñîíàëó.
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відності критеріям ООН, ЄС, НАТО

щодо участі країн�учаснипць в опе�

раціях з підтримання миру. Трива�

ла та складна процедура опрацю�

вання рішень щодо участі України

в міжнародних миротворчих опе�

раціях перешкоджає своєчасному

наданню відповідей стосовно го�

товності України, у разі її згоди, ви�

конувати завдання з розгортання

українських підрозділів в районі дії

ОПМ у заплановані терміни.

Третє. Опрацювати конкретні

шляхи максимального викорис�

тання переваг діяльності України у

відповідних ОПМ ООН з метою

просування національних політи�

ко�дипломатичних, економічних

(бізнесових), військових та вій�

ськово�технічних інтересів у від�

повідному регіоні для подальшого

закріплення в ньому шляхом ак�

тивного включення у процеси пос�

тконфліктного миробудівництва.

Враховувати членство України в

Комісії ООН з миробудівництва на

термін 2011–2012 рр. та необхід�

ність активного долучення до про�

цесу, окрім безпосередньо причет�

них МЗС, МО, МВС та інших мініс�

терств і відомств. 

Четверте. Необхідно використа�

ти сприятливу міжнародну

кон’юнктуру нагального попиту

ООН на військові (бойові і тран�

спортні) вертольоти для просуван�

ня інтересів України як одного з лі�

дерів у вказаному сегменті ОПМ

ООН. Системна робота у цій сфері,

крім досягнення інших інтересів,

сприятиме залученню можливос�

тей ООН для часткової модерніза�

ції вертолітного парку ЗСУ.

Äâà áîêè «ÎÎÍ³âñüêèõ ìåäàëåé»
Останнім часом Секретаріатом

ООН розгорнута активна робота

по реформуванню миротворчості

Організації. І Україна не може зна�

ходитись осторонь. Навпаки, пот�

рібно використати усі наявні мож�

ливості для покращення ставлення

Секретаріату ООН до України та

відновити реноме активної і надій�

ної країни — контрибутора, особ�

ливо з огляду на позаблокову зов�

нішню політику нашої держави.

Активізація миротворчої діяль�

ності дозволить Україні: 

• стати реальним впливовим грав�

цем міжнародної системи безпе�

ки та нейтралізувати частину су�

часних викликів і загроз націо�

нальній безпеці; 

• розвинути ширші та тісніші сто�

сунки в оборонній сфері з краї�

нами�сусідами; 

• результативно просувати націо�

нальні економічні інтереси у тих

країнах і регіонах, де розгорнуті

місії ООН, та отримати суттєві

фінансові надходження до бюд�

жету; 

• сприятиме підвищенню рівня

боєздатності підрозділів, підго�

товленості особового складу,

професіоналізації ЗСУ, а також

відновленню техніки ЗС України,

у тому числі за рахунок відшко�

дувань від Секретаріату ООН. 

Звичайно, поряд з позитивними,

є низка факторів, які негативно

впливають, або ж взагалі переш�

коджають активній участі наших

контингентів у миротворчих місі�

ях ООН. Це насамперед:

• відсутність глибокого аналізу ге�

ополітичних процесів, розумін�

ня стратегічних перспектив та

спекулятивне використання ми�

ротворчої тематики окремими

політичними силами під час ви�

борчих перегонів; 

• більшість місій ООН розгорнута

на африканському континенті та

характеризується нестабільною

політичною ситуацією, складни�

ми кліматичними умовами та са�

нітарно�епідеміологічною обс�

тановкою;

• можливі втрати миротворчого

персоналу під час загострення

конфліктів.

Р.S. Вищезгадана ситуація та

фактори спонукають до перегляду

колишніх і формування нових під�

ходів і бачення можливих шляхів і

кроків як на державному рівні, так і

у оборонному відомстві щодо ак�

тивізації нашої миротворчої діяль�

ності та, врешті�решт, спрямова�

них на досягнення цілей, визначе�

них Стратегією міжнародної ми�

ротворчої діяльності України, яка

затверджена відповідним Указом

Президента України. 

Зрештою, як стверджують деякі

сучасні політологи, епоха тради�

ційних держав добігає свого кінця.

Глобалізація стирає кордони, ва�

люти, мови. І безпека, як поняття�

термін вже давно є інтернаціо�

нальною. Відтак, теперішня і май�

бутня безпека України невід’ємно

пов’язана із активною участю у

різноманітних операціях по

вриголюванню криз, миротвор�

чих, антитерористичних та гума�

нітарних операціях у складі міжна�

родних безпекових організацій.

Ãåíåðàë-ìàéîð Ëåîí³ä ÃÎËÎÏÀÒÞÊ, 

ÒÂÎ Íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà

³ ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³é Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 

Íåîáõ³äíî åôåêòèâíî âèêîðèñòàòè
ñïðèÿòëèâó ì³æíàðîäíó êîí'þíêòóðó ïîïèòó

íà â³éñüêîâî-òðàíñïîðòí³ âåðòîëüîòè äëÿ
ïðîñóâàííÿ Óêðà¿íè ÿê îäíîãî ç ë³äåð³â ó

âêàçàíîìó ñåãìåíò³ ÎÏÌ ÎÎÍ. 
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«ß ðàäèé áóòè ïðèñóòí³ì ïðè âðó÷åíí³ ìåäàëåé îñîáîâî-

ìó ñêëàäó óêðà¿íñüêîãî çàãîíó. Öå îö³íêà âàæëèâîñò³ âà-

øî¿ ì³ñ³¿, âèçíàííÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó òà âèñîêà îö³íêà

âíåñêó óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ³ âàøî¿ äåðæà-

âè çàãàëîì ó ñïðàâó ñëóæ³ííÿ ìèðó. Ìè ïèøàºìîñÿ óê-

ðà¿íñüêèìè ìèðîòâîðöÿìè. À ö³ ìåäàë³ — ñâ³ä÷åííÿ íà-

øî¿ øàíè òà ïîâàãè äî âàøî¿ ðàòíî¿ ïðàö³».

Çàñòóïíèê ñïåö³àëüíîãî ïðåäñòàâíèêà
Ãåíåðàëüíîãî Ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ 

ó Ë³áåð³¿ Äæîðäàí Ðàéàí
(æîâòåíü 2008ðîêó)

« Ó ê ð à ¿ í ñ ü ê ³

â ³ é ñ ü ê î â î -

ñëóæáîâö³ çàâ-

æäè äåìîíñ-

òðóâàëè âèñî-

êèé ð³âåíü âè-

ê î í à í í ÿ

çàâäàíü. Äî-

ñÿãíåííÿ óêðà-

¿íñüêèõ ìèðîò-

âîðö³â º âàæ-

ëèâîþ ñêëàäîâîþ çàãàëüíîãî óñï³õó

ì³ñ³¿ ñèë ÊÔÎÐ ó Êîñîâîìó. Ìåí³

ïðèºìíî ïîäÿêóâàòè ïåðøîìó çàñ-

òóïíèêó êîìàíäóâà÷à Îá'ºäíàíîãî

îïåðàòèâíîãî êîìàíäóâàííÿ

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ìà-

éîðó Ñåðãiþ Ïîïêî çà âàãîìèé âíå-

ñîê óêðà¿íñüêîãî êîíòèíãåíòó ó ìè-

ðîòâîð÷³ ïðîöåñè â Êîñîâîìó

Ïîâíà ñàìîâ³ääà÷à ³ â³äì³ííà ï³ä-

ãîòîâêà óêðà¿íñüêèõ ìèðîòâîðö³â

ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äí³ ïåðñïåêòèâè

¿õíüîãî ïîäàëüøîãî çàëó÷åííÿ ó ñè-

ëàõ ÊÔÎÐ. ß âïåâíåíèé, ùî ó íàñ-

òóïíèõ ðîêàõ ðîëü óêðà¿íñüêîãî ìè-

ðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó i éîãî âíå-

ñîê ó ñïðàâó ï³äòðèìàííÿ áåçïåêè é

ñòàá³ëüíîñò³ â Êîñîâîìó íå ò³ëüêè

íå çìåíøèòüñÿ, àëå é çðîñòå».

Êîìàíäóâà÷ ñèë ÊÔÎÐ ó
Êîñîâîìó ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Áóíäåñâåðó Ìàðêóñ Áåíòëåð 

(ñåðïåíü 2010ðîêó)

14

«СЛУЖИТИ РАЗОМ З ВАМИ —

ВЕЛИКА ЧЕСТЬ»

ООццііннккаа  ррааттннооїї  ппрраацціі  ууккррааїїннссььккиихх  ммииррооттввооррцціівв
ппооллііттииччнниимм  ттаа  ввііййссььккооввиимм  ккееррііввннииццттввоомм
ппрреессттиижжнниихх  ссввііттооввиихх  ооррггааннііззаацціійй  

«Ìåí³ ïðèºìíî ïðàöþâàòè ç óêðà¿íöÿìè. Áåç óêðà¿í-

ñüêîãî çàãîíó Ì³ñ³ÿ ÎÎÍ ó Ë³áåð³¿ ïðàêòè÷íî íå ìîãëà

á ïîâíîö³ííî ôóíêö³îíóâàòè. Â³äïîâ³äàëüíå â³äíî-

øåííÿ äî âèêîíàííÿ çàâäàíü º îäíèì ç êðèòåð³¿â óñ-

ï³õó, ³ òîìó òðàäèö³¿, çàêëàäåí³ ïîïåðåäí³ìè ðîòàö³ÿìè

óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ, íåîáõ³äíî ïðèìíîæóâàòè ³

ïðîäîâæóâàòè».

Íà÷àëüíèê øòàáó ñèë Ì³ñ³¿ ÎÎÍ ó Ë³áåð³¿
áðèãàäíèé ãåíåðàë Ðàôàåëü Àé ²ñà

(êâ³òåíü 2010ðîêó)

Ñüîãîäí³ Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè
ïðåäñòàâëåí³ á³ëüø í³æ ó 10 ì³æ-
íàðîäíèõ ìèðîòâîð÷èõ, àíòèòå-
ðîðèñòè÷íèõ îïåðàö³ÿõ òà ì³ñ³ÿõ.
¯õíÿ ãåîãðàô³ÿ â³ä Êîñîâî äî
Áëèçüêîãî Ñõîäó òà Àôðèêè. Ñå-
ðåä íèõ: Áàãàòîíàö³îíàëüí³ ñèëè
ÊÔÎÐ (ÍÀÒÎ), Ì³ñ³ÿ ÎÎÍ ó Ë³áå-

ð³¿, Ì³ñ³ÿ ÎÎÍ ó Äåìîêðàòè÷í³é Ðåñïóáë³ö³ Êîíãî, Ì³-
ñ³ÿ ÎÎÍ ó Êîñîâî, Ì³ñ³ÿ ÎÎÍ ó Ñóäàí³, Òðåíóâàëüíà
ì³ñ³ÿ ÍÀÒÎ ó Ðåñïóáë³ö³ ²ðàê, Ì³æíàðîäí³ ñèëè ñïðè-
ÿííÿ áåçïåö³ ó ²ñëàìñüê³é Ðåñïóáë³ö³ Àôãàí³ñòàí (ÍÀ-
ÒÎ), Ñï³ëüí³ ìèðîòâîð÷³ ñèëè â Çîí³ áåçïåêè Ïðèäí³ñ-
òðîâñüêîãî ðåã³îíó Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà, àíòèòåðî-
ðèñòè÷íà îïåðàö³ÿ «Àêòèâí³ çóñèëëÿ» (ÍÀÒÎ), îïåðà-
ö³ÿ ç ïðîòèä³¿ àêòàì ï³ðàòñòâà «Àòàëàíòà» (ªÑ) òà ³íø³.



«Óêðà¿íà º îä-

íèì ³ç ïðèá³÷-

íèê³â ìèðîò-

âîð÷èõ îïå-

ðàö³é, ÿêà íà-

äàº â³éñüêîâ³

ãåë³êîïòåðè —

öå äóæå âàæ-

ëèâèé àêòèâ.

Àêòèâ, ÿêèé

âæå äîâ³â

ñâîþ êîðèñí³ñòü ó Êîò-Ä’²âóàð³. ² ìè

ä³éñíî ö³íóºìî âíåñîê âàøî¿ êðà¿íè

ó çàáåçïå÷åííÿ ìèðó ³ ïðàâ ëþäè-

íè». 

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÎÎÍ
Áàí Ê³ Ìóí 

(êâ³òåíü 2011ðîêó)

«Ðîáîòà óêðà¿íñüêèõ ìèðîòâîðö³â ïîïå-

ðåäíüî¿ ðîòàö³¿ — öå áàãàòî òèñÿ÷ ìèëü

ïàòðóëþâàíü, ó÷àñòü ó ì³ñ³ÿõ ç íàäàííÿ

ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çóñòð³÷³ ç ì³ñöåâè-

ìè æèòåëÿìè òà ¿õ ë³äåðàìè, áåçê³íå÷í³

ãîäèíè íà ÷åê-ïîéíòàõ. Âè çàëèøàºòå

ï³ñëÿ ñåáå ã³äíó ñïàäùèíó — ãðîìàäÿíè

Êîñîâîãî áà÷àòü, ùî ¿õíº ìàéáóòíº ìî-

æå áóòè ñâ³òëèì. 

Öå áóëà âåëèêà ÷åñòü — ñëóæèòè ðà-

çîì ç âàìè».

Êîìàíäèð áàãàòîíàö³îíàëüíî¿ òàêòè÷íî¿ ãðóïè
«East» ñèë ÊÔÎÐ áðèãàäíèé ãåíåðàë Äæîí Äåâîðåí

(êâ³òåíü 2008ðîêó)

«Âè ï³äòðèìóºòå ìèð â êðà¿í³, â

ÿê³é ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó éøëà

êðèâàâà ãðîìàäÿíñüêà â³éíà. Öå

íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ â ³ñòîð³¿

àôðèêàíñüêîãî íàðîäó, ïàì’ÿò³

ëþäåé. Çàâäÿêè âàø³é ðîáîò³

ïðàïîð Óêðà¿íè çàéíÿâ ïî÷åñíå

ì³ñöå ó ðåéòèíãó ñâ³òîâèõ äåð-

æàâ. Öå º îö³íêà ÿê Óêðà¿íè â ö³-

ëîìó, òàê ³ ¿¿ Çáðîéíèõ Ñèë ç áî-

êó ñàìèõ ë³áåð³éö³â».

Êîìàíäóâà÷ ñèë Ì³ñ³¿ ÎÎÍ ó Ë³áåð³¿
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ²ññààê Îá³àêîð

(ëèïåíü 2008 ðîêó)

«Íåìàº æîäíèõ

ñóìí³â³â, ùî

ïðèñóòí³ñòü ³ ä³¿

óêðà¿íñüêèõ ìè-

ðîòâîðö³â çíà÷-

íîþ ì³ðîþ

ñïðèÿþòü çì³ö-

íåííþ ìèðó íà

âñ³é òåðèòîð³¿

Ë³áåð³¿. Áåç óê-

ðà¿íñüêîãî çàãî-

íó Ì³ñ³ÿ ÎÎÍ ó Ë³áåð³¿ íå ìîãëà á

ïîâíîö³ííî ôóíêö³îíóâàòè. Âðàõî-

âóþ÷è, ùî äîðîãè â öüîìó ðåã³îí³

ïðàêòè÷íî â³äñóòí³, óêðà¿íñüê³ âåð-

òîëüîòè - ºäèíèé çàñ³á ïåðåñóâàííÿ

ïðåäñòàâíèê³â ÎÎÍ êðà¿íîþ. ßêùî á

íå âàø³ íåçë³÷åíí³ ãîäèíè íàëüîòó,

³íîä³ ó âàæêèõ óìîâàõ ³ â íåñïðèÿò-

ëèâó ïîãîäó, áàãàòî çàâäàíü Ì³ñ³¿

ïðîñòî íå áóëè á âèêîíàí³. 

Ìè øàíóºìî âàñ ³ âèñëîâëþºìî

âäÿ÷í³ñòü çà íàäàííÿ ìîæëèâîñò³

Ì³ñ³¿ ïîâíîö³ííî ïðàöþâàòè.»

Êîîðäèíàòîð îïåðàö³é ÎÎÍ ó
Ë³áåð³¿ Åëåí Ìàðãàðåò Ëîé 

(ãðóäåíü 2010ðîêó)
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«ß õî÷ó ñêîðèñòàòèñÿ íàãîäîþ ³ ïîäÿêóâàòè Âàì, ïîäÿêó-

âàòè Óêðà¿í³ çà ó÷àñòü, çà òîé âíåñîê, ÿêèé âîíà ðîáèòü â

îïåðàö³¿ ì³ñ³é ï³ä ïðîâîäîì ÍÀÒÎ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ

ìèðó, ãîëîâíèì ÷èíîì, íà Áàëêàíàõ, â Àôãàí³ñòàí³ òà ó

íàøèõ ìîðñüêèõ îïåðàö³ÿõ.»

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÍÀÒÎ 
Àíäåðñ Ôîã Ðàñìóññåí

(òðàâåíü 2011 ðîêó)

«Çàâäàííÿ, ÿê³ äîâåëîñÿ âèêîíóâàòè «Óêð³íæáàòó», áóëè

íàéíåáåçïå÷í³øèìè òà íàéâàæëèâ³øèìè ³ç âñ³õ çàâäàíü,

ùî âèêîíóâàëè ï³äðîçä³ëè Òèì÷àñîâèõ Ñèë ÎÎÍ ó Ë³âàí³.

Âèñîêèé ð³âåíü âèêîíàííÿ öèõ çàâäàíü íå ò³ëüêè çàáåçïå-

÷óâàâ ðîáîòó âñ³õ êîíòèíãåíò³â Ì³ñ³¿ ÎÎÍ, àëå é ñïðèÿâ ï³ä-

òðèìàííþ ìèðó ó Ï³âäåííîìó Ë³âàí³. Ïðè öüîìó âñ³ çàäà÷³

âèêîíóâàëèñÿ âèñîêîïðîôåñ³éíî».

Êîìàíäóâà÷ Òèì÷àñîâèõ Ñèë ÎÎÍ ó Ë³âàí³ ãåíå-
ðàë-ìàéîð Àëàí Ïåëåãð³í³

(áåðåçåíü 2006ðîêó)



16

Çàêîõàíèé ó íåáî ç äèòèíñòâà…
Народився Андрій Миколайович

у 1960 році у Львові і, як згадує те�

пер, шансів не стати льотчиком у

нього практично не було, адже ви�

ріс він у сім’ї військового льотчика

і більш за все у дитинстві любив ди�

витися на батька, коли той прихо�

див додому в затертому льотному

комбінезоні — зморений, але щас�

ливий. Батько був з тих офіцерів,

які прийшли в авіацію за покли�

канням, закохавшись у небо раз і

назавжди. І зараз, у відставці, поба�

чивши у небі срібну нитку інвер�

сійного сліду реактивного літака,

він довго дивиться їй у слід зі світ�

лим смутком в очах, адже жити для

льотчика — означає літати. Його

любов до неба, до своєї справи пе�

рейшла й до Андрія…. Після школи

відразу подав документи до Сиз�

ранського льотного училища, за�

кінчив його у 1982 році. На момент

отримання першої офіцерської

посади лейтенант Когут повністю

опанував два типи вертольотів, мав

350 годин загального нальоту, з

них 250 — як льотчик�оператор

вертольота Мі�24. 

Свою офіцерську юність Когут

згадує часто: тоді було все — справ�

жня чоловіча дружба і благородс�

тво, що не вимірювалися грошима,

жорстокі зради та підлість, шрами

від яких болять і досі. Проте ще мо�

лодим і безвусим лейтенантом

зрозумів: за честь потрібно боро�

тися, аби мати право сміливо диви�

тися людям у очі, брати на себе від�

повідальність за життя підлеглих.

Ця формула, виведена в юності,

пройшла апробацію впродовж

тридцятирічної служби в армії і за�

лишається для полковника Когута

такою ж дієвою й актуальною. 

20 õâèëèí â ïåêåëüíîìó íåá³
Êàíäàãàðà

На початку 80�х кожен льотчик

знав: сумнозвісний Афган його не

обмине. І старший лейтенант Ко�

гут півтора року виконував свій

«інтернаціональний обов’язок» в

Афганістані. Запитую, що вразило

найбільше. «Смерть друзів, усві�

домлення того, що ти не зміг їх

уберегти, а найстрашніше — від�

чуття безмежного горя матерів,

дружин і дітей, коли «чорний

тюльпан» доставляв цинкову труну

на батьківщину, — каже Андрій

Миколайович. — В Афганістані я

тільки вчився бути профі, а у сер�

йозну сутичку потрапляв лише де�

кілька разів». Служив у Кандагарі,

літав на МІ�24, був льотчиком�опе�

ратором. Завдання були звичними:

перевозили зброю, боєприпаси,

продовольство, десант по всій

провінції: Лашкаргах, Шахджой,

бували і в Шинданді. І головне, суп�

роводжували колони на маршах,

забезпечували рейдові бойові дії

десантних підрозділів біля Іран�

ського кордону, зокрема і біля так

званих, мармурових печер. У той

район висаджувались групи спец�

призначення для знищення воро�

га, який там переховувався. Гвин�

токрилі «крокодили» їх підтриму�

вали вогнем, забирали звідти після

завершення операції. 

Згадує Андрій Миколайович ще

один особливий епізод на тій чу�

жій землі. Спека, пилюка, пекуче

дихання афганського вітру — наче

величезна паяльна лампа. Отрима�

ли оперативне завдання: дістатись

вказаної точки — русла гірської

АКТУАЛЬНО

...Ç ïîëêîâíèêîì Àíäð³ºì Êîãóòîì ìè ïîçíàéîìèëèñÿ
ó 2010 ðîö³ â Áðîäàõ. Ëüîò÷èê-ñíàéïåð (òðè òèñÿ÷³
ñ³ìñîò ãîäèí ó ïîâ³òð³, ÷àñòî — â ñêëàäíèõ ìåòåîðî-
ëîã³÷íèõ óìîâàõ) ïðîéøîâ ÷åðåç ïåêëî Àôãàí³ñòàíó,
îäíàê çàëèøèâñÿ íàïðî÷óä âð³âíîâàæåíîþ ³ ÷óéíîþ
ëþäèíîþ. Ñïðàâæí³é ïðîôåñ³îíàë ³ç çàë³çíîþ âèò-
ðèìêîþ…
² îñü ÷åðåç ð³ê — íîâà çóñòð³÷. Ïîçàäó — â³äðÿäæåííÿ
äî Ë³áåð³¿, äå Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ áðàâ ó÷àñòü ó ì³æ-
íàðîäíèõ ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³ÿõ ï³ä åã³äîþ ÎÎÍ ÿê
êîìàíäèð 56-ãî îêðåìîãî âåðòîë³òíîãî çàãîíó
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. À ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ íà
Áàòüê³âùèíó î÷îëèâ àðì³éñüêó àâ³àö³þ 6-ãî êîðïóñó,
ùî äèñëîêóºòüñÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó. 

«ЗАВЖДИ НА ВИСОТІ!»
ТТааккиимм  єє  жжииттттєєввее  ккррееддоо  ууккррааїїннссььккооггоо  ммииррооттввооррццяя
ппооллккооввннииккаа  ААннддррііяя  ККооггууттаа,,  ззаа  ппллееччииммаа  яяккооггоо
ммииррооттввооррччіі  ммііссііїї  уу  ЛЛііббееррііїї,,  ККоотт��ДД’’ІІввууаарріі  ттаа
ппііввттоорраа  ррооккии  ссллуужжббии  уу  ппееккееллььннооммуу  ААффггааннііссттаанніі



17

річки, саме там знаходилась група

спецпризначення Комітету дер�

жбезпеки СРСР «Каскад». Вона була

майже оточена душманами. Голов�

не завдання «Каскаду» полягало в

оперативному супроводі бойових

дій військових підрозділів. Чотири

вертольоти, два десантно�тран�

спортні Мі�8 та два бойові Мі�24

один за одним злетіли з майданчи�

ка «Кандагар» на північ. Андрій Ко�

гут, побачивши сигнальний дим і

наших хлопців, почав знижувати

гвинтокрил до 600 метрів. Раптом

борт�технік старший лейтенант

Сергій Сидорчук доповідає коман�

диру, що радіозв’язок пропав, а уп�

равляти вертольотом стає все

складніше. Усім стало зрозуміло:

«Підбили!». Ситуація ускладнюва�

лася тим, що на борту вертольота

знаходився високий чин — на�

чальник штабу того самого спец�

підрозділу «Каскад». Тоді екіпажу

підбитого вертольота вистачило

20 хвилин, щоб дотягнути до своїх.

Як виявилося потім, був пробитий

трубопровід. «Важко сказати, які

були тоді відчуття, — говорить Ко�

гут. — Такою виявилася війна

зблизька… Саме тоді я зрозумів, що

це дуже серйозно — від життя до

смерті кілька кроків».

За ту операцію Андрій Когут отри�

мав свій перший орден «За службу

Родине в Вооруженных Силах СССР

III степени». За плечима тоді стар�

шого лейтенанта льотчика�опера�

тора було 268 бойових вильотів та

понад 300 годин нальоту в умовах

війни. А попереду — ціле життя.

²ç Êÿõòè â Óêðà¿íó
Після «Афгану» довелося послу�

жити в різних куточках великої

країни. Спочатку у Бродах, далі —

Північна група військ, потім шість

років у Бурятській Автономії —

містечку Кях�

та, що межувало з Монголією,

за 235 кілометрів на південь від

Улан�Уде. Саме у цей час почався

занепад СРСР. Цей процес не оми�

нув і армію. Андрій телефонував

друзям, що служили в Україні, але

ніхто з них не міг запропонува�

ти щось реальне — житло, місце

служби. Якось йому навіть по�

радили сісти у вертоліт і летіти

через кордон в Україну — тоді,

мовляв, будеш героєм! Та повер�

нувся на Батьківщину Когут лише у

вересні 92�го і склав присягу на вір�

ність Україні. 

З того часу пройшов усі щаблі

командирської служби. Був коман�

диром вертольота, вертольотної

ланки, заступником командира

вертольотної ескадрильї, началь�

ником штабу полку, командиром

окремого полку армійської авіації. 

Óòðèíàäöÿòå — ç ì³ñ³ºþ ìèðó
У «гарячих точках» екваторіаль�

ної Африки полковник Андрій Ко�

гут побував уже чотири рази.

У червні 2010�го це була 13�та

ротація, — посміхається Андрій

Миколайович. — Начебто число

нещасливе. Однак ми люди не за�

бобонні. 

Запам’яталася 13�та ротація ще й

парадом медалей. Це урочиста і ду�

же приємна для кожного мирот�

ворця подія: вручення нагород від

місії ООН за участю спеціального

представника Генерального секре�

таря ООН та координатора опера�

цій у Ліберії — пані Елен Маргарет

Лой. Почесна гостя тепло відгукну�

лася про українських миротворців,

наголосивши, що вражена бойо�

вим духом наших вояків. Іноземці

не жаліли компліментів і захопле�

но аплодували нашим воякам. Рап�

том поважна гостя звернула увагу

на постамент, де висіли прапори

Ліберії, місії ООН та України, ще

один прапор нашої держави майо�

рів на флагштоку, й поцікавилася:

«А навіщо вам два прапори?» «А ми

щоранку урочисто піднімаємо

своє знамено під гімн України», —

пояснив командир. «О! — здивува�

лася пані Елен. — Це — за вказів�

кою згори?». «Швидше, за покли�

ком серця». «Неймовірно! Ви —

справжні патріоти!». 

У надзвичайно важких умовах

екваторіального клімату, коли

тридцятиградусна спека у затінку

змінюється проливними дощами й

суховіями, після яких пісок скрего�

че на зубах, європейцям вижити

непросто. Навіть загартована тех�

ніка, буває, не витримує. Але люди,

впевнений Андрій Миколайович,

сильніші за техніку. 

У серпні минулого року Указом

Президента України Віктора Яну�

ковича командира 13�ї ротації

Андрія Когута нагороджено орде�

ном Богдана Хмельницького II сту�

пеня — за мужність та самовідда�

ність, виявлені під час виконання

військового обов’язку.

Досвід африканських відряд�

жень по�справжньому знадобився

полковнику Когуту в листопаді

2010 року, коли вище політичне

керівництво країни прийняло рі�

шення про участь України в ми�

ротворчій місії на території ще од�

нієї африканської країни — Кот�

Д’Івуару.

До цієї країни під командуван�

ням Андрія Когута відправилися 23

українських вояки та два екіпажі

вертольотів «Мі�8» з 56�го загону,

який дислокується в Ліберії. 

«Багато хто не може зрозуміти в

повному обсязі складність роботи,

яку виконують українські мирот�

ворці в Африці. Але ми працюємо,

незважаючи на дощ і сонце, тран�

спортуємо вантажі Місії, персонал

і гостей, евакуюємо хворих, прово�

димо спостережні польоти, а та�

кож надаємо супровід і повітряну

підтримку військам, — говорить

Андрій Когут. — Якби не наші нез�

лічені години нальоту, іноді у важ�

ких умовах і в несприятливу пого�

ду, багато завдань Місії просто не

були б виконані».

Андрій Миколайович вже давно

міг би бути на заслуженому відпо�

чинку. Але сьогодні

50�річний полковник про�

довжує літати на двох типах вер�

тольотів, навчаючи молодих колег

мистецтву вищого пілотажу. Саме

за це офіцери називають його не

інакше, як Командир з

великої літери. І цим

званням він гордиться

найбільше. 

Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

Ôîòî àâòîðà

ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!
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Провідне місце у загальній системі

воєнно�наукових досліджень посі�

дає Національний університет обо�

рони України. Нині це потужний

навчальний і науковий заклад, який

здійснює підготовку висококваліфі�

кованих військових фахівців для

Збройних Сил України, Міністерс�

тва внутрішніх справ України, Мі�

ністерства України з питань надзви�

чайних ситуацій та в справах захис�

ту населення від наслідків Чорно�

бильської катастрофи, Державної

прикордонної служби України та

проводить фундаментальні, пошу�

кові та прикладні наукові дослід�

ження в інтересах національної без�

пеки й оборони України.

У сучасних умовах виникає гос�

тра необхідність наукового супро�

водження забезпечення обороно�

здатності держави та розвитку на�

ціональних Збройних Сил. У Наці�

ональному університеті оборони

України зазначене завдання реалі�

зується органічним поєднанням

навчання, наукових досліджень та

інновацій. 

На сучасному етапі Національ�

ний університет оборони Украї�

ни — єдиний в державі вищий вій�

ськовий навчальний заклад IV рів�

ня акредитації, в якому здійсню�

ється двоступенева післядипломна

підготовка військових фахівців та

державних службовців за 5 напря�

мами, 15 спеціальностями та 38

9999  ррооккіівв  ггааррммооннііййннооггоо  ппооєєддннаанннняя  ннааввччааллььннооггоо  ппррооццеессуу,,
ннааууккооввиихх  ддоосслліідджжеенньь  ттаа  ппррооввіідднниихх  іінннноовваацціійй

Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ äëÿ á³ëüøîñò³
êðà¿í ñâ³òó, ó òîìó ÷èñë³ é Óêðà¿íè, îñ-
â³òà ³ íàóêà º ïð³îðèòåòàìè íàö³îíàëü-
íîãî ðîçâèòêó. Â ïîñëàíí³ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à äî óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó îäíèì ç êëþ÷îâèõ íà-
ö³îíàëüíèõ çàâäàíü âèçíà÷åíî çàáåç-

ïå÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³ò÷èçíÿíî¿ îñâ³-
òÿíñüêî¿ òà íàóêîâî¿ ñôåð ñóñï³ëüñòâà. Îñíîâíèì
íàïðÿìîì ðåàë³çàö³¿ öèõ çàâäàíü ìàº ñòàòè ïîºäíàí-
íÿ îñâ³òè, íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà ³ííîâàö³é ç ðîçøè-
ðåííÿì äîñë³äíîãî ñåêòîðó â äåðæàâ³.

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ОБОРОНИ

УКРАЇНИ:

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò 
Âàñèëü ÒÅËÅËÈÌ, 

âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó îáîðîíè

Óêðà¿íè, äîêòîð â³éñüêîâèõ íàóê,
ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè

³ òåõí³êè Óêðà¿íè

21 травня — День науки
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спеціалізаціями. Університет фун�

кціонально об’єднує шість інститу�

тів та три навчально�наукові цен�

три. Водночас він є головною нау�

ково�дослідною установою у сис�

темі воєнно�наукових досліджень

з проблем воєнної політики та

стратегічного планування розвит�

ку Збройних Сил України, воєнної

економіки, розвитку військової ос�

віти і науки, впровадження інфор�

маційних технологій у воєнній

сфері, мовної підготовки особово�

го складу Збройних Сил України,

удосконалення системи фізичної

підготовки і спорту Збройних Сил

України. Крім того, в університеті

проводяться дослідження з проб�

лем підготовки та застосування,

управління та всебічного забезпе�

чення угруповань військ (сил),

з’єднань та частин в операціях

(бою). 

Реорганізація Національної ака�

демії оборони України у Націо�

нальний університет оборони Ук�

раїни у 2010 році, формування у

його складі центру воєнно�страте�

гічних досліджень, науково�мето�

дичних центрів та проблемних на�

уково�дослідних лабораторій на

провідних кафедрах створили пе�

редумови для підвищення ефек�

тивності наукових досліджень в

університеті зокрема та у системі

воєнно�наукових досліджень

Збройних Сил України загалом.

Проведення ґрунтовних наукових

досліджень з актуальних проблем

діяльності Збройних Сил України

дозволило надавати органам вій�

ськового управління науково обґ�

рунтовані рекомендації до доктри�

нальних, статутних та норматив�

но�правових документів у сфері

національної безпеки й оборони,

документів з питань підготовки та

застосування Збройних Сил Украї�

ни. Останніми прикладами цієї ро�

боти є участь науковців універси�

тету у підготовці проектів Закону

України «Про воєнну організацію

держави», Воєнної доктрини Укра�

їни, Концепції та Державної ком�

плексної програми реформування

та розвитку Збройних Сил України

на 2012�2016 роки, Концепції ін�

формаційної безпеки тощо. 

Необхідною передумовою ус�

пішного виконання завдань щодо

проведення наукових досліджень є

наявність потужного наукового

потенціалу. Тому важливим напря�

мом діяльності університету є під�

готовка та атестація наукових та

науково�педагогічних кадрів. 

У вересні 1994 року в Академії

Збройних Сил України працювало

лише 96 вчених вищої кваліфікації:

6 докторів і 90 кандидатів наук. У

січні 2000 року в Академії оборони

України кількість науковців вже

становила 238 чоловік (29 докто�

рів, професорів і 209 кандидатів

наук, доцентів). На початок 2011

року в Національному університеті

оборони України плідно працю�

ють 66 докторів наук, професорів

та 288 кандидатів наук, доцентів. 

В інтересах забезпечення науко�

вими кадрами вищої кваліфікації в

університеті успішно функціонує

докторантура та ад’юнктура за

п’ятьма науковими спеціальностя�

ми в галузях воєнних наук і націо�

нальної безпеки та за дванадцять�

ма — у галузях військово�спеціаль�

них та інших наук; плідно працю�

ють докторська та чотири

кандидатські спеціалізовані ради

за тринадцятьма науковими спеці�

альностями. Причому підготовка

та атестація здобувачів наукового

ступеня здійснюється не тільки в

інтересах університету, а й інших

військових навчальних закладів і

наукових установ Збройних Сил

України та центральних органів

виконавчої влади.

На цей час університет інтегро�

ваний до загальноосвітнього та на�

укового простору України. Для по�

ширення наукових знань, озна�

йомлення з ними широкого загалу

Ðîçâèòîê ñó÷àñíî¿ âîºííî¿ íàóêè â óí³âåðñèòåò³ ´ðóíòó-

ºòüñÿ íà áàãàòèõ òðàäèö³ÿõ ìèíóëîãî. ²ñòîð³ÿ Íàö³îíàëü-

íîãî óí³âåðñèòåòó îáîðîíè Óêðà¿íè ÿê ïðîâ³äíîãî íàâ-

÷àëüíîãî òà íàóêîâîãî çàêëàäó íå ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåí-

òó ñòâîðåííÿ Àêàäåì³¿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ó 1992 ðî-

ö³, à ñÿãàº ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, êîëè ó 1912 ðîö³ áóëî

çàñíîâàíå Ìèêîëà¿âñüêå â³éñüêîâå ó÷èëèùå, â ÿêîìó ãî-

òóâàëè îô³öåðñüê³ êàäðè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ç â³äêðèòòÿì ó

1919 ðîö³ Ïåðøèõ êè¿âñüêèõ àðòèëåð³éñüêèõ êóðñ³â, ÿê³

ðåîðãàí³çîâóâàëèñü ó 1922 ðîö³ ó ×åòâåðòó êè¿âñüêó àð-

òèëåð³éñüêó øêîëó, ó 1935 ðîö³ — â Ïåðøó êè¿âñüêó àðòè-

ëåð³éñüêó øêîëó, ó 1937 ðîö³ — ó Ïåðøå êè¿âñüêå àðòèëå-

ð³éñüêå ó÷èëèùå, ðîçïî÷àëàñü ï³äãîòîâêà îô³öåð³â Ðà-

äÿíñüêîãî Ñîþçó. Ó 1958 ðîö³ çàêëàä ñòàâ Êè¿âñüêèì

âèùèì àðòèëåð³éñüêèì ³íæåíåðíèì ó÷èëèùåì, ÿêå ó

1973 ðîö³ ïåðåéìåíóâàëè ó Êè¿âñüêå çåí³òíî-ðàêåòíå

³íæåíåðíå ó÷èëèùå. Ó 1974 ðîö³ òóò çàñíîâàíî ô³ë³àë

Â³éñüêîâî¿ àðòèëåð³éñüêî¿ àêàäåì³¿ ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáî-

ðîíè Ñóõîïóòíèõ â³éñüê, íà áàç³ ÿêîãî ó 1977 ðîö³ ñòâî-

ðåíî Â³éñüêîâó àêàäåì³þ ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè Ñóõî-

ïóòíèõ â³éñüê. 

²ç ñòâîðåííÿì ó 1992 ðîö³ Àêàäåì³¿ Çáðîéíèõ Ñèë Óê-

ðà¿íè çàïî÷àòêîâàíà ï³äãîòîâêà îô³öåðñüêèõ êàäð³â äëÿ

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. 

Íèí³ Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò îáîðîíè
Óêðà¿íè — ºäèíèé â äåðæàâ³ âèùèé

â³éñüêîâèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä IV ð³âíÿ
àêðåäèòàö³¿, ÿêèé îá’ºäíóº ø³ñòü ³íñòèòóò³â

òà òðè íàâ÷àëüíî-íàóêîâ³ öåíòðè.
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вчених тут видаються фахові нау�

кові праці у галузях військових,

технічних, історичних, педагогіч�

них та психологічних наук, а саме:

збірники наукових праць «Труди

університету», «Збірник наукових

праць Центру воєнно�стратегіч�

них досліджень», «Вісник Націо�

нального університету оборони

України», науково�практичний

журнал «Сучасні інформаційні

технології у сфері безпеки та обо�

рони» та науковий збірник «Вій�

ськова освіта». 

В університеті особливе значен�

ня приділяється проведенню нау�

кових та науково�практичних кон�

ференцій і семінарів. Це сприяє

колективному обговоренню та

визначенню відповідними фахів�

цями проблем воєнної теорії та

практики, обміну досвідом щодо

організації наукової та науково�

технічної діяльності, налагоджен�

ня тісної співпраці із структурни�

ми підрозділами, навчальними та

науково�дослідними установами

Міністерства оборони, Генераль�

ного штабу Збройних Сил України

та інших центральних органів ви�

конавчої влади. Під час конферен�

цій і семінарів особлива увага зосе�

реджується на аналізі досвіду су�

часних воєнних конфліктів, ми�

ротворчих та антитерористичних

операцій, а також практичної ді�

яльності військ (сил), розробля�

ються відповідні матеріали, які по�

тім використовують у навчально�

му процесі. 

Останніми роками було органі�

зовано і проведено близько 70

міжнародних, всеукраїнських нау�

кових та науково�практичних кон�

ференцій, близько 500 семінарів.

Усе це, безумовно, стало поштов�

хом у розв’язанні найболючіших

проблем Збройних Сил України. У

травні 2011 року університет ра�

зом з іноземними партнерами

провів міжнародний науково�

практичний семінар, присвячений

питанням радіаційного, хімічного

і біологічного захисту, в якому

брали участь представники з більш

ніж 20 країн світу. Іноземні експер�

ти � учасники семінару � дали до�

сить високу оцінку результатам

цього заходу, відмітивши його на�

гальність в сучасних умовах. 

Серед основних напрямів діяль�

ності університету важливими є

винахідництво і раціоналізаторс�

тво, спрямовані на удосконалення

озброєння і військової техніки та

поліпшення навчального процесу.

Останніми роками винахідниками

університету отримано 189 патен�

тів, оформлено і впроваджено у

навчальний процес 120 раціоналі�

заторських пропозицій, на які ви�

дані відповідні свідоцтва. Винахід�

ники університету щорічно беруть

активну участь у галузевих конкур�

сах Міністерства оборони України

на кращий винахід року, де посіда�

ють призові місця у багатьох номі�

націях. 

Крім того, представники універ�

ситету беруть участь в розроблен�

ні наукомістких технологій. Так,

для забезпечення міжнародної

екологічної безпеки фахівцями

Національного університету обо�

рони України спільно із Націо�

нальною академією наук України

розроблено технологію запобі�

гання аваріям у морі під час видо�

бування вуглеводнів, а також щодо

ліквідації аварій у разі їх виник�

нення в гранично короткі термі�

ни. Винахід — роботизований мо�

дуль спеціальної конструкції для

компенсації динамічного удару

речовини при з’єднанні поруше�

ного трубопроводу — розробле�

ний за участю начальника нав�

чально�наукового центру високих

технологій університету доктора

технічних наук, професора

Ю. Г. Даника, був випробуваний в

Інституті гідромеханіки Націо�

нальної академії наук України, де

доведено його високу ефектив�

ність. Ця спільна розробка україн�

АКТУАЛЬНО

• ï³äãîòîâêà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ òà íàóêîâèõ êàäð³â çà âñ³ìà íåîáõ³äíèìè
íàóêîâèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè, îñîáëèâî äîêòîð³â íàóê;

• çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ â³äáîðó êàíäèäàò³â íà îñíîâ³ êîíêóðñó äëÿ ï³äãîòîâêè
â äîêòîðàíòóð³ é àä’þíêòóð³, ÷îìó ïåðåøêîäæàº â³äñóòí³ñòü ìåõàí³çì³â ìî-
òèâàö³¿ íàéá³ëüø äîñâ³ä÷åíèõ îô³öåð³â ç îðãàí³â â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ,
â³éñüê (ñèë) äëÿ íàâ÷àííÿ â äîêòîðàíòóð³ é àä’þíêòóð³ óí³âåðñèòåòó, îñîáëè-
âî òèõ, õòî ìàº îïåðàòèâíî-ñòðàòåã³÷íèé ð³âåíü îñâ³òè;

• ï³äâèùåííÿ ñòàòóñó íàóêîâöÿ, ðåàë³çàö³ÿ éîãî ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é;
• óäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ íàóêîâîþ òà íàóêîâî-òåõí³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ

â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè.

ßêùî ó 1994 ðîö³ â Àêàäåì³¿ Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè ïðàöþâàëî ëèøå 96 â÷åíèõ âèùî¿
êâàë³ô³êàö³¿, òî íèí³ â ÍÓÎÓ âèêëàäàþòü
66 äîêòîð³â íàóê, ïðîôåñîð³â òà 288
êàíäèäàò³â íàóê. 

Ïåðøî÷åðãîâ³ çàâäàííÿ, ÿê³ ïîòðåáóþòü íåâ³äêëàäíîãî âèð³øåííÿ:



ських військових та цивільних

учених стала новинкою у світовій

науці і сприяє вирішенню однієї з

глобальних екологічних проблем

людства.

Національний університет обо�

рони України є центром інтегра�

ційних процесів у військовій осві�

ті та науці. Для підвищення ефек�

тивності навчально�виховного

процесу та воєнно�наукових дос�

ліджень майже п’ять років тому рі�

шенням Міністерства оборони Ук�

раїни на базі Національної акаде�

мії оборони України, Центрально�

го науково�дослідного інституту

Збройних Сил України, Централь�

ного науково�дослідного інститу�

ту озброєння та військової техніки

Збройних Сил України було ство�

рено навчально�науковий ком�

плекс. Засновники комплексу до�

мовились проводити спільну ді�

яльність за такими напрямками:

здійснення освітньої та наукової

діяльності у військовій сфері; збе�

реження і розвиток провідних на�

укових шкіл та науково�педагогіч�

них колективів; проведення фун�

даментальних і прикладних дос�

ліджень у сфері національної

безпеки та оборони держави; під�

готовка наукових і науково�педа�

гогічних кадрів та їх атестація;

створення сприятливих умов для

найефективнішого використання

педагогічного і наукового потен�

ціалу, а також матеріально�техніч�

ної бази для виконання поставле�

них завдань. Зважаючи на по�

тужний науковий потенціал цих

установ, навчально�науковий ком�

плекс має стати головною науко�

во�консультативною та науково�

експертною установою в системі

управління воєнно�науковими

дослідженнями. 

Національний університет обо�

рони України, зважаючи на його

роль та місце в системі військової

освіти і науки, бере активну участь

у процесах, які відбуваються в

Збройних Силах України. Практи�

ка свідчить, що реорганізація ви�

щих військових навчальних закла�

дів та науково�дослідних установ

без відповідного наукового обґ�

рунтування гальмує розвиток віт�

чизняної воєнної науки. А рефор�

мування Збройних Сил України,

яке супроводжується зміною

структури науково�дослідних ус�

танов та вищих військових нав�

чальних закладів Міністерства

оборони України, скороченням

державного оборонного замов�

лення на підготовку військових

фахівців, призводить до часткової

втрати наукового та науково�педа�

гогічного потенціалу, руйнації на�

укових шкіл, суттєвого погіршення

процесу передачі наукового та ме�

тодичного досвіду.

Складність завдань військової

освіти і воєнної науки потребує

наполегливої роботи та неорди�

нарних підходів щодо їх виконан�

ня. Національний університет обо�

рони України повинен стати по�

тужним інструментом їх пошуку та

реалізації, від чого залежатиме

ефективність воєнної науки і рі�

вень підготовки керівних кадрів

Збройних Сил України в усіх лан�

ках управління.

Îñòàíí³ìè ðîêàìè âèíàõ³äíèêàìè
óí³âåðñèòåòó îòðèìàíî 189 ïàòåíò³â,
âïðîâàäæåíî ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ
120 ðàö³îíàë³çàòîðñüêèõ ïðîïîçèö³é.





— Анатолію Георгійовичу, як
сталося, що ви приєдналися до
«Червоної Зірки», яку очолює
Олексій Шереметьєв?

— Аби влитися до його лав люди�

ні, не байдужій до армії, достатньо

хоча б один раз стати свідком від�

творення членами клубу воєнних

подій більш ніж шістдесятирічної

давнини. Це щось неймовірне, ад�

же відчувається майже повний

ефект присутності в тій чи іншій

історичній епосі. Особисто мене з

Олексієм Євгеновичем поєднала

тема Великої Вітчизняної війни, а

також пристрасть до воєнної тех�

ніки. Нині мій особистий автопарк

автомобілів періоду 1941–1945 ро�

ків становить близько 40 одиниць.

Серед них є «Вілліси», «Емки», «ГАЗ�

67Б» («Іван�Вілліс»), ГАЗ�АА («По�

луторка»), легкий бронеавтомо�

біль БА�64, вантажівка ЗІС�5. І на�

віть (зараз проходить реставра�

цію) танк Т�34! Я займаюсь

технікою давно й цілеспрямовано.

Шукаємо і скуповуємо все, що за�

лишилося — від цілих автомобілів

до запчастин, розбираємо по гвин�

тиках, а потім відновлюємо. Наші

автомобілі беруть участь в історич�

них реконструкціях, військових

парадах, зйомках кінофільмів. І це

не лише захоплення, яке з’явилося

ще у дитинстві. Вбачаю в цій діяль�

ності й важливу духовну місію. Ад�

же відновлюючи техніку часів Ве�

ликої Вітчизняної війни, ми зміц�

нюємо історичну пам’ять молодо�

го покоління. Наша діяльність є

своєрідним відгуком на заклик

маршала Радянського Союзу Геор�

гія Жукова «дбайливо ставитися до

всього, що пов’язано з Великою

Вітчизняною війною». 

— Як сталося, що ви зацікави�
лися відновленням саме вій�
ськової техніки?

— Це, мабуть, випадок. Однак

слід пам’ятати, що у нашому житті

×ëåí ïðàâë³ííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³æíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
«Êè¿âñüêèé êëóá «×åðâîíà Ç³ðêà», íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Äåðæêîìçåìó ó ì. Êèºâ³ Àíàòîë³é Øóìñüêèé:

«Відновлюючи техніку часів Великої

Вітчизняної війни, ми зміцнюємо

історичну пам’ять молодого покоління»

Â³äâ³äàâøè ³ñòîðè÷íó ðåêîíñòðóêö³þ, ÿêó ïðîâîäèëà
Âñåóêðà¿íñüêà ìîëîä³æíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
«Êè¿âñüêèé êëóá «×åðâîíà Ç³ðêà», ïîâåðíóâñÿ ïåðå-
ïîâíåíèé âðàæåííÿìè. Íàñòðîþ äîäàâàëà íå ëèøå
âèäîâèùí³ñòü ä³éñòâà, àëå é ñï³ëêóâàííÿ ç éîãî ó÷àñ-
íèêàìè. Ìåíå õâèëþâàëî îäíå ïèòàííÿ: õòî çàéìà-
ºòüñÿ â³äíîâëåííÿì áîéîâî¿ òåõí³êè. ² ðàïòîì çíàéîì-
ëþñÿ ñàìå ç òàêîþ ëþäèíîþ. Ïîäàâøè ðóêó é ïðåä-
ñòàâèâøèñü ó â³äïîâ³äü íåñïîä³âàíî äëÿ ñåáå ÷óþ òàê
ñàìî ïî-â³éñüêîâîìó ÷³òêî: «Ñòàðøèé ëåéòåíàíò
Øóìñüêèé, íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåð-
æêîìçåìó ó ì. Êèºâ³». Â³í — íàùàäîê ñëàâíîãî
â³éñüêîâîãî ðîäó â³ääàº øàíó ïðîôåñ³¿ «Áàòüê³âùèíó
çàõèùàòè» ó ñâ³é ñïîñ³á. Ïðîäîâæåííÿ íà ñòîð. 26



«Эх, дорожка, фронтовая…»

Компанія Dodge у роки Другої світової війни практично перестала випускати 
легкові автомобілі, змінивши свій профіль. Тепер на першому місці стало питання 
виробництва важких джипів, що відносяться до серій WC і WF, а також двигунів 
для літаків. Велика частина машин Dodge WC йшла до Радянського Союзу. Їх 
за аналогією з тритонкою і полуторкою зазвичай називають «три чверті» — 
через незвичну вантажопідйомність — 3/4 тонни.
У Червоній Армії «Доджі», почавши службу як тягачі дивізійних про-
титанкових гармат, стали все ширше використовуватися у всіх родах 
військ. На них їздили в розвідку, супроводжували військові колони і 
автомобілі старших офіцерів, в кузовах встановлювалися радіостанції, 
зенітні кулемети. Водіям «Додж» полюбився за потужність, швидкість і 
стійкість навіть на бездоріжжі. Недарма один старий водій розповідав: 
«Від «Доджа» по грунтовій дорозі не могла втікти ні одна машина — ні 
«Емка», ні «Опель», ні «Мерседес»...». Широка колія (1870 мм), м’яка 
підвіска з гідравлічними амортизаторами, великий кліренс давали явні 
переваги перед будь-яким іншим автомобілем.

Зі згаданої вище знаменитої «Полуторки» (названа так у народі через вантажопідйом-
ність півтори тонни) починався Горьківський автомобільний завод» — ГАЗ у Нижньому 
Новгороді (тоді Горький). ГАЗ-АА стала наймасовішою в СРСР моделлю вантажівки в 

першій половині 30-х років. Цей радянський аналог американської вантажівки Ford-
AA випускався в СРСР за ліцензією від фірми Ford. У роки війни вона дійсно 

стала машиною-солдатом: за допомогою фаркопа (спеціальний зчіпний 
пристрій) тягнула гармату, польову кухню, причіп. Швидкість — 88 

км/год. Двигун нижньоклапанний (уніфікований, до речі, з ГАЗ-М1, 
ГАЗ-67Б, і навіть радянським кулеметним танком), 4 циліндри, 
максимально 2200 обертів на хвилину. Потужність — від 40 до 50 
к.с., об’єм двигуна — 3,28 літра. Кузов і кабіна (частково) з дерева. 
Вага 1750 кг. Витрата бензину — 19,5 літра на 100 км шляху. Бензин 

йшов у двигун самостоком. Були й тривісні модифікації — ГАЗ-ААА, 
з гусеницями замість задніх коліс, газогенераторні (замість бензину 
їздили на дровах). 

8 липня 1944-го з конвеєра зійшов перший автомобіль «ЗІС-5», який виготовлявся за документацією 
Московського заводу імені Сталіна. Це була двоосна бортова машина типу 4x2, вантажопідйомністю 3 
тонни, зі спрощеною конструкцією: гальма лише задні, механічні, кабіна з дерев’яним каркасом, обшита 

рейкою-вагонкою, дерев’яні підніжки й бризговики, гнуті крила, платформа 
тільки із заднім відкидним бортом. Комплектувався автомобіль, на відміну 

від московських «ЗІСів», двигуном «ЗІС-5М» з підвищеною до 76 к.с. по-
тужністю. Максимальна швидкість автомобіля — 60 км/год.

20 липня 1944 року перша партія уральських «ЗІС-5» була відправ-
лена на фронт. Близько 25% випущених в м. Міас в роки війни 

автомобілів йшли зі спеціальною комплектацією. На їх шасі ро-
билися паливозаправники, польові майстерні, понтонні ав-

томобілі і т. п. Після закінчення Великої Вітчизняної війни 
в конструкцію автомобіля поступово почали вно-
ситись зміни, поліпшувалася якість і надійність 
вантажівки: гідравлічний привід гальм, посиле-
ний редуктор заднього моста, бортова платфор-
ма збільшеної міцності, покращений водяний 
насос, нове місце кріплення запасного колеса та 
ін. В кінці 40-х рр. автомобіль став називатися 
«ЗІС-5М» (модернізований). 
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Фронтовими шляхами Великої Вітчизняної, від страшного сорок першого й до 
переможного сорок п’ятого, разом з нашими бійцями пройшла воєнна техніка. На війну 
були «призвані» тисячі таких автомобілів, як «Willys», «Емка», «ГАЗ-67Б» («Іван-Вілліс»), 
ГАЗ-АА («Полуторка»), легкий бронеавтомобіль БА-64, вантажівка ЗІС-5, танк Т-34 та інші 
легендарні машини, розробкою та вдосконаленням яких займалися видатні конструктори 
усього світу.



Танк Т-34-85 поставлено на виробництво взимку 1943-1944 рр. 
Він озброювався 85-мм гарматою, встановленою в башті, яка спо-
чатку розроблялась для важкого танка КВ-85. Збільшена башта 
вміщала трьох членів екіпажу. Командир нарешті був звільнений 
від сторонніх функцій і міг повністю зосередитися на своїх основних 
обов’язках — керувати діями екіпажу. Широкі гусениці дозволяли машині 
рухатися по будь-якому ґрунту, бездоріжжю, снігу, допускаючи дії в умовах, не-
прохідних для німецьких танків. Вже в 1944 р. Т-34-85 застосовувався не тільки як 
танк, але й як транспортер піхоти. Поручні на корпусі дозволяли піхотному «танко-
вому десанту» пересуватися по полю бою.
Його модифікації включали вогнеметний танк з установкою вогнемета 
замість лобового кулемета, самохідні артилерійські установки СУ, 
танк-тральщик з катковим мінним тралом, мостовий танк. Німці 
назвали Т-34-85 «кращим танком у світі».

«Willys MB» — американський армійський автомобіль підвищеної прохідності часів Другої світо-
вої війни. Серійне виробництво почалося в 1941 році на заводах компаній Willys-Overland 
Motors. Одночасно на «фордівських» конвеєрах збиралися однотипні «Ford-GP» і 
«GPV», дуже схожі на «Willys-МВ». Абревіатура «GP» вимовлялася як «Джі-Пі», аме-
риканські солдати скоротили її до «Джип». Так з’явилося слово, яким у всьому світі 
почали називати будь-які вантажо-пасажирські позашляховики.
Вступаючи до війська союзників, «Willys» швидко набув величезної популярності. 
У Червону Армію вони надходили за ленд-лізом з літа 1942 року (разом з «Willys 
MB» в СРСР прийшла практично вся партія «Willys МА» — 1553 машин). З 20 трав-
ня до 10 липня 1943 року три автомобілі «Willys MB» проходили випробування і 
показали себе гідно. «Willys» відразу ж знайшли собі застосування як командир-
ські автомобілі і тягачі 45 мм протитанкових гармат. Всього до кінця війни в СРСР 
було поставлено близько 52 тисяч машин. 

ГАЗ-М1 («Емка») — радянський легковий автомобіль, який серійно виготовлявся на Горь-
ківському автомобільному заводі з 1936 до 1942 і з 1945 до 1948 року (з модернізацією). 
Буква «М» в індексі моделі виникла через те, що завод став носити ім’я Голови Ради На-
родних Комісарів СРСР В. М. Молотова. Звідси виникла народна назва ГАЗ-М1 — «Емка». 
Автомобіль прийшов на зміну ГАЗ-А в 1936 році. Головним його нововведенням став су-

цільнометалевий кузов (спочатку з дерматиновою верхньою частиною даху), створений 
в кооперації з компанією Ford в рамках десятирічного договору про технічне співробіт-
ництво. У 1937 році ГАЗ-М1 експонувався на Всесвітній промисловій виставці в Парижі. 
У роки Великої Вітчизняної війни автомобіль став одним з її символів. 

БА-64 — радянський легкий бронеавтомобіль періоду Другої світової війни. Створений в 
липні-грудні 1941 року на шасі повнопривідного легкового автомобіля ГАЗ-64, він став першим 
і єдиним радянським серійним повнопривідним бронеавтомобілем. Всього в ході серій-
ного виробництва БА-64, з квітня 1942 до початку 1946 року було випущено 9110 
бронеавтомобілів цього типу. БА-64 активно використовувалися радянськими 
військами з літа 1942 року і аж до кінця війни переважно в ролі розвідувальних 
машин, але також і для безпосередньої підтримки піхоти. Вони були зняті з озбро-
єння Радянської Армії у першій половині 1950-х років. БА-64 також поставлялися 
ряду союзних СРСР країн і в незначній кількості використовувалися армією КНДР у 
Корейській війні.

ГАЗ-67 і ГАЗ-67Б — радянські військові повно-
привідні легкові автомобілі зі спрощеним від-
критим кузовом, що мав вирізи замість дверей, 
— представляли собою подальшу модернізацію ГАЗ-64. Створені під керівництвом про-
відного конструктора В. А. Грачова. На завершальній стадії Великої Вітчизняної війни і 

пізніше Корейської війни ГАЗ-67Б широко використовувався як штабний 
і розвідувальний автомобіль, перевізник піхоти і поранених. У Червоній 
Армії ці машини називали «козел», «пігмей», «блоха-воїн». Після подаль-
шої модернізації ГАЗ-67 в 1944 році було почато випуск ГАЗ-67Б. На фрон-
ті він проявив себе з найкращої сторони: невибагливий, безвідмовний, 
надійний «Іван-Вілліс», як називали його бійці, спокійно і впевнено про-
ходив по бездоріжжю, йшов по наїждженій колії вантажівок, а міцність 
автомобіля дозволяла використовувати його не тільки як командирську і 
штабну машину, але і як легкий артилерійський тягач.
Двигун ГАЗ-67Б міг працювати на низькосортних бензинах і мастилах, що 
в умовах війни вигідно відрізняло його від інших автомобілів, у тому числі 
і від американських «Willys».

Фото техніки, реставрованої майстернею Анатолія 
Шумського, та харківського клубу «Слідопит»



немає нічого випадкового. Я зай�

мався вивченням свого родоводу і

виявив, що мій прадід був князем

та старшим офіцером імператор�

ської армії. Дід, так само будучи

кадровим офіцером, не втік за кор�

дон, а вступив до лав Червоної Ар�

мії. Був командиром ТО. Як пізніше

з’ясувалося, ТО — це «тяжелое ору�

дие». Однак згодом був репресова�

ний. У цей період (кінець 90�х) од�

на з силових структур розрахува�

лася за надані моєю фірмою послу�

ги військовою технікою. Я став

володарем 15 одиниць: тут були

БТР�152В, ГАЗ�66, ЗІЛ�157, ГАЗ�69.

Вирішив їх відремонтувати. Отож

початок було покладено. Згодом я

познайомився з Олексієм Шереме�

тьєвим. Тепер моя техніка активно

бере участь в історичних реконс�

трукціях.

— Що особисто вам дає від�
родження старих воєнних ав�
тівок?

— Кожен, хто причетний до цієї

справи, глибоко переосмислює

подвиг нашого народу у протисто�

янні фашистським агресорам. Ад�

же коли перебираєш техніку, під�

свідомо починаєш порівнювати,

аналізувати. І ось тут досягаєш мо�

менту істини, від якого потьмарю�

ється в голові. Що маю на увазі? Су�

діть самі. Візьмемо фронтовий по�

зашляховик ГАЗ�67Б. У нас зараз

декілька таких автомобілів. Один з

них оригінальний на 99%. Отож

нашим висновкам можна вірити.

А вони ось які. Гальмівна система

«Іван–Вілліса» — на тросах! В той

час як у німців уже давно стояла

гідравліка. Уявіть, які зусилля док�

ладав водій�червоноармієць, аби

виконати елементарне гальмуван�

ня… Бак з пальним, як і в «полутор�

ці», знаходився у верхній точці, ад�

же жодних насосів не застосовува�

лося — бензин надходив самосто�

ком. У німецьких автівках пальне

подавалося під тиском й, звичай�

но, бак ховався й був достатньо

убезпечений від ураження оскол�

ками. Однак і це ще не все. Знаєте,

як водій визначав рівень бензину

у баку? Оскільки ця ємність місти�

лася одразу під капотом, на щитку

приладів було скляне віконце ба�

ку, й рівень визначав елементар�

ний поплавок… Й, тим не менш,

ніхто не скиглив — воювали і пе�

ремагали! 

— Гадаю, яскравим прикла�
дом цьому можуть послужити
радянські фільми про Велику
Вітчизняну війну. Поруч з сол�
датами й офіцерами завжди
була бойова техніка…

— Так, згадаймо культовий фільм

радянського кінематографу «Офі�

цери» режисера Володимира Рого�

вого. Як відомо, саме йому ми зав�

дячуємо висловом: «Є така профе�

сія — Батьківщину захищати!» А ще

перед глядачем — історія однієї

родини: декілька поколінь кадро�

вих офіцерів, які в різні роки вою�

ють за свою країну. Однак чи помі�

тили ви, що довгі та важкі дороги

Великої Вітчизняної разом з героя�

ми фільму подолав той самий вір�

ний автомобіль ГАЗ�67Б.

— Помітив, що під час прове�
дення заходів з військово�істо�
ричної реконструкції, що про�
водить «Червона Зірка», зав�
жди багато молоді...

— Так, на одній з останніх, прис�

вяченій Житомирсько�Бердичів�

ській наступальній операції, було

близько 7 тисяч глядачів. Люди їха�

ли звідусіль за десятки кілометрів,

аби лише долучитися до видовища.

Організатори зазвичай багато ува�

ги приділяють залученню молоді.

Розсилаємо запрошення у нав�

чальні заклади, відомства. Особли�

во тісні партнерські стосунки у

«Червоної Зірки» склались з Мініс�

терством оборони України. Зважа�

ючи на наші зусилля у сфері вій�

ськово�патріотичного виховання,

військові активно допомагають в

організації реконструкцій, зокре�

ма, піротехнікою, вирішенням ор�

ганізаційних питань.

Військово�історична реконс�

трукція є однією з найбільш дієвих

форм вивчення військової історії.

Особливі відчуття, які пережива�

ють учасники військово�історич�

ної гри, по яскравості і гостроті

незрівнянні ні з якими іншими

емоціями, що переживає звичайна

людина. Реконструкція схожа на

машину часу, яка дозволяє пере�

нестися на багато років назад, опи�

нитися на полі бою, перевтілитися

на деякий час у воїна, відчути себе

бійцем. Це надзвичайно захоплює

молодих людей, пробуджує в них

патріотичні та кращі національні

почуття. І це не просто слова. Мій

старший син Георгій — безпосе�

редній учасник багатьох «битв» —

тому найкращий доказ. 

²íòåðâ’þ â³â Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

Фото на стр. 23: Старший лейте�

нант Анатолій Шумський — чет�

вертий ліворуч. Фото зроблено під

час проведення історичної ре�

конструкції однієї з битв, що пере�

дували Великій Перемозі у війні

1941–1945 років. Члени «Червоної

Зірки» біля відновленого «учасни�

ка» бойових дій — легендарного

воєнного позашляховика ГАЗ�67Б,

прозваного у народі «Іван�Вілліс».

Îñê³ëüêè ãàëüì³âíà ñèñòåìà ôðîíòîâîãî
ïîçàøëÿõîâèêà ÃÀÇ-67Á áóëà íà òðîñàõ,
ìîæíà óÿâèòè, ÿê³ çóñèëëÿ äîêëàäàâ âîä³é-
÷åðâîíîàðì³ºöü, àáè âèêîíàòè åëåìåíòàðíå
ãàëüìóâàííÿ… 

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà 23 ñòîð.
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13�та загальновійськова армія була

сформована 5 травня 1941 року в

м. Могильов під керівництвом зас�

тупника командуючого військами

Західного особливого військового

округу генерал�лейтенанта І. В. Бол�

діна на підставі директиви Народ�

ного комісара оборони СРСР від

24 квітня 1941 року. Формування

органів керування, з’єднань і час�

тин у травні�червні 1941 року про�

водив начальник штабу армії ком�

бриг Олександр Петрушевський.

На початку червня 1941 року сюди

прибув командуючий армією гене�

рал�лейтенант Петро Філатов.

З початком війни штаб армії був

передислокований у м. Молодеч�

но. 22 червня 1941 року 13�та ар�

мія ввійшла до складу Західного

фронту. За роки війни вона брала

участь в 17 наступальних та 10

оборонних операціях. До її складу

у різні часи входило 135 з’єднань, в

лавах яких воювало близько міль�

йона військовослужбовців. Під час

боїв 13�та армія знищила більше

350 тисяч солдатів та офіцерів

противника, понад 2500 танків і

самохідно�артилерійських уста�

новок, більше 1000 літаків, близько

3000 гармат, сотні тисяч ворогів

були взяті у полон. В цій армії вою�

вало понад 500 Героїв Радянського

Союзу, 32 повних кавалери ордена

Слави, 150 тисяч воїнів�ордено�

носців. Більше 740 населених пун�

ктів, шкіл та вулиць носять назви

частин і імена героїв 13�ї Черво�

нопрапорної армії. В рядах

об’єднання в роки війни служили

Людвік Свобода, відомий головний

конструктор космічних об’єктів

О. М. Іванівський, академіки

А. М. Борисович, В. М. Стручків,

К. М. Щепкін, маршали Радянсько�

го Союзу С. С. Бірюзов, К. С. Моска�

ленко, І. І. Якубовський. В частинах

армії воювали десятки воїнів, які у

післявоєнні роки стали видатними

письменниками і вченими. 

3 серпня 1945 року органи уп�

равління армії та підрозділи забез�

печення завершили передислока�

цію в м. Рівне. Її штаб розмістився

саме тут. 

Восени 1953 року в армії, яка

входила до складу Прикарпатсько�

го військового округу, було прове�

дено перше навчання військ за

умов використання противником

ядерної зброї. Навчанням керував

командувач військами округу Мар�

шал Радянського Союзу І. С. Конєв.

У 1967 році війська округу брали

участь у багатоденному навчанні

«Дніпро», яке проходило на тери�
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торії кількох областей України та

Білорусії. Військові частини та

з’єднання 13�ї армії діяли на «захід�

ному» боці. Підняті за тривогою,

війська здійснили марш на сотні

кілометрів, створили міцну оборо�

ну на рубежі Дніпра, захопивши

плацдарм на східному його березі.

Особливо відзначилися танкісти

та авіатори Залізної дивізії.

22 лютого 1968 року за значні

заслуги, виявлені в боях під час за�

хисту Батьківщини, успіхи в бойо�

вій та політичній підготовці об’єд�

нання було нагороджене орденом

Червоного Прапора.

У вересні 1973 року війська окру�

гу відвідав Міністр оборони Мар�

шал Радянського Союзу А. А. Греч�

ко, який був присутнім на двосто�

ронніх військових навчаннях за

участю мотострілецьких, танко�

вих і артилерійських частин, зв’яз�

ківців, саперів, вертолітників і

представників інших родів військ.

Того ж року війська об’єднання

разом з угорською і болгарською

арміями брали участь у спільному

навчанні військових частин і шта�

бів округу, а також у спільних так�

тичних навчаннях «Влтава».

Відповідальним іспитом перед

народом стало для воїнів армії нав�

чання під умовною назвою «Карпа�

ти», яке проводилося у липні 1977

року в районі Луцьк–Львів–Рівне. 

Військовослужбовці 13�ї армії,

які згодом брали участь у таких

навчаннях як «Центр�87», «Осень�

88», «Братство по оружию», «Щит»

та багатьох інших, завжди демонс�

трували високий рівень професіо�

налізму.

У складі окремих підрозділів че�

рез «Афган» пройшли 540 воїнів.

Багато з них удостоєні високих

державних нагород. Серед них ге�

нерал�лейтенант Сергій Горошні�

ков, у ті часи — командир механі�

зованої роти, за успішне виконан�

ня бойових завдань отримав ме�

даль «За відвагу» та два ордени

Червоної Зірки; начальник армій�

ської авіації 13�го армійського

корпусу полковник Володимир

Пастухов; старший офіцер опера�

тивного відділу 13�го армійського

корпусу підполковник Віталій

Данчук.

Загальна кількість військовос�

лужбовців управління 13�ї армії,

які пройшли через пекло афган�

ської війни, перевищила півсотні

осіб.

Серед учасників ліквідації наслід�

ків аварії на Чорнобильській АЕС у

1986�1988 роках були генерал�ма�

йори А. Іванов, Н. Чермошенцев, Н.

Пугачов, полковники В. Добро�

вольський та О. Новіков, підпол�

ковники Ю. Кривопіша та С. Горо�

бець, майор В. Севастьянов, стар�

ший прапорщик Ф. Хамейкін та ще

понад 2000 військовослужбовців

13�ї загальновійськової армії.

З проголошенням незалежності

України особовий склад 55�го ок�

ремого полку зв’язку на чолі з пол�

ковником Віленом Мартиросяном

23 грудня 1991 року одним з пер�

ших серед військових формувань

колишнього Радянського Союзу,

що дислокувалися на території Ук�

раїни, склав присягу на вірність ук�

раїнському народові.

Першим командувачем 13�ї армії

незалежної України був генерал�

лейтенант Валерій Степанов,

призначений у січні 1992 року ко�

мандувачем військами Прикарпат�

ського військового округу.

Період набуття незалежності Ук�

раїною був складним. Але завдяки

виваженій позиції командування

армії військові частини, особовий

склад і бойова техніка залишились у

пунктах постійної дислокації, не

пішли за політичними авантюрис�

тами, не осоромили солдатської

честі участю у діях проти свого на�

роду. В січні 1992 року більше 70 від�

сотків особового складу армії при�

сягнуло на вірність народу України.

З березня 1992 року до липня

1993 року з’єднаннями та частина�

ми армії командував генерал�пол�

ковник Петро Шуляк. У цей період

було розпочато розроблення но�

вих штатів та відпрацювання нової

організаційно�штатної структури,

що дозволяла ефективніше вико�

ристовувати можливості об’єднан�

ня. У липні 1992 року військовос�

лужбовці, які були відряджені з час�

тин до миротворчих підрозділів за

кордон, взяли участь у перших бо�

йових діях підрозділів Збройних

Сил України. Саме тоді, з прибут�

тям 240�го окремого спеціального

батальйону (УКРБАТ) до міста Са�

раєво, що у Боснії та Герцеговині,

підрозділи батальйону були неод�

норазово атаковані ворогуючими

сторонами.

З липня 1993 року до березня

1996 року 13�м армійським корпу�

сом командував генерал�полков�

ник Олександр Затинайко, який
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продовжив роботу над формуван�

ням армійського корпусу, підви�

щенням бойової та мобілізаційної

готовності з’єднань та військових

частин. З 27 грудня 1993 року 13�та

загальновійськова армія отримала

назву 13�й армійський корпус.

З березня 1996 року до червня

2000 року з’єднаннями та військо�

вими частинами корпусу команду�

вав генерал�полковник Микола

Петрук.

За підсумками останніх років

13–й армійський корпус визнано

одним з кращих у Сухопутних вій�

ськах Збройних Сил України.

З червня 2000 року до квітня

2002 року об’єднанням команду�

вав генерал армії України Сергій

Кириченко, а з квітня 2002 року до

березня 2004 року — генерал�лей�

тенант Михайло Куцин.

У зв’язку з участю Збройних Сил

України у бойових діях в складі

міжнародних коаліційних сил ак�

туальним стало питання форму�

вання на базі 24�ї механізованої

бригади управління 6�ї омбр, яка з

лютого 2004 року виконувала ми�

ротворчу місію в Республіці Ірак.

З березня 2004 року по травень

2006 року об’єднанням команду�

вав генерал�полковник Геннадій

Воробйов. В цей період основні зу�

силля спрямовувалися на виконан�

ня планів бойової підготовки у під�

порядкованих військових части�

нах, необхідного нальоту екіпажів

армійської авіації, виконання пла�

ну стрибків військовослужбовця�

ми частин аеромобільних військ.

У травні 2006 року об’єднання

очолив генерал�лейтенант Сергій

Горошніков.

У ці часи значно розширилася

географія армійського корпусу.

У відповідності до положень Дер�

жавної програми розвитку Зброй�

них Сил України на 2006–2011 ро�

ки до складу об’єднання прийняті

з’єднання та військові частини, що

дислокуються у 6 західних облас�

тях України: Рівненській, Волин�

ській, Львівській, Тернопільській,

Чернівецькій та Закарпатській.

У 1997 році на базі підрозділів

корпусу сформовано українсько�

польський батальйон, який викону�

вав миротворчу місію в Косовому.

Основні завдання, які покладалися

на наших миротворців у цій бал�

канській країні, полягали в забезпе�

ченні безпеки та свободи пересу�

вання місцевого населення, постій�

ному спостереженні на небезпеч�

них ділянках та цілодобовому пат�

рулюванні зони відповідальності.

З 6 лютого до 3 березня 2004 ро�

ку пройшла ротація українського

миротворчого контингенту в Іра�

ку. Особовий склад 5�ї окремої ме�

ханізованої бригади замінила 6�та

омбр, сформована на базі 13�го ар�

мійського корпусу. Її командиром

був призначений генерал�майор

С. Островський, який перед цим

обіймав посаду заступника коман�

дувача 13�го армійського корпусу.

У 2005 році до Іраку в миротвор�

че відрядження відбула остання

ротація українського континген�

ту — 81�ша Галицька тактична гру�

па Сухопутних військ ЗС України

на чолі з генерал�майором Сергієм

Горошніковим. Вона була сформо�

вана на основі 80�го окремого ае�

ромобільного полку. Водночас з

миротворчою функцією головним

завданням тактичної групи стала

допомога урядовим структурам

Іраку, підготовка військовослуж�

бовців іракської бригади. За 8 міся�

ців ними було здійснено близько

260 конвоїв та понад 1000 патру�

лювань, спільно з іракськими вій�

ськовими проведено більше 10

стабілізуючих операцій, в ході

яких вилучено значну кількість

зброї і боєприпасів. Наші сапери

спільно з казахстанськими колега�

ми вилучили та знешкодили

близько 240 тисяч вибухонебез�

печних предметів.

Миротворці тактичної групи на�

дали гуманітарну допомогу близь�

ко 6500 місцевим жителям. Ще

стільки ж іракців отримали медич�

ну допомогу від лікарів української

медичної роти.

АКТУАЛЬНО
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Військовослужбовці 13�го армій�

ського корпусу різних категорій з

честю виконували місії у складі ми�

ротворчих сил ООН в колишній

Югославії, Лівані, Ліберії, Сьєрра�

Леоне. Сьогодні українські вій�

ськові контингенти та персонал

продовжують брати участь у ми�

ротворчих місіях. Військовослуж�

бовці 13�го армійського корпусу

виконують завдання в Ліберії, Су�

дані, Косовому.

У 2007 році в районі техногенної

катастрофи поблизу села Ожидів

на Львівщині військовослужбовці

704�го окремого полку радіацій�

ного, хімічного, біологічного за�

хисту та 80�го окремого аеромо�

більного полку 13�го армійського

корпусу гідно виконали покладені

на них завдання під керівництвом

начальника штабу — першого зас�

тупника командира 13�го армій�

ського корпусу генерал�майора

Ігоря Колесника.

У 2007–2010 роках військовос�

лужбовці 13�го армійського корпу�

су активно допомагали цивільно�

му населенню, яке найбільш пос�

траждало від стихійних лих у за�

хідному регіоні України. 

Тільки влітку 2008 року на При�

карпатті особовим складом під ке�

рівництвом першого заступника

командира 13�го армійського кор�

пусу генерал�майора С. Наєва пе�

ревезено близько 1100 тонн гума�

нітарних вантажів, евакуйовано з

підтоплених районів 1600 чоловік

місцевого населення, прокладено

13 кілометрів кабелю зв’язку, роз�

чищено 145 кілометрів прикор�

донної смуги та проведено багато

інших рятувально�відновлюваль�

них робіт.
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Ó Ð³âíîìó ïðîéøëè óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè 70-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ 13-¿ àð-
ì³¿, ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêî¿ º 13-é àðì³éñüêèé êîðïóñ Ñóõîïóòíèõ
â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

Íà òåðèòîð³¿ øòàáó îá’ºäíàííÿ çà ó÷àñò³ ïîíàä 200 âåòåðàí³â òà îô³öåð³â, ÿê³

ó ð³çí³ ÷àñè ïðîõîäèëè â³éñüêîâó ñëóæáó ó öüîìó îðãàí³ â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ,

â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíîãî çíàêó ïåðøîìó êîìàíäèðó 13-¿ çà-

ãàëüíîâ³éñüêîâî¿ àðì³¿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó Ïåòðó Ô³ëàòîâó, ÿêèé çàãèíóâ ó

1944 ðîö³.

Ïî÷åñíå ïðàâî ïåðåð³çàòè ñòð³÷êó íà öüîìó ìîíóìåíò³ îòðèìàâ îäèí ³ç êî-

ëèøí³õ êîìàíäèð³â 13-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó, à íèí³ êîìàíäóâà÷ Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãåííàä³é Âîðîáéîâ. Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî

íà ñâÿòêóâàííÿ êðóãëî¿ äàòè ïðèáóëè ìàéæå óñ³ êîëèøí³ êîìàíäèðè öüîãî â³é-

ñüêîâîãî îá’ºäíàííÿ. Ñåðåä ïðèñóòí³õ áóëè ïðåäñòàâíèêè äåëåãàö³é âåòåðàí-

ñüêèõ îðãàí³çàö³é 13-¿ àðì³¿ ³ç Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü.

Ïðîòå íàéãîëîâí³øèìè ïî÷åñíèìè ãîñòÿìè ñòàëè ñèâî÷îë³ âåòåðàíè, ÿê³ ï³ä

÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ó ñêëàä³ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí 13-¿ çàãàëüíîâ³é-

ñüêîâî¿ àðì³¿ âèçâîëÿëè ì³ñòî Ð³âíå â³ä ã³òëåð³âö³â. Çàðàç ¿õ ó Ð³âíîìó ìåøêàº

ëèøå âîñüìåðî.

Íàéãîëîâí³øèì âèäîâèùåì äëÿ ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ì³ñòà ñòàâ â³éñüêîâèé

ïàðàä ³ç çàëó÷åííÿì ïîíàä 20 îäèíèöü áîéîâî¿ òåõí³êè, ÿêà ïåðåáóâàº íà îçá-

ðîºíí³ ï³äðîçä³ë³â àðì³éñüêîãî êîðïóñó. Öåíòðàëüíîþ âóëèöåþ Ð³âíîãî ³ç ðîç-

ãîðíóòèìè Áîéîâèìè ïðàïîðàìè ïðîéøëè ïàðàäí³ ðîçðàõóíêè áðèãàä òà ïîë-

ê³â. Çàãàëîì â óðî÷èñòîìó ïðîõîäæåíí³ áóëè çàä³ÿí³ 700 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.

Ç³ ñë³â êîìàíäóâàííÿ â³éñüêîâîãî îá’ºäíàííÿ, öåé ïàðàä ó Ð³âíåíñüêîìó ãàðí³-

çîí³ áóâ íàéìàñøòàáí³øèì çà îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ.

Çãîäîì íà ïëîù³ á³ëÿ Ð³âíåíñüêîãî

îáëàñíîãî äåðæàâíîãî àêàäåì³÷íîãî

ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó â³ä-

áóâñÿ ïëàö-êîíöåðò çâåäåíîãî îð-

êåñòðó 13 àðì³éñüêîãî êîðïóñó ï³ä

êåð³âíèöòâîì â³éñüêîâîãî äèðèãåíòà

ìàéîðà Àíàòîë³ÿ Ìàçóðêà. Äàë³

âëàñí³ óì³ííÿ òà á³éö³âñüê³ íàâè÷êè

ïðîäåìîíñòðóâàëè â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³ ðîçâ³äóâàëüíî¿ ðîòè 80-ãî îê-

ðåìîãî àåðîìîá³ëüíîãî ïîëêó.

Îô³ö³éíó ÷àñòèíó ñâÿòà çàâåðøèëà óðî÷èñòå ç³áðàííÿ ó ìóçè÷íî-äðàìàòè÷-

íîìó òåàòð³ ì³ñòà. Çãîäîì â³äáóëîñÿ íàãîðîäæåííÿ êðàùèõ â³éñüêîâîñëóæáîâ-

ö³â 13–ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó. Çã³äíî ç íàêàçàìè Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè,

íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à ÇÑ Óêðà¿íè, êîìàíäó-

âà÷à Ñóõîïóòíèõ â³éñüê, 60 ãåíåðàë³â, îô³öåð³â, â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ñëóæáè

çà êîíòðàêòîì òà ïðàö³âíèê³â ÇÑ Óêðà¿íè îòðèìàëè â³äîì÷³ â³äçíàêè, ïî÷åñí³

ãðàìîòè òà ö³íí³ ïîäàðóíêè. Íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè çà ñïðèÿííÿ

Çáðîéíèì Ñèëàì Óêðà¿íè ãîëîâó Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàñè-

ëÿ Áåðòàøà íàãîðîäæåíî â³äçíàêîþ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè «Âîãíå-

ïàëüíà çáðîÿ» — 9 ìì ï³ñòîëåòîì ÏÌ.

Íåçâè÷àéíèé ïîäàðóíîê îòðèìàëè â³éñüêîâîñëóæáîâö³ 13-ãî àðì³éñüêîãî

êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè â³ä äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ì³ñòà Ð³âíîãî.

— Íåçàáàðîì, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà âóëèö³ îäíîãî ³ç íîâèõ ì³êðîðà-

éîí³â ì³ñòà, ¿¿ áóäå íàçâàíî íà ÷åñòü 13-¿ çàãàëüíîâ³éñüêîâî¿ àðì³¿, ïðàâîíàñ-

òóïíèêîì ÿêî¿ º 13-é àðì³éñüêèé êîðïóñ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë Óê-

ðà¿íè, — ïîâ³äîìèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Õîìêî.

Ñèìâîë³÷íó òàáëè÷êó ³ç íàçâîþ âóëèö³ â³í ïåðåäàâ òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷îìó

îáîâ’ÿçêè êîìàíäèðà 13-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó ãåíåðàë-ìàéîðó ²ãîðþ Êî-

ëåñíèêó.
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З давніх часів в системі духовних

цінностей українського воїнства

традиції пошани до образу жінки�

матері набували не лише побуто�

вого значення. 

Звернення до пісенної творчості

українського народу переконує,

що об’єднуючим і надихаючим

символом українського війська був

образ матері, яка ростила синів,

виряджала їх у військо, вірно чека�

ла і силою материнської любові

рятувала від загибелі.

Церква в ім’я Богоматері вважа�

лася головною, а храмовим святом

на Запорожжі завжди було свято

Пресвятої Богородиці. Козаки но�

сили на грудях хрестики з її зобра�

женням, а значна частина церков і

каплиць, зведених на землях Запо�

розьких вольностей, присвячува�

лась Богоматері. Покидаючи Запо�

рожжя після зруйнування Січі вій�

ськами російської цариці Катери�

ни, козаки, за переказом, зійшлися

до січової церкви, названої на

честь Божої Матері, і довго моли�

лися своїй небесній покровитель�

ці... Після молитви, взявши з собою

ікону Покрови Пресвятої Богоро�

диці, вони тричі обійшли духовну

твердиню і священик прорік:

«…апостоли з пророками ликують,

бо ради нас молить Богородиця

Предвічного Бога…»

У березні 1990 року солдатські

матері Запорізького краю під Пок�

ровом Божої Матері створили раду

матерів і вдалися до активної бо�

ротьби за долю синів�солдатів та

за відродження українського вій�

ська. 

Численні виступи цієї організа�

ції проти насильства в Радянській

Армії сколихнули тоді всю Україну.

За ініціативи Запорізького коміте�

ту солдатських матерів 14–15 лип�

ня 1990 року, попри шалений

спротив можновладців, у Запоріж�

жі був проведений Екстрений Фо�

рум солдатських матерів України.

З 12 областей республіки до За�

поріжжя прибуло 210 учасників

Форуму. Не за партійні кошти, а за

покликом материнського серця. 

Учасники Форуму закликали

громадськість України, «доки гене�

рали зайняті політикою», боротись

за долю своїх синів і за створення

на території Української Радян�

ської Соціалістичної Республіки

національних військових форму�

вань. У всіх областях була органі�

зована мережа регіональних осе�

редків Комітету солдатських мате�

рів, які почали боротьбу за повер�

нення громадян УРСР для

проходження строкової військової

служби на територію України. Бу�

ло проведено сотні мітингів і збо�

рів, зібрано десятки тисяч підписів

під зверненням учасників Форуму

до депутатів Верховної Ради УРСР.

Активне лобіювання жінками ор�

ганів законодавчої та виконавчої

влади змусило Верховну Раду УРСР,

аби заспокоїти громадськість,

прийняти 30 липня 1990 року Пос�

танову №88�ХІІ «Про проходжен�

ня строкової військової служби

громадянами Української РСР та

використання працівників право�

охоронних органів республіки за її

межами». 

СПАСИБІ, МАМО,

ЗА СИНАEСОЛДАТА!
ННаа  щщииррее  ссллооввоо  ббееззммеежжннооїї  ппооддяяккии  ззаассллууггооввууєє  ккоожжннаа
жжііннккаа,,  ччииїї  ддііттии  ччии  ввжжее  ввііддссллуужжииллии  уу  ввііййссььккуу,,  ччии  ттоо
ссььооггоодднніі  ввииккооннууююттьь  ссввіійй  ккооннссттииттууццііййнниийй  ооббоовв’’яяззоокк
зз ооххооррооннии  ттаа  ннееддооттооррккааннооссттіі  ссввяяттиихх  ррууббеежжіівв  ВВііттччииззннии

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü ï³äïèñàâ
íàêàç ¹239 â³ä 4 òðàâíÿ 2011 ðîêó «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ Äíÿ ñîëäàòñüêî¿ ìàòåð³. Ùîðîêó â³í â³äçíà÷à-
òèìåòüñÿ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ó äðóãó íåä³ëþ
ï³ñëÿ Âåëèêîäíÿ. Íàêàç áóëî âèäàíî ç ìåòîþ âøàíó-
âàííÿ âàãîìî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ðîë³ æ³íêè-ìàòåð³ ó ôîðìó-
âàíí³ ìîðàëüíèõ ³ äóõîâíèõ ÿêîñòåé çàõèñíèê³â Â³ò-
÷èçíè, ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó â³éñüêîâèõ òðàäèö³é, ïî-
ñèëåííÿ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ îñîáî-
âîãî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë òà íà ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.
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Міністерство оборони СРСР на

чолі з маршалом Д. Язовим не по�

годилось з вимогами українських

жінок і агресивно виступило про�

ти «самостійницьких намірів» Вер�

ховної Ради УРСР, вимагаючи «не

піддаватись жіночим примхам» та

відмінити Постанову, що розвалює

Радянську Армію, а з нею і весь Ра�

дянський Союз.

В це протистояння вимушений

був втрутитися навіть тодішній

Президент СРСР М. Горбачов. Сво�

їм Указом від 1 грудня 1990 року

він фактично скасував цей юри�

дичний акт Верховної Ради. Однак

перший крок на шляху до створен�

ня Збройних Сил України було

зроблено. Суспільство усвідомило:

український народ може мати і

свою армію, і свою державу, а укра�

їнські хлопці врешті зможуть слу�

жити на рідній землі. 

За таких умов солдатські матері

почали ще рішучіше боротись за

повернення військовослужбов�

ців — громадян УРСР для проход�

ження строкової військової служ�

би на територію України, вимага�

ючи від Верховної Ради УРСР вико�

нання положень своєї ж таки

Постанови №88�ХІІ від 30 липня

1990 року.

Проте Верховна Рада, сподіваю�

чись, що констатації своїх намірів

аби заспокоїти громадськість буде

достатньо, почала млявий і нері�

шучий «процес узгодження вій�

ськових питань» з Генеральним

штабом Збройних Сил СРСР. У від�

повідь на це Голова Запорізького

комітету солдатських матерів

Л. Трухманова закликала матерів і

батьків забрати своїх синів, які слу�

жать поза межами республіки, з

військових частин і повернути в

Україну. Тисячі солдатів поверну�

лися з «гарячих точок» СРСР живи�

ми і здоровими з бажанням служи�

ти своєму народові і своїй державі,

якої ще тоді не було.

Генеральний штаб Збройних

Сил СРСР оголосив військовослуж�

бовців, які залишили військові час�

тини і повернулись на територію

УРСР, дезертирами. Військові про�

куратури усіх рівнів отримали на�

каз ловити дезертирів�націоналіс�

тів і суворо їх карати. Солдатські

матері навідріз відмовились вида�

вати синів слідчим прокуратури і

почали вимагати від Верховної Ра�

ди створення на території УРСР

військових частин, в яких би про�

ходили службу солдати–втікачі, та

захистити їх та їхніх батьків від пе�

реслідувань з боку військової про�

куратури. Однак Верховна Рада

УРСР продовжувала зволікати… 

Сотні листів і телеграм було нап�

равлено громадянами республіки

на адресу Верховної Ради УРСР з

вимогою повернути синів в Украї�

ну та створити на її території наці�

ональні військові формування.

13 вересня 1990 року під тиском

матерів Рада Міністрів УРСР виму�

шена була прийняти Постанову

№ 250 «Про створення Комітету по

зв’язках з Міністерством оборони

СРСР при Раді міністрів УРСР». Ці�

єю Постановою Уряд УРСР врешті

був змушений взяти на себе зо�

бов’язання по «підготовці проектів

законодавчих та нормативних ак�

тів, пов’язаних з порядком проход�

ження військової служби, а також

функціонуванням Збройних Сил

на території республіки».

Ініціатива та наполегливість За�

порізького комітету солдатських

матерів сколихнули тоді увесь Ра�

дянський Союз. Рішення першого

з’їзду ОСМУ розглядались Гене�

ральним штабом Збройних Сил

СРСР. Вони були озвучені з трибу�

ни Верховної Ради УРСР, на засі�

данні колегії Генерального штабу

Збройних Сил СРСР, під час прове�

дення Другого з’їзду Народного Ру�

ху України. 

«Гасити» ініціативу низів до За�

поріжжя приїжджали офіцери Ге�

нерального штабу, Міністерства

оборони СРСР на чолі із заступни�

ком начальника Головного полі�

тичного управління Збройних Сил

СРСР генерал�майором Юрієм

Найманом, депутати Верховної Ра�

ди СРСР, відповідальні працівники

ЦК КПУ та ЦК КПРС, представниці

жінрад Одеського військового ок�

ругу. Але солдатські матері тоді не

відступили і, дякуючи Богу і своїй

покровительці Богородиці, пере�

могли. Підняли залякане суспільс�

тво на боротьбу за долю синів�сол�

датів, змусили Верховну Раду по�

вернути військовослужбовців —

громадян України на територію

республіки, прийняти рішення

про створення на території УРСР

національних військових форму�

вань, заснувати Міністерство обо�

рони України та прийняти Закон

«Про Збройні Сили України». 

Îëåêñà ÐÀÄÎ×ÈÍ

РІДНА МАТИ МОЯ...

Ó â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿
Ï³âäåííîãî îïåðàòèâíîãî êîìàí-
äóâàííÿ òà ÷èòàëüíîìó çàë³ Áó-
äèíêó îô³öåð³â Îäåñüêîãî ãàðí³-
çîíó â³äêðèëèñÿ íîâ³ åêñïîçèö³¿,
ïðèñâÿ÷åí³ ñîëäàòñüêèì ìàòå-
ðÿì.

Ñï³âðîá³òíèê â³éñüêîâî-³ñòîðè÷-

íîãî ìóçåþ Ï³âäåííîãî îïåðàòèâíî-

ãî êîìàíäóâàííÿ Íàòàë³ÿ ²âàøêåâè÷

ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç â³éñüêîâîñëóæ-

áîâöÿìè ï³äêðåñëèëà, ùî ïîä³áí³ ñó-

ì³ñí³ çàõîäè íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü

ïîâåðíóòèñÿ ó ìèíóëå, çãàäàòè áàòü-

ê³â, ÿê³ ÷åêàëè ñâî¿õ ä³òåé ç â³éíè, óÿ-

âèòè ñâÿòèé îáðàç ìàòåð³â âî¿í³â-

âèçâîëèòåë³â.

– Äîáðî ³ ëàñêà, ùî äàº ìàòè äè-

òèí³ ç ïåðøèõ õâèëèí æèòòÿ íà çåìë³,

– öå òà îñíîâà, íà ÿê³é ôîðìóºòüñÿ

îñîáèñò³ñòü. Õàðàêòåð, êóëüòóðà ³ äó-

õîâí³ñòü äèòèíè. Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà

Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè ìè ïîâèíí³ íàãà-

äàòè íàø³é ìîëîä³ ïðî çâè÷àéíèé ³

áóäåííèé ìàòåðèíñüêèé ïîäâèã, àä-

æå áàãàòî ìàòåð³â òàê ³ íå äî÷åêàëè-

ñÿ ñâî¿õ ä³òåé ç â³éíè, – çàçíà÷èëà

Íàòàë³ÿ ²âàøêåâè÷.

À â ðîçòàøóâàíí³ çá³ðíîãî ïóíêòó

Õàðê³âñüêîãî îáëàñíîãî â³éñüêêî-

ìàòó (ÎÂÊ) â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ áàòüê³â

ïðèçîâíèê³â òà ìîëîäèõ ñîëäàò³â ç

êîìàíäóâàííÿì â³éñüêîâî¿ óñòàíîâè.

Ó çàõîä³ òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü ïðåä-

ñòàâíèê ì³ñöåâîãî îáëàñíîãî êîì³-

òåòó ñîëäàòñüêèõ ìàòåð³â Ìàéÿ

Êðþêîâà òà æóðíàë³ñòè.

Ïî çàâåðøåíí³ áàãàòîñòîðîííüî¿

çóñòð³÷³ áàòüêè ìîëîäèõ ñîëäàò³â ïî-

äÿêóâàëè îô³öåðàì â³éñüêêîìàòó çà

äîáðå ñòàâëåííÿ äî ¿õí³õ ñèí³â.

Òàêîæ ó Õàðêîâ³, ó 9-ìó Ãàðí³çîí-

íîìó áóäèíêó îô³öåð³â â³äáóëàñÿ

çóñòð³÷ áàòüê³â ñîëäàò³â ñòðîêîâî¿

ñëóæáè ç êåð³âíèöòâîì â³éñüêîâî¿

óñòàíîâè.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñïåö³àëüíî

äî ñâÿòêîâîãî äíÿ çàâ³äóâà÷ á³áë³-

îòåêîþ ïðàö³âíèê ÇÑ Óêðà¿íè Í³íà

Áî÷êîâà ï³äãîòóâàëà ë³òåðàòóðíó

åêñïîçèö³þ: «8 òðàâíÿ – Äåíü

ñîëäàòñüêî¿ ìàòåð³». Çì³ñò ï³ä³á-

ðàíèõ êíèã âèñîêî îö³íèëè áàòüêè

ñîëäàò³â.
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«...Ця церемонія, символізувала

єдність західних і радянських со�

юзників та сповістила світ про те,

що капітуляція здійснена Німеччи�

ною перед усіма, а не тільки перед

Заходом, — пише у своїх мемуарах

«Хрестовий похід у Європу» Вер�

ховний Головнокомандуючий екс�

педиційними силами союзників

генерал армії США Д. Ейзенхауер.

— З цієї причини нами було вказа�

но журналістам нічого не повідом�

ляти про перше підписання, поки

не буде проведено другу церемо�

нію.

Для того, щоб американські й

англійські кореспонденти мали

повне уявлення про капітуляцію в

Реймсі, ми запросили на церемо�

нію підписання репортерів. Прий�

маючи запрошення, вони погоди�

лися утриматися від публікації ма�

теріалів про капітуляцію, поки не

буде офіційної заяви, погодженої

між союзниками. Однак якийсь

американський репортер свій ре�

портаж опублікував завчасно, чим

викликав лють інших кореспон�

дентів, що залишалися вірні даній

обіцянці».

Вранці 8 травня до Берліна при�

летів заступник міністра закордон�

них справ СРСР А. Вишинський.

Він привіз усю потрібну докумен�

тацію про капітуляцію Німеччини і

повідомив склад представників від

Верховного командування союз�

них військ.

У середині дня на аеродром Тем�

пельхоф прибули заступник Ей�

зенхауера головний маршал авіації

Великобританії А. Теддер, команду�

ючий стратегічними повітряними

силами генерал К. Спаатс, голов�

нокомандуючий французької ар�

мії генерал X. М. Г. де Латтр де Тас�

сіньї. Зустрічав їх перший заступ�

ник командуючого військами 1�го

«Победа! Сегодня человечество может вздохнуть

свободно. Сегодня пушки не стреляют!»
ТТааккииммии  ссллооввааммии  ввііййссььккооввіі  жжууррннааллііссттии  ззааккііннччииллии  ррееппооррттаажж  іізз  ззааллии,,  ддее  ввііддббууллаассяя  ііссттооррииччннаа
ццееррееммооннііяя  ппііддппииссаанннняя  ААккттаа  ппрроо  ббееззззаассттеерреежжннуу  ккааппііттуулляяццііюю  ффаашшииссттссььккооїї  ННііммееччччииннии

Âîºííèé ñòàí Òðåòüîãî ðåéõó íàïðèê³íö³ âåñíè
1945-ãî áóâ áåçíàä³éíèì. 7 òðàâíÿ 1945 ðîêó
î 2 ãîä. 41 õâ. â øòàá³ àíãëî-àìåðèêàíñüêîãî êîìàí-
äóâàííÿ ó ôðàíöóçüêîìó ì³ñò³ Ðåéìñ Í³ìå÷÷èíà êàï³-
òóëþâàëà. Â³ä ³ìåí³ ñîþçíèê³â Àêò ïðî êàï³òóëÿö³þ
ï³äïèñàâ íà÷àëüíèê øòàáó Ãîëîâíîêîìàíäóâàííÿ ñî-
þçíèõ çáðîéíèõ ñèë ó Çàõ³äí³é ªâðîï³ àìåðèêàíñüêèé
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ó. Ñì³ò. Â³ä Í³ìå÷÷èíè — ãåíåðàë-
ïîëêîâíèê À. Éîäëü, âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëü-
íèêà Âåðõîâíîãî êîìàíäóâàííÿ âåðìàõòó é îäíî÷àñ-
íî íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ñóõîïóòíèõ
â³éñüê. Áîéîâ³ ä³¿ ïîâèíí³ áóëè ïðèïèíèòèñÿ îï³âíî÷³
8 òðàâíÿ.



Білоруського фронту генерал армії

В. Соколовський.

З Фленсбурга під охороною анг�

лійських офіцерів були доставле�

ні в Берлін колишній начальник

штабу Верховного командування

вермахту генерал�фельдмаршал

В. Кейтель, головнокомандуючий

військово�морськими силами ге�

нерал�адмірал флоту Г. фон Фріде�

бург і заступник головнокоманду�

ючого військово�повітряними си�

лами генерал�полковник авіації

Г. Штумпф.

У південно�східній частині Бер�

ліна — Карлсхорсті, у будинку вій�

ськово�інженерного училища під�

готували залу, у якій повинна була

проходити церемонія підписання

Акта. Незабаром усі представники

командування союзних військ

прибули до заступника Верховно�

го Головнокомандуючого Зброй�

ними Силами СРСР Маршала Ра�

дянського Союзу Г. Жукова. Не

встигли увійти в приміщення, від�

ведене для бесіди, як туди хлинула

юрба американських і англійських

журналістів, які почали атакувати

Жукова запитаннями.

Рівно опівночі Жуков, Теддер,

Спаатс і де Латтр де Тассіньї увій�

шли до зали, прикрашеної держав�

ними прапорами Радянського Со�

юзу, США, Великої Британії та

Франції. У залі були присутні ра�

дянські генерали, війська яких бра�

ли участь у легендарному штурмі

Берліна, а також журналісти.

Церемонію підписання Акта

відкрив маршал Жуков: «Ми, пред�

ставники Верховного Головноко�

мандування Радянських Зброй�

них Сил і Верховного команду�

вання союзних військ, уповнова�

жені урядами антигітлерівської

коаліції прийняти беззастережну

капітуляцію Німеччини від ні�

мецького військового команду�

вання».

Потім у зал увійшли представни�

ки німецького Верховного коман�

дування. За пропозицією радян�

ського представника Кейтель пе�

редав главам союзних делегацій

документ, яким президент К. Деніц

уповноважив делегацію Німеччи�

ни підписати Акт про капітуляцію.

Потім їх запитали, чи мають вони

на руках Акт про беззастережну

капітуляцію і чи вивчили його. Піс�

ля позитивної відповіді Кейтеля

представники німецьких зброй�

них сил почали підписувати Акт,

складений у дев’ятьох примірни�

ках».

«Під час церемонії ми усі працю�

вали, — розповідає військовий ко�

респондент газети «Красная звез�

да» О. Кривицький. — Літерато�

ри — записували. Фоторепортери,

кінохронікери — знімали. Але ро�

ботою все це могла назвати тільки

людина нашої професії. З боку на�

ше поводження виглядало, звичай�

но, повним божевіллям. Ми, літера�

турна братія, намагалися хоч якось

зберегти більш�менш нормальні

пози і пристойність. Кінооперато�

ри ж і фотографи божеволіли, во�

ни штовхали генералів, сідали

один одному на плечі, тіснилися за

спинами вищих військових чинів,

що сиділи за головним столом. Ро�

ман Кармен, повертаючи довгу

ручку знімального апарата, ударив

по голові англійського адмірала

сера Берроу, який сидів у президії

праворуч від Вишинського. Адмі�

рал терпляче зніс це і навіть з розу�

мінням посміхнувся, потираючи

рукою забите місце...».

Після підписання всіх при�

мірників Акта Жуковим і Теддером

у присутності Спаатса і де Латтра

де Тассіньї, що підписали докумен�

ти як свідки, німецькій делегації

запропонували залишити зал. Це

було в 0 год. 43 хв. 9 травня 1945

року.

Кейтель, фон Фрідебург, Штум�

пф, піднявшись зі стільців, вклони�

лися і вийшли із зали. За ними вий�

шли їхні штабні офіцери.

Від імені Радянського Верховно�

го Головнокомандування Г. Жуков

сердечно поздоровив усіх присут�

ніх з довгоочікуваною перемогою.

У залі піднявся невгамовний шум.

«Коли ми скупчилися навколо го�

ловного столу, — згадує О. Кри�

вицький, — в голові билася одна

думка: щось узяти! Будь�що, просто

поцупити що�небудь таке, що мож�

на було б показати в Москві друзям

і знайомим...». І йому пощастило

хапнути одну з ручок. Її вмочали в

чорнильницю з величезного при�

ладу, підписуючи акт про капітуля�

цію Німеччини.

Товариш Кривицького по «Крас�

ной звезде» О. Єрусалимський та�

кож був присутній на цій церемо�

нії, йому дісталася друга ручка. На�

певно, багатьом військовим жур�

налістам хотілося б привласнити і

чорнильний прилад, але, оцінив�

ши його вагу, вони відмовилися від

думки засунути цей унікальний

предмет у кишеню чи під кітель.

Коли Жуков разом із західними

союзниками вийшли на перерву,

офіціанти рушили в зал. Готувався

банкет. Кінооператор Р. Кармен

знаходився там, він збирав апара�

туру, кофри від неї. В один з них він

і заховав цей чорнильний прилад.

Коли письменник і кореспондент

«Красной звезды» К. Симонов пох�

валився йому третьою ручкою, яку

ЯК ЦЕ БУЛО

Öåðåìîí³ÿ ï³äïèñàííÿ Àêòà ïðî êàï³òóëÿö³þ
â³äáóâàëàñÿ ó ï³âäåííî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³

Áåðë³íà — Êàðëñõîðñò³, â áóäèíêó
â³éñüêîâî-³íæåíåðíîãî ó÷èëèùà. 



він потягнув зі столу, Кармен не

втримався і показав цей скарб. Тре�

ба було бачити обличчя Симонова!

Він мало не зі сльозами став блага�

ти віддати йому чорнильницю.

Кармену було шкода сувеніра! Але

ця ніч, це відчуття загального щас�

тя привели до того, що він віддав

чорнильний прилад Симонову.

А в цей час для воєнкорів газети

«Правда» почалася гаряча пора.

І. Золін з’єднався з редакцією, пові�

домив новину про капітуляцію і

просив залишити чотириста рядків,

що будуть передані через годину.

— Що? Чому?.. Як завтра?... — пок�

лавши трубку, він сумно повідомив:

— Матеріал потрібно передавати

завтра вранці, він піде в номер на

10 травня разом з важливими уря�

довими документами.

Журналісти нічого не могли зро�

зуміти. Як же так, скінчилася війна,

а газети ще добу будуть мовчати?..

Вони не пішли на прийом і банкет,

залишилися в холі, сподіваючись

на виклик із Москви. Але ніхто їх

не викликав. Золін знову подзво�

нив у редакцію.

Цього разу до телефону підійшов

головний редактор П. Поспєлов.

Золін докладно розповів йому про

ситуацію і наголосив, що сьогодні

вранці усі великі газети світу опуб�

лікують звіт англійського інфор�

маційного агентства «Рейтері лімі�

тед», а ми... Головний редактор поп�

росив почекати...

Чекали хвилину, дві, три. Нареш�

ті Золін голосно вимовив: «Є! Тер�

міново в номер чотириста ряд�

ків», — повідомив він Б. Горбатову і

М. Мержанову.

Вони миттю помчали в зал вузла

зв’язку і почали працювати над

статтею «Капітуляція». Терміново

завжди писати важко, письменник

Горбатов нервував. Мержанов його

заспокоїв: 

— Зараз не до художніх образів,

пиши репортаж.

Вони розділили статтю: Мержа�

нов писав першу частину, Горба�

тов — другу. Як тільки сторінка бу�

ла написана, вона передавалася те�

леграфістці, а потім Золін переда�

вав її високочастотним зв’язком,

щоб «перестрахувати» можливу

затримку на телеграфі.

Тільки о п’ятій годині закінчили

репортаж. Горбатов ще раз перег�

лянув його і буркнув: «Кінцівки не�

має!». Узяв ручку, дописав: «Победа!

Сегодня человечество может

вздохнуть свободно. Сегодня пуш�

ки не стреляют!»».

Військові журналісти, геть знеси�

лені, увійшли в зал. Із задоволен�

ням закусили залишками банкет�

ної розкоші і привітали один одно�

го із закінченням останнього вій�

ськового репортажу.

Прийом було завершено. Жуков,

Теддер, Спаатс, де Латтр де Тассіньї

направилися до виходу. «Тут Жуко�

ва оточують іноземні кореспон�

денти і просять автограф, — пише

письменник і журналіст М. Мержа�

нов. — Маршал, посміхаючись, лізе

за окулярами. Він риється в кише�

ні, заглядає — окулярів немає. Усі

кинулися шукати, одні заглядали

під крісло, інші під стіл...

Нарешті здогадалися: окуляри

зникли як дорогоцінний сувенір...

Жуков вийняв із внутрішньої ки�

шені окуляри в олов’яній оправі

(маршал підписав всі екземпляри

Акта про капітуляцію Німеччини,

надягнувши окуляри в золотій оп�

раві. — Л. П.) і хотів уже було поста�

вити свій підпис на клаптику папе�

ру, що йому простягнув іноземний

кореспондент із чорною кучеря�

венькою борідкою, однак підозрі�

ло подивився на цей клаптик і дав

перекладачу, що стояв поруч. Той

сказав:

— Це, товаришу маршал, неопла�

чений рахунок на квартиру в Лон�

доні.

Жуков повернув клаптик корес�

понденту. Тоді той, сконфужений,

швидко дістав зелений папірець

долара і простягнув його маршалу.

Утворилася черга за автографом.

Жуков терпляче підписував листки

блокнотів, доки не сказав: «Виста�

чить!»

А тим часом екіпаж радянського

літака особливого призначення

виконував перший мирний рейс за

маршрутом «Берлін — Москва».

І на його борту знаходився безцін�

ний пакет — Акт про капітуляцію

Німеччини.

Ëåîí³ä ÏÎÐÈÖÜÊÈÉ

Ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ ï³äïèñàííÿ Àêòà
ê³íîîïåðàòîðè ³ ôîòîãðàôè áîæåâîë³ëè —
âîíè øòîâõàëè ãåíåðàë³â, ñ³äàëè îäèí
îäíîìó íà ïëå÷³, ò³ñíèëèñÿ çà ñïèíàìè
â³éñüêîâèõ ÷èí³â, ùî ñèä³ëè çà ñòîëîì. 
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АКТУАЛЬНО

Такі вірші, як «Жди меня» К. Симо�

нова, пісні «Вечер на рейде» В. Со�

ловйова�Сєдого, «Песня о Днепре»

М. Фрадкіна, «Синий платочек» Є.

Петербурзького і багато інших да�

вали воїнам сили і натхнення на

боротьбу з ворогом, нагадували

про дім, родину, кохану та заклика�

ли до боротьби з фашистськими

загарбниками. Ці пісні були немов

ковток живої води. Їх записували

на шорінофоні (за ім’ям радян�

ського винахідника Шоріна), а по�

тім розповсюджували на радіо і

платівках.

Саме такою є добре відома пісня

«Вечер на рейде», авторами якої

були композитор Василь Солов�

йов�Сєдой і поет Олександр Чур�

кін. Ця задушевна мелодія в роки

війни була однією з найулюблені�

ших. Її успіх — у вірно переданій

любові до Вітчизни, до всього, що

було святим і дорогим для кожного

бійця. 

Історія створення цієї пісні така:

влітку 1941 р. авторам довелося

працювати в ленінградському пор�

ту, вечір видався спокійним — ні

повітряних тривог, ні стрілянини.

Недалеко на рейді стояв буксир, з

якого долинали звуки баяна. Саме

тоді з’явилася думка: написати піс�

ню про людей, яким, можливо, зав�

тра йти в бій. Повернувшись з пор�

ту, Соловйов�Сєдой почав працю�

вати над мелодією, через два дні

вона була передана поету Чуркіну,

який написав текст. Так народила�

ся пісня «Вечер на рейде».

Однак її прем’єра в Спілці компо�

зиторів м. Ленінград виявилася

невдалою: пісню не сприйняли як

героїчно�патріотичну, і тільки в

березні 1942 р., коли Соловйов�Сє�

дой виконав її на Калінінському

фронті, а на третьому куплеті бійці

підхопили мелодію приспіву, стало

зрозуміло: пісня житиме. І незаба�

ром уся країна, всі фронти її заспі�

вали, хоча текст ніде надрукова�

ний не був. Виявилося, що після

першого ж виконання пісні вій�

ськові зв’язківці передали її у ефір.

З тієї пори мало не кожний кон�

церт на фронті і в тилу починався з

Âåëèêà Â³ò÷èçíÿíà â³éíà — ÷àñ ëèõîë³òòÿ, ÷àñ ïîäâè-
ã³â, ïåðåìîã òà ïîðàçîê, ìóæíîñò³ òà â³äâàãè. ² ñàìå
ó áóðåìí³ âîºíí³ ðîêè íàðîäèëèñÿ ï³ñí³, ÿê³ óâ³éøëè
â ³ñòîð³þ êðà¿íè-ïåðåìîæíèö³.
Ç öèìè ï³ñíÿìè ïîåòè, êîìïîçèòîðè, àðòèñòè âèñòó-
ïàëè íà ôðîíòàõ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, óëþáëåí³ ìåëîä³¿
çâó÷àëè íà ïåðåäîâ³é ³ â îêîïàõ, íà êîðàáëÿõ ³ ëåòî-
âèùàõ, â ãîñï³òàëÿõ ³ öåõàõ çàâîä³â.

Фронтові пісні для бійців Червоної Армії значили набагато більше, ніж просто пісні. Наче

ковток живої води, вони піднімали їх в атаку, нагадували про рідний дім і кохану

За «синий платочек»!
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пісні «Вечер на рейде». Популяр�

ність її була надзвичайною.

Партизани замінили один рядок

і співали: «Виходим завтра в горы»,

льотчики переробили її на свій

лад: «Споемте, друзья, ведь завтра в

полет…». У 1942 р. в Севастополі бу�

ла випущена листівка з текстом.

Пісню взяли до свого репертуару

багато концертних бригад. Вона

звучала на радіо по всій країні, ви�

конував її відомий дует у складі Во�

лодимира Бунчикова і Володими�

ра Нєчаєва.

В золоту антологію пісень воєн�

ної пори ввійшли й інші твори Со�

ловйова�Сєдого: «Соловьи», «Не

тревожь ты меня, не тревожь»,

«Давно мы дома не были», а мужні

моряки надихнули композитора

на пісні «Морячка», «О чем ты тос�

куешь, товарищ моряк», «Матрос�

ские ночи».

Добре відома нам ще одна пісня

тих буремних років — «Давай заку�

рим!» композитора Модеста Табач�

нікова на вірші Іллі Френкеля. На�

писана у грудні 1941 р., пісня наві�

яна подіями, які розвернулися на

Південному фронті, в Одесі. Про�

тягом 69 днів місто стійко та муж�

ньо оборонялося, стримуючи нас�

туп 4�ї румунської армії. Потім

одеський гарнізон був евакуйова�

ний морем до Севастополя. Тоді й

народилася пісня, в якій поєднали�

ся і солдатська біль за залишену

Одесу, і віра у неминучість тієї по�

ри, «когда не будет немцев и в по�

мине». І коли Одеса була визволена

від фашистських загарбників (10

квітня 1944 р.), цю пісню підхопи�

ло і заспівало усе населення міста,

святкуючи ще одну перемогу Ра�

дянської Армії. В окопах в часи пе�

репочинку між боями головне міс�

це, звичайно, займали розповіді

про друзів, про солдатську дружбу,

про тих, хто «дал закурить». Адже

на фронті махорка на закрутку ці�

нувалася дорожче хліба.

Пісню чудово виконувала хар�

ків’янка Клавдія Шульженко. В її

виконанні відчувалася хитрувато�

весела і водночас серйозна обіцян�

ка пам’ятати того, хто ділився на

фронті останньою цигаркою, де�

монструючи цим щирий прояв

справжньої солдатської дружби.

Ось чому Шульженко дозволяла

собі під час виконання пісні в один

із приспівів ввести паузу: їй ніби

пропонували закурити і, одержав�

ши дрібку тютюну, вона точними

рухами бувалого курця тут же

скручувала самокрутку. Співачці

навіть довелося взяти декілька уро�

ків з виготовлення самокрутки,

проте такі концерти сприймалися

з надзвичайним ентузіазмом.

Однією з улюблених солдат�

ських пісень є й незабутня «Катю�

ша». Її автори — поет Михайло Іса�

ковський та композитор Матвій

Блантер. Ісаковський розповідав:

«Мабуть, найбільш популярною з

пісень, написаних на мої вірші, бу�

ла «Катюша». Не можу згадати, що

мене змусило написати ці вірші.

Приїхавши до редакції газети

«Правда», зустрівся з композито�

ром Блантером. Він спитав, чи не�

має у мене віршів, на які можна на�

писати музику. Я передав йому «Ка�

тюшу» і забув про неї. Та раптом

Блантер сповістив, що Державний

джаз�оркестр Кнушевицького

включив пісню у свою програму.

Незабаром відбудеться його кон�

церт, а тому необхідно негайно

допрацювати текст. Через два дні я

передав композитору сім варіантів

віршів, в одному з них згадав при�

кордонника, якого любить і чекає

Катюша та дає наказ пильно берег�

ти рідну землю».

Час тоді був тривожний, всі пе�

редчували війну. Восени 1938 р.,

як і обіцяв Матвій Блантер, від�

бувся концерт джаз�оркестру, на

якому вперше була виконана «Ка�

тюша».

Велика Вітчизняна війна покли�

кала пісню на фронт. У «Катюші»

з’явилися пісні�сестри, в яких

«проходила берегом Катюша в са�

погах, пилотке боевой». Була вона і

партизанкою «с автоматом девуш�

ка простая» і медсестрою. Виникла

незліченна кількість варіантів,

професор І. Розанов нарахував їх

близько сотні.

Співали її чехи, болгари, югосла�

ви, французи, англійці. Існує бага�

то перекладів та альтернативних

текстів цієї пісні: в Італії це «Ката�

рина», в Ізраїлі — «Катюшка», у

Франції — «Казачок», в Фінляндії —

«Катюша із Карелії». Її співають в

Африці, в Латинській Америці, в

Японії.

Незвичайна історія й іншої чудо�

вої пісні — «Синий платочек».

В 1940 р. в московському саду «Ер�

мітаж» виступав польський ор�

кестр «Блакитний джаз» під керів�

ництвом Г. Гольда. Тоді композитор

Єжи Петербурзький виконав свою

нову мелодію. Після концерту до

нього підійшов поет та драматург

Я. Галицький, який запропонував

написати до цієї красивої мелодії

слова. Думка поета сподобалася, і

незабаром з’явився вірш «Синий

платочек».

У роки війни текст пісні було змі�

нено, співачка Клавдія Шульженко

запропонувала вставити в текст

знамениті слова про кулеметника.

Але Політуправління Червоної Ар�

АКТУАЛЬНО

Çà ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ç’ÿâèëàñÿ
íåçë³÷åííà ê³ëüê³ñòü âàð³àíò³â «Êàòþøè»:
çîêðåìà, ïðîôåñîð ². Ðîçàíîâ íàðàõóâàâ
¿õ áëèçüêî ñîòí³.

Ê. Øóëüæåíêî (íà çí³ìêó — òðåòÿ ë³âîðó÷) ç
êîíöåðòíîþ áðèãàäîþ íà ïåðåäîâ³é
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мії зауважило: пісня надзвичайно

лірична. Однак через деякий час

Шульженко повернулась до піс�

ні — вперше вона виконала її на

Волховському фронті 24 березня

1942 р., після чого «Синий плато�

чек» почали співати від Кавказу до

Мурманська.

У ці суворі дні у Києві її співали

на той же мотив, але на вірші неві�

домого автора:

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа,

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война…

З цією піснею пов’язано багато

спогадів з військового життя.

Фронтова газета «Правда» від 26

травня 1942 р. розповідала про

концерти в четвертому гвардій�

ському авіаційному винищуваль�

ному полку Балтійського флоту, де

на прохання воїнів «Синий плато�

чек» виконувався по 3–4 рази.

Був випадок, коли командир ро�

ти зі шматком синього полотна на

багнеті криком: «За синий плато�

чек!» підняв за собою бійців в атаку.

Один фронтовик згадував, як після

запеклого бою на Курській дузі не

міг розбудити солдатів: Вони були

стомлені, віддавши всі сили бою.

Але закінчився перепочинок і тре�

ба було йти в атаку. Тільки коли ко�

мандир крикнув: «За синий плато�

чек! Вперед, за мною!», всі підняли�

ся як один, ніби їх окропили «жи�

вою» водою. 

До пісень воєнних років, де зга�

дується Україна, в першу чергу не�

обхідно віднести «Песню о Днеп�

ре». Автори цього твору — поет Єв�

ген Долматовський і композитор

Марк Фрадкін. 

Перед війною побачення поета з

Дніпром було урочистим — під час

Шевченківського пленуму Союзу

письменників і поїздки в Канів...

А наступна зустріч відбулася в

1943�му, коли під мінометним вог�

нем в’язали плоти і готували для

переправи мобілізовані у рибалок

дощаники. Гіркі слова бійців: «Ой,

Дніпро, Дніпро!», більше схожі на

стогін, Долматовський забути не

міг. Згодом народилися вірші, які

він передав телеграфом для «Ком�

сомольской правды».

Це була пробна поезія. А незаба�

ром у блокнот автора лягли хви�

люючі рядки. Але хто напише му�

зику? Ведучі програми ансамблю

пісні і танцю Південно�Західного

фронту Тимошенко та Березін вка�

зали на композитора Марка Фрад�

кіна. Музика створювалася в Урю�

пінську, в будинку священика. Поет

і композитор працювали дві доби. І

ось народилася пісня, яка звала на

смертний бій героїчний народ Ук�

раїни. 

У прибрежных лоз, 

У высоких круч

И любили мы, и росли.

Ой, Днипро, Днипро,

Ты широк, могуч, 

Над тобой летят журавли.

Ты увидел бой, богатырь(река, 

Мы в атаку шли под горой. 

Кто погиб за Днепр,

Будет жить века, 

Коль сражался он, как герой…

Першими слухачами пісні стали

тисячі бійців, які виходили з ото�

чення. А згодом вона розлетілася

по всіх фронтах, надихаючи на пе�

ремогу, вселяючи надію, що «ве�

сенний Днепр всех врагов сметет».

Так воно і сталося — перемогла

наша Армія, наш Народ! 

Серію найбільш пам’ятних і

відомих пісень, присвячених Віт�

чизняній війні, завершує популяр�

на та велична кантата — «День По�

беды».

В березні 1975 р. поет Володи�

мир Харитонов звернувся до

Давида Тухманова з пропозицією

створити пісню, присвячену цій

знаменній даті. Країна готувалася

до 30�ліття Перемоги, у Спілці ком�

позиторів був проголошений кон�

курс на кращу пісню про війну. На�

передодні Харитонов свої вірші

передав співавтору. Тухманов на�

писав музику, і пісня встигла проз�

вучати на останньому прослухову�

ванні конкурсу. Її виконала дружи�

на Тухманова, співачка Тетяна

Сашко. Але члени журі пісню «не

почули». Мало того, її прослухову�

вання викликало неоднозначну

реакцію старших колег Давида

Тухманова, про що стало відомо на

Держтелерадіо. Річ у тім, що поет

Володимир Харитонов був ветера�

ном війни, пісні на його вірші пи�

сали увінчані лаврами композито�

ри (А. Новіков, В. Мураделі та інші),

Тухманов був молодим автором, ві�

домим естрадними шлягерами.

В той час усю музичну політику

визначало керівництво Спілки

композиторів — в основному лю�

ди похилого віку. І, на їхню думку,

Тухманов ніяк не міг відповідати

статусу автора пісні державного

масштабу. Пісня була заборонена.

Її не пропустили в ефір ні на радіо,

ні на телебаченні. Але артист Лео�

нід Сметанніков виконав пісню на

зйомках передачі «Голубой ого�

нек» перед 9 Травня 1975 р, що

викликало сотні захоплених лис�

тів і відгуків.

А в листопаді 1975 р. на концерті,

присвяченому Дню міліції, Лев Ле�

щенко на свій страх та ризик, фак�

тично обманувши телевізійне ке�

рівництво, виконав «День Победы».

Публіка одразу сприйняла пісню, і

Лещенко заспівав її ще раз — на

«біс». 

11 травня 2010 р. у Чернігові на

пагорбі Слави цю пісню виконав

зведений хор, який складався з

двох тисяч солістів України…

Після війни з’явилися нові пісні,

які прославляли тяжкий, героїч�

ний шлях солдата до Перемоги.

А пісні воєнних років і зараз нам

дорогі, як і багато інших пісень, що

залишили глибокий слід в народній

пам’яті та історії нашої культури.

Ëåâ ÊÓÄÐßÂÖÅÂ

Â çîëîòó àíòîëîã³þ ï³ñåíü âîºííî¿ ïîðè
óâ³éøëè òàê³ òâîðè Ñîëîâéîâà-Ñºäîãî, ÿê

«Ñîëîâüè», «Âå÷åð íà ðåéäå», «Ìàòðîññêèå
íî÷è», «Íå òðåâîæü òû ìåíÿ, íå òðåâîæü».
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У спогадах про останні дні Великої

Вітчизняної війни і внесок ра�

дянського воїна в здобуття Великої

Перемоги, як правило, йдеться ви�

нятково про сухопутні операції:

штурм Берліна та взяття Рейхстагу,

звільнення Праги. Зрідка, та й то

ніби мимохідь, повідомляється про

участь у Берлінській операції ко�

раблів і катерів Дунайської і

Дніпровської військових флотилій.

Безсумнівно, основний тягар за�

вершальних операцій ліг на плечі

піхотинців, танкістів і артиле�

ристів, але й моряки, так само, як і

їх сухопутні побратими, до остан�

нього пострілу супротивника вели

активні бойові дії. Але ці бої на

морі залишилися без серйозного

аналізу, хоча гідні того, щоб про

них було відомо більш детально.

З 27 квітня до 19 травня 1945�го

радянські моряки були змушені

продовжувати війну на морі проти

німецького флоту, найбільш актив�

ного супротивника, що не визна�

вав остаточну і беззастережну

капітуляцію.

У зоні оперативної дії Червоно�

прапорного Балтійського і

Північного флотів до 11 травня

постійно на комунікаціях діяли ра�

дянські підводні човни, торпедні і

сторожові катери, а також морська

авіація. Тільки за період кінця

квітня — першої декади травня було

знищено дванадцять транспортів

супротивника з усім, що знаходи�

лося на них. Адже навіть після

офіційного повідомлення 2 травня

про закінчення бойових дій,

німецький флот не тільки не при�

пинив свою діяльність, а, навпаки, в

окремих районах активізував її.

О 15 год. 41 хв. 8 травня радіо�

станція командуючого німецьки�

ми підводними силами передала

телеграму: «Усім суднам, підпоряд�

кованим командуючому підвод�

ним флотом, включаючи малі суд�

на забезпечення, що перебувають

в Гельсінгерській бухті, негайно

йти у Фленсбург і стати на якір на

вільну стоянку поблизу бази

підводних човнів». Однак далеко

не всі екіпажі виконали цей наказ. 

У ніч на 9 травня центральна

радіостанція ВМС Німеччини у

Фленсбурзі передала наказ адміра�

ла Деніца, призначеного Гітлером

перед самогубством рейхсканцле�

ром і Верховним головнокоманду�

ючим німецьких військ, про при�

пинення з 1 год. 00 хв. 9 травня за

німецьким літнім часом активних

бойових дій. Усім службовим

інстанціям армії, флоту й авіації, а

також частинам СС пропонувалося

залишатися на своїх місцях. Не по�

винно було бути ніяких затоплень

чи пошкоджень суден і літаків.

Жодна машина не мала бути зіпсо�

вана. Всі інші накази, що будуть

оголошені після цього часу 9 трав�

ня Верховним головнокоманду�

ванням Радянського Союзу і союз�

ників, повинні виконуватися. Але

саме в цей день о 9 год. 38 хв.

німецька радіостанція на острові

Борнхольм відкритим текстом пе�

редала: «Транспортування німців зі

сходу здійснювати з максималь�

ною швидкістю». Це означало, що

німецький флот не підкорився ви�

могам капітуляції і вирішив про�

довжити бойові дії проти радянсь�

кого флоту, щоб таким чином по�

трапити в західний сектор, тобто

до американців і англійців.

Навіть підписання о 22 год. 43 хв.

за центральноєвропейським ча�

сом (відповідно 0 год. 43 хв. 9 трав�

ня за московським) у передмісті

німецької столиці — Карлсхорсті

АКТУАЛЬНО

1199  ттррааввнняя  11994455  ррооккуу  їїхх  ззддооббууллии  ррааддяяннссььккіі  ммоорряяккии  ДДууннааййссььккооїї
ттаа ДДннііппррооввссььккооїї  ввііййссььккооввиихх  ффллооттиилліійй,,  яяккіі  ббррааллии  ббееззппооссееррееддннюю  ууччаассттьь
уу ррооззггрроомміі  ннііммееццььккиихх  ввііййссьькк  ппіідд  ччаасс  ББееррллііннссььккооїї  ооппееррааццііїї

Ãàçåòà «Êðàñíàÿ çâåçäà» â³ä 22 ëèïíÿ 1945 ðîêó
ïîâ³äîìèëà, ùî ó Â³éñüêîâî-Ìîðñüêîìó Ôëîò³ ÑÐÑÐ
ïðîõîäÿòü ñëóæáó 207876 ìîðÿê³â, íàãîðîäæåíèõ
îðäåíàìè ³ ìåäàëÿìè, ³ 430 Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþ-
çó. Íå ñêàçàíî áóëî ëèøå ïðî òå, ùî ñàìå ìîðÿêàìè
áóëà ïîñòàâëåíà îñòàííÿ êðàïêà â ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿…

ОСТАННІ ТРОФЕЇ
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ
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Акта про беззастережну капіту�

ляцію німецьких збройних сил

уповноваженими на це Деніцем

особами не зупинило німців. На

морі в цей час йшла війна: гинули

кораблі, літаки морської авіації та

їхні екіпажі...

На виконання Акта про беззасте�

режну капітуляцію німецьких

збройних сил німецька радіо�

станція в Нарвіку передала наказ

головнокомандуючого збройни�

ми силами Німеччини підводним

човнам, що знаходилися в морі,

про скасування наказу, відданого 8

травня, і про беззастережне вико�

нання наступних умов Радянсько�

го Союзу та його союзників:

1) З цього часу підводним човнам

йти тільки в надводному положенні.

2) Номер човна і його місцезна�

ходження передати відкрито най�

ближчій британській, амери�

канській, канадській чи радянській

береговій радіостанції на хвилі

600 м (500 кГц) чи на частотах KB

діапазону — 16845, 12686, 5970 кГц

позивними «ГЗЗИ» і «Г33110».

3) Вдень піднімати чорний чи

синій прапор, вночі мати вогні.

4) Увесь боєзапас викинути за

борт, замки гармат і запали торпед

видалити, міни поставити на за�

побіжники.

5) Радіозв’язок і сигнальний

зв’язок вести тільки відкритим тек�

стом.

6) Точно дотримуватися вказі�

вок, що будуть дані в наступних

радіограмах щодо курсу проход�

ження до портів.

7) Забороняється топити судна і

наносити їм ушкодження.

Однак бойова діяльність Бал�

тійського і Північного флотів не

могла бути негайно припинена,

хоча Німеччина і капітулювала, то�

му що не було повної впевненості в

неухильному виконанні її зброй�

ними силами всіх умов капітуляції.

Особливе побоювання викликало

те, що чимала кількість німецьких

підводних човнів, які знаходилися

в морі, не підтвердили свою згоду

йти у призначені бази. Та й інші си�

ли німецького флоту продовжува�

ли активний опір. Тому ще майже

місяць режим плавання і бойова

готовність сил флоту залишалися

такими ж. І це було цілком виправ�

дано, про що свідчать такі факти,

підтверджені всіма сторонами:

«Порушуючи Акт про беззасте�

режну капітуляцію, супротивник

протягом 10 травня продовжував

відводити свої кораблі, заванта�

жені військами, у західну частину

Балтійського моря — у порти Данії

і Швеції. З цією метою дві ланки

торпедних катерів (6 одиниць),

прийнявши роту охорони Коль�

бергської ВМБ (120 моряків), виса�

дили їх без протидії на острів

Борнхольм, де полонили німець�

кий штаб на чолі з командуючим

військами на острові, після чого

його гарнізон капітулював. Також

були зупинені один буксир і чоти�

ри мотоботи із солдатами супро�

тивника та під конвоєм повернуті у

Кольберг». 

«В той же день загін торпедних

катерів (4 одиниці) поблизу Лібави

на світанку атакував конвой воро�

га, потопивши транспорт, траль�

щик і самохідну баржу. О 10 годині

у порт Лібави ввійшли торпедні ка�

тери з морськими піхотинцями,

що без протидії висадилися і о 10

год. 40 хв. підняли над будинком

порту Військово�морський прапор

СРСР. Опівдні до Лібави ввійшли

наші війська».

«У районі Мемеля чотири наші

катери виявили караван супротив�

ника в складі двох буксирів і шести

швидкохідних десантних барж. Су�

противник, незважаючи на вказівки

німецького морського командуван�

ня, відкрив вогонь по радянських

катерах. Командир загону наказав

знищити судна, що чинять опір. Бу�

ли потоплені буксир і три десант�

них баржі. Інші підняли білі прапо�

ри і були конвойовані в порт». 

«Тільки під вечір німецький

гарнізон берегової оборони півос�

трова Хель (район Гдині) склав

зброю, та й то тільки тоді, коли при

спробі евакуації військ в морі було

знищено чотири транспорти і

вісім інших плавзасобів (від ко�

раблів протичовнової оборони і

міноносців до самохідних барж)».

«Дунайська флотилія взяла під

охорону в районі Лінца залишені су�

противником кораблі і судна, у тому

числі один допоміжний корабель,

вісім тральщиків, два мінні катери,

вісім напівглісерів, двадцять три бук�

сири, два плавкрани і вісімдесят сім

інших плавзасобів. Наступними дня�

ми кораблі флотилії продовжували

тралення і огородження річкових

фарватерів, несли дозорну службу.

Кораблі Дніпровської військової

флотилії в цей же час також продов�

жували бойове тралення на Одері й у

нижній течії Вісли, 10 травня в

Свінемюнде підірвався і затонув із

всім екіпажем тральщик № 696, а ра�

зом з ним — баржа, яку він вів на бук�

сирі».

Завершилася Празька операція

військ 1�го, 2�го і 4�го Українських

фронтів, що ліквідували останнє

велике угруповання німецьких

військ і цілком звільнили Чехосло�

ваччину. Після цього мав наступи�

ти довгоочікуваний мир...

Ñåðã³é ÑÌÎËßÍÍ²ÊÎÂ

Ç 9 äî 14 òðàâíÿ 1945 ðîêó íà óñ³õ ôðîí-
òàõ íàøèìè â³éñüêàìè áóëî âçÿòî â ïîëîí

á³ëüøå 1 ì³ëüéîíà 230 òèñÿ÷ ñîëäàò³â,
ìàòðîñ³â ³ îô³öåð³â í³ìåöüêî¿ àðì³¿ ³ ôëîòó. 
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Цілу ніч з 8 на 9 травня підрозділи

356�го гвардійського стрілецького

полку переслідували відступаючі

рештки хвалених німецьких

військ. Тепер, розбиті, вони розбі�

галися по лісах, а частини Радян�

ської Армії наздоганяли їх.

За ніч полк пройшов 60 кіло�

метрів. Відстань чимала, але вона

була під силу цим лицарям війни!

Тим більше, що й не були вони

звичайними піхотинцями, адже

до переформуванням ця частина

була повітрянодесантною брига�

дою. Крилатій піхоті й не таке під

силу!

Коли настав ранок, полк раптово

зупинився. Командири вишикува�

ли свої підрозділи уздовж лісової

дороги. Оголосити ще не встигли,

а стрій облетіла радісна звістка:

— Перемога! Перемога!!!

Довгоочікувана Перемога у Ве�

ликій Вітчизняній, священній та

кривавій війні, застала цих людей

неподалік від берега Ельби, у чесь�

кому лісі, приблизно в ста кіломет�

рах від Праги. Радість та сльози,

крики й пальба з гвинтівок, пісто�

летів та автоматів перетворили все

на справжню феєрію! Якби не зна�

ти, що війна вже позаду, то можна

було подумати, що навколо — за�

пеклий бій! Разом з усіма радів і

молодий мінометник, заряджаю�

чий червоноармієць Іван Слобо�

дянюк. 19�річний подолянин,

який пережив окупацію, з радістю

взявся за зброю після визволення

рідної Вінниччини, і ось, нарешті,

пройшовши пів�Європи, дочекав�

ся Перемоги!..

Не прийшлося Івану йти фрон�

товими шляхами від неймовірно

важкого сорок першого року, року

відступів та поразок, й до пере�

можного сорок п’ятого. 23 травня

1944 року він став червоноармій�

цем. В боях він був всього півтора

місяці. Але в яких!..

Після 130�годинного курсу по�

чаткової військової підготовки

Іван разом з новобранцями був

направлений не на захід, а на схід,

до Красноярського краю. Ешелон

зупинився на станції Клюквенна,

неподалік від міста Уяр. Усі призов�

ники дивувалися, що потрапили

так далеко від фронту:

— Напевно, Гітлеру вже зовсім

капут, а нас на Японію націлять, —

подейкували вони.

АКТУАЛЬНО

«КРИЛАТИЙ ПІХОТИНЕЦЬ» ПЕРЕМОГИ
ЗЗаа  ппллееччииммаа  8855��ррііччннооггоо  ІІввааннаа  ССллооббооддяяннююккаа 996677ссттррииббккіівв  зз ппаарраашшууттоомм
ттаа 3355  ««ккааллееннддаарріівв»»  ббееззддооггааннннооїї  ссллуужжббии  уу ппооввііттрряянноо��ддеессааннттнниихх  ввііййссььккаахх

Íàñòð³é, çâè÷àéíî, âæå äàâíî ó âñ³õ áóâ ï³äíåñåíèì,
àëå ùå äàëåêî íå ïåðåìîæíèì. Çäàâàëîñÿ, âñå, ê³-
íåöü âîðîãó, à â³í ùå ñòð³ëÿº ç-çà ðîãó, îãðèçàºòüñÿ
âîãíåì ç ï³äâàë³â òà ãîðèù, ÷àñòèíàìè òà ï³äðîçä³ëà-
ìè ïðîñî÷óºòüñÿ êð³çü ïðîð³õè òà íàéìåíø³ «â³êíà»
ó ñìóç³ íàñòóïàþ÷èõ â³éñüê, ³äó÷è â ë³ñè òà ãîðè. Í³,
ó òîìó, ùî ìè ïåðåìîæåìî, ñóìí³â³â íå áóëî é áóòè íå
ìîãëî. Àëå âñå âàæ÷å ï³äí³ìàòèñÿ ï³ä êóë³, çíàþ÷è, ùî
ìîæåø çàãèíóòè â îñòàíí³é ÷è îäèí ³ç îñòàíí³õ äí³â
ö³º¿ ïðîêëÿòî¿ â³éíè!..



43

Червоноармієць Іван Слободя�

нюк став курсантом навчального

мінометного батальйону 36�го за�

пасного полку.

Одного дня, вишикувавшись на

плацу, побачили багато офіцерів із

синіми околишами на кашкетах.

«Наче льотчики», — пролетіло стро�

єм. А ці «льотчики» запропонували

молодим бійцям кожному стрибну�

ти з високої дерев’яної трибуни на

стройовому плацу, і при цьому —

втриматися на ногах, не впасти. Це

було нелегко, адже у запасних час�

тинах в тилу тоді недоїдали, а іноді

навіть траплялися запаморочення

від хронічного недоїдання… Іван

стрибнув, трохи не втримав рівно�

ваги й приземлився на коліна.

— Піде! — сказали сині кашкети.

Усіх, хто пройшов відбір у десан�

тники (а йшлося не лише про

стрибок із трибуни, а й освіту не

менше 7 класів, загальний фізич�

ний розвиток тощо) завантажили

у 3 товарні вагони, і команда виру�

шила в путь. До Киржача Влади�

мирської області…

На той час тут дислокувалася 25�

та повітрянодесантна бригада. Вона

була виведена з Румунії на перефор�

мування. Першим враженням стали

показові стрибки з парашутом для

молоді, під час яких двоє бувалих

фронтовиків розбилися… Можна

лише уявити, як почували себе мо�

лоді солдати — боялися стрибків і

літаків взагалі! Лише почувши запах

бензину марки Б�70, згадує ветеран,

хлопці ціпеніли від жаху…

Іван спочатку потрапив до міно�

метної роти. Новим підрозділом

для нього став 4�й парашутно�де�

сантний батальйон, яким команду�

вав його земляк, старший лейте�

нант Кузьма Ковальчук.

Розпочалася десантна наука.

Стрибали з літака ТБ�3 з парашута�

ми ПД�41.

— Страшне лахміття, — пригадує

Іван Васильович. — Укладка взагалі

нікуди не годиться, тому й розби�

валися часто…

Розпочався 1945 рік. Хлопці

шкодували, що так і не встигнуть

на фронт. Та доля розпорядилася

інакше. Несподівано бригада була

переформована у 356�й гвардій�

ський стрілецький полк 107�ї гвар�

дійської стрілецької дивізії 39�го

стрілецького корпусу. Свій пер�

ший бій полк прийняв 16 березня

під угорським містом Секешфе�

хервар, яке декілька разів перехо�

дило з рук в руки, і де бої йшли

особливо криваві й жорстокі. Гарні

й мальовничі, в цьому Іван переко�

нався після війни, місця неподалік

від озера Балатон були наповнені

ріками брудної березневої води

навпіл із кров’ю! Тоді, згадує вете�

ран, німці перекинули з Франції до

Угорщини 11 свіжих танкових ди�

візій, аби виправити становище.

Замість мальовничих краєвидів

навколо — обгорілі коробки танків

і трупи, трупи, трупи… Наші, ні�

мецькі — все перемішалося!

На світанку, після безперервного

грому довгої артпідготовки крила�

та піхота в загальновійськовому

обмундируванні пішла в атаку.

Важкий міномет тягати на собі бу�

ло нелегко! Він важив 19 кілогра�

мів, та ще й чотири міни тягав за

собою заряджаючий, по 3,2 кілог�

рама кожна!

Після звільнення міст Секешфе�

хервар та Папа пішли далі, в Авс�

трію. Звільнили Вінер�Нойштадт,

Баден та багато дрібних міст та

містечок. 13 квітня взяли древній

Відень, австрійську столицю!

А 26 квітня червоноармієць Сло�

бодянюк був поранений. Це стало�

ся на чехословацько�австрійсько�

му кордоні. Два осколки прошили

обидві кисті, а третій — каску… Лег�

ке поранення плюс контузія, але

бої були настільки гарячими, що

Іван залишився в строю.

У складі військ корпусу дивізія

визволила міста Чеське Будейові�

це, Тин, Табор. Зустрівши Перемо�

гу, ще до 10 червня полк дислоку�

вався в лісах у 100 кілометрах від

Праги, відловлюючи недобитих

нацистів та займаючись плановою

бойовою підготовкою. А потім —

піший марш назад, в Угорщину. За

40 днів подолали відстань майже в

тисячу кілометрів!

Під Будапештом полк став табо�

ром у незвичному й гарному лісі,

де росли самі акації. Викопали зем�

лянки, зшивали по декілька плащ�

палаток, аби розбити намети. На�

віть криницю зробили! І у таких

умовах прожили понад півроку.

Лише в перших числах лютого

1946 року ешелонами дісталися

румунського Галаца, звідки, через

Одесу, до Білої Церкви — пункту

майбутньої дислокації. 

Декілька років служби, навчальна

частина, повернення молодшим

сержантом до рідного полку — все

це промайнуло, як один день. Се�

ред трьох найкращих сержантів

потрапив на офіцерські курси в

Тюмень.

Полк передислоковували де�

кілька разів, і завжди після навчан�

ня офіцер Слободянюк повертав�

ся до рідної частини, у якій вою�

вав. Тут він служив від 1944 до

1958 року.

Потім старшим офіцером міно�

метної батареї проходив службу у

Псковській області, заступником

комбата — в Кіровабаді, команди�

ром альпіністської роти (офіційно

вона була парашутно�десантною,

але специфіка — гірська) — у Кута�

їсі, начальником служби повітря�

нодесантної техніки полку та стар�

шим інженером з експлуатації по�

вітрянодесантної техніки дивізії —

знову в Кіровабаді. 

У 1978 році, з вислугою 35 кален�

дарних років та загальною вислу�

гою в 52 роки, підполковник Іван

Слободянюк звільнився в запас. На

той час за його плечима було 967

стрибків із парашутом з літаків ТБ�

3, С�47, Лі�2, Іл�12, Ту�4, Ан�8, Ан�12

та Іл�76. А на грудях — ордени Чер�

воної Зірки та Вітчизняної війни 2

ступеня, дві медалі «За бойові зас�

луги» та ще півтора десятки меда�

лей. Декілька років тому до наго�

род полковника у відставці Слобо�

дянюка додався й орден «За муж�

ність».

На свої 85 років Іван Васильо�

вич аж ніяк не виглядає: все життя

займається спортом, не палить та

ніколи не зловживав спиртним!

Він досі із легкістю долає високі

поверхи та досить значні відста�

ні! Словом — справжній десант�

ник!

Îëåêñ³é ÒÐÈÃÓÁ

Ôîòî ç ñ³ìåéíîãî àðõ³âó 

²âàíà Ñëîáîäÿíþêà

ЗВИТЯГА

Ðàä³ñòü òà ñëüîçè, êðèêè é ïàëüáà
ç ãâèíò³âîê... ßêáè íå çíàòè, ùî â³éíà âæå

ïîçàäó, òî ìîæíà áóëî ïîäóìàòè,
ùî íàâêîëî çàïåêëèé á³é! 
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Може, комусь це твердження ви�

дасться спірним. Але мій невелич�

кий журналістський досвід привів

до висновку, що про війну з її жаха�

ми охоче згадують чоловіки. Жін�

ки ж чомусь ці спогади ховають

так далеко в пам’яті, що до них важ�

ко дістатися. 

— Не хочу я про все це згадувати

знову, — почув я від жінки, що

пройшла медсестрою через афган�

ську війну. — Не можу ятрити старі

рани. Надто важкі спогади.

…Антоніна Макарівна Макарен�

ко, старший підпоручик Війська

Польського, на зустріч зі мною по�

годилася. Однак розповіла вона не

стільки про саму війну, скільки —

про друзів, яких здобула на ній,

про чоловіка — старшого лейте�

нанта Микиту Івановича Макарен�

ка, командира прикордонного за�

гону, шлюб з яким не змогли пору�

шити навіть роки війни. Розмовля�

ли ми і про сьогоднішнє життя,

про відношення до ветеранів Віт�

чизняної війни. І чим далі тривала

наша розмова, тим більше я диву�

вався життєстійкості цієї літньої

жінки, її оптимізму. Мабуть, саме це

допомагало їй жити, долати труд�

нощі, на які доля не поскупилася.

…У травні 1938 року Антоніна

Макарівна закінчила Вітебську

фельдшерсько�акушерську школу і

була направлена в місто Гусятин

Тернопільської області, де дисло�

кувався один з прикордонних за�

гонів. Саме там 22 червня 1941 ро�

ку молоде подружжя Макаренків

готувалося відсвяткувати день на�

родження Антоніни. Але вранці

почалася війна. 

Молодість страху не знає… І двад�

цять вісім медсестер та санітарок

евакогоспіталю № 2896 вирушили

зустрічати перших поранених.

В дорозі поїзд обстріляли німецькі

літаки: Антоніна не постраждала,

але четверо її знайомих молодих

дівчат загинули, ще шістьох було

поранено. 

Та до всього людина звикає.

Звикла й Антоніна до обстрілів

евакопоїздів і наметових містечок,

де рятувала життя пораненим бій�

цям, до безсонних ночей на чергу�

ваннях, до виснажливих маршів по

розбитих бомбами та непогодою

шляхах війни. Антоніна Макарівна

розповіла мені стару, як світ, вій�

ськову істину: рани солдатів та

офіцерів під час наступу своїх

військ загоюються швидше, ніж ко�

ли перемагає ворог і армія залишає

рідні міста та села. 

А ще вона згадала про те, що від�

чуває жінка�санінструктор у ту се�

кунду, коли тіло пораненого чер�

воноармійця, якого довго тягнеш

на собі з�під обстрілу і «рідні» око�

пи вже ось�ось поруч, раптово стає

важчим… 

— І вже розумієш, що «не дотяг�

ла» і треба повертатися назад за ін�

шим, який ще стогне: «Я тут, сес�

тричко!». Звичайно, страшно, —

каже вона. — Йде бій, стріляють

звідусіль, але призвичаїлася не па�

нікувати.

А ось до смертей, на які за ту війну

надивилася ця мужня жінка, приз�

вичаїтися так і не змогла. З хвилю�

ванням пригадує 1944 рік, бої у

Прусії, коли місцевість переходила

за добу по кілька разів то до радян�

ських військ, то до німецьких.

— На тій смузі було так багато

мертвих та важкопоранених,

що… — Антоніна Макарівна замов�

кає. А коли трохи заспокоїлась,

продовжує — …Поранені, щоб ви�

жити під обстрілами, ховалися, ви�

користовуючи найменші укриття.

Траплялося, що поранений втра�

чає свідомість, і вже не зрозуміти,

живий він там у схованці, чи мер�

твий. У нас була німецька вівчарка

Грета, з нею ми виповзали на ту

смугу рятувати наших. Саме вона в

темряві, в диму допомагала нам

розшукувати поранених. Ми з под�

ругами Грету дуже берегли, іноді

прикриваючи її собою від куль…

АКТУАЛЬНО

«Я ТУТ, СЕСТРИЧКО!»
ТТииссяяччіі  ббііййцціівв  ннаа  ффррооннттаахх  ВВееллииккооїї  ВВііттччииззнняяннооїї  іі уу  ««ггаарряяччиихх
ттооччккаахх»»  вв  ппооввооєєнннніі  ррооккии  ззааллиишшииллииссяя  жжииввииммии  ллиишшее  ззааввддяяккии
ггееррооїїззммуу  ттаа  ссааммооппоожжееррттввіі  ннаашшиихх  ммееддииччнниихх  ссеессттеерр

Çîâñ³ì ð³çí³ æ³íêè ñòàëè ãåðî¿íÿìè öèõ íàðèñ³â.
Ó êîæíî¿ ïî-ñâîºìó ñêëàëîñÿ æèòòÿ. Àëå òàê áàãàòî
ñï³ëüíîãî ó ¿õí³õ äîëÿõ. Â³éíà ñòàëà ïåðåëîìíèì ìî-
ìåíòîì ó ¿õ æèòò³. Àäæå áóäü-ÿêà â³éíà àïð³îð³ ñóïå-
ðå÷èòü æ³íî÷îìó ºñòâó. Àëå, äîáðîâ³ëüíî áåðó÷è â í³é
ó÷àñòü, ö³ æ³íêè ñïîâíà â³ä÷óâàëè ñâîþ íåîáõ³äí³ñòü
çíàõîäèòèñÿ â òèõ åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ, êîëè ùîäíÿ
áèëè ïî ëþäÿõ ôàøèñòñüê³ ÷è äóøìàíñüê³ êóë³, ì³íè,
ñíàðÿäè...

12 травня — Міжнародний День медичних сестер
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Перемогу Антоніна Макарівна

зустріла у Берліні старшим фель�

дшером 149�ї окремої стрілецької

роти. У неї багато нагород, але най�

кращою вона жартома називає

свого чоловіка, Микиту (на жаль,

вже покійного), з яким прожила

майже 57 років. Після війни жінка

не покинула армійську службу,

прослуживши 48 років у медичній

частині Васильківського авіацій�

ного технічного училища.

***
— І справді, не старіють душею

ветерани Великої Вітчизняної,

попри роки, хвороби і втрати.

Можна тільки позаздрити їхній

енергії. 

— Та ми не заздрісні, — каже ко�

лишня медсестра Тамара Булах, яка

працювала за контрактом два роки

в Демократичній Республіці Афга�

ністан. — Ми їх дуже любимо і гли�

боко поважаємо. Хоч зустрілися з

війною віч�на�віч у різні часи і на�

лежимо до різних поколінь, але

відчуваємо щось таке, що іншим,

хто не пройшов крізь подібне, не

відоме. Це зріднило нас назавжди.

Тамара Василівна працює у відді�

лі медико�статистичної інформа�

ції військово�медичної служби

частини. Свого часу добровільно

поїхала до Афганістану. Мріяла

вчитися далі, тож хотіла набути

безцінного практичного досвіду

операційної медсестри… Та саме

Афганістан зламав медичну

кар’єру талановитої дівчини: про�

бувши там два роки, вона більше не

змогла працювати в операційній…

— Афганістан — він на все жит�

тя, — розповідає Тамара Василів�

на. — Той, хто побував там, стає ін�

шою людиною, для якої цінність

життя, гідність та пам’ять — катего�

рії особливі… І через те мене засму�

тило, як показані дівчата в фільмі

«Дев’ята рота». Фільм хороший, без

фільшивої патетикі, війна в ньому

не прикрашена. Наревілася я, див�

лячись на екран... А ось дівчата в

ньому усі якісь розпусні. Звичайно,

усілякі були, але чому саме на таких

зроблено акцент? Це ображає.

— Повернулася я після Афганіс�

тану на попереднє місце роботи в

ЛОР відділення, — продовжує свої

спогади Тамара Василівна. — І ось

перша п’ятихвилинка. Знаєте, яке

питання порушували на ній? Обу�

рювалися тим, що, бачте, санітарка

не помила вікно в туалеті… Після

побаченого «за річкою» — для ме�

не це був шок. Невже ці дрібниці

важливіші за життя та здоров’я лю�

дей?

Я гортаю безцінні реліквії — чор�

но�білі фото з «Афгану». Тамара Ва�

силівна зберігає їх не у звичайному

альбомі, як у всіх, а в медичному

поліетиленовому пакеті для назо�

гастрального зонду тих часів. У Со�

юзі цей прилад був дефіцитом. То

ж ця річ є своєрідною символікою

тієї війни. Фото Тамара Василівна

виймає раз на рік, не частіше, бо

пробуджують спогади, а вони —

важкі…

Афганістан… Коли у 84�му при�

землилися в Кабулі, стояла 50�гра�

дусна спека. Але невдовзі виявило�

ся, що справжня спека їх чекала

попереду. В Пулі�Хумрійському

гарнізоні Калатайської долини, ку�

ди потрапила Тамара Булах, на ас�

фальті обвуглювався папір. Єдина

краса — у квітні долини цвітуть

червоними, як кров, маками.

Саме такі мальовничі місця часто

мінували душмани. Мінно�вибухо�

ві поранення — найчастіші випад�

ки, з якими привозили людей до

Пулі�Хамрійського військово�по�

льового госпіталю. Часто жертва�

ми своїх співвітчизників ставали

афганські дітлахи. Важко було ди�

витися на понівечені дитячі тільця.

До цих діток особливо тепло ста�

вилися наші поранені солдати: ма�

люків без ніжок вони носили на

руках дивитися мультики. Приду�

мували якісь дитячі забавки. Аф�

ганські діти дуже швидко за�

пам’ятовували нашу мову. Загаль�

ним улюбленцем був Арунчик.

У той момент, коли він запускав

свого повітряного змія, гвинт гелі�

коптера заплутав мотузку, відрізав�

ши дитині ніжку. Малий мужньо

тримався на всіх медичних проце�

дурах, майже не плакав і не стог�

нав. 

Доводилося рятувати життя і по�

раненим душманам. Вони виявля�

лися живучішими за наших хлоп�

ців, ніби гори і ця неродюча, гаря�

ча, але рідна для них земля рятува�

ла своїх.

Начальник хірургічного відді�

лення Віктор Іванович Нікітін, як

справжній «профі», вимагав, щоб

операційна сестра мала відповід�

ний фаховий рівень. І Тамара вчи�

лася. Приміром, під час операції

вона мусила миттєво вгадувати,

який інструмент у цю секунду пот�

рібен хірургу.

— Саме там я навчилася по�с�

правжньому любити життя і ціну�

вати людей. Та я в кожну рослинку

була закохана. Біля госпіталю ми з

дівчатами�медсестрами розбили

розарій, поливали ті кущики при�

возною водою і раділи кожному

бутончику, наче діти!

А свої люди ставали ще рідніши�

ми на чужині: кожна смерть нашо�

го солдата чи офіцера у госпіталі

була особистою трагедією. Лише

на третю добу зі спеціально вико�

паного льоху (холодильників не

було) мертві тіла у пакетах з фольги

відсилали в Кандагар, а звідти вони

вже летіли «тюльпаном» у цинко�

вих домовинах… З тих часів фольга

для Тамари асоціюється зі смертю…

Дотепер, буває, у сни приходять

жахи, наче вона чергує по госпіта�

лю, привозять і привозять поране�

них і… вона нічого не встигає! Але

лунає будильник. І починається

новий мирний день. Закрадається

думка: «І що ж ти взяла з Афганіста�

ну, Тамаро? Пам’ятаєш, як тобі за�

кортіло добровільно туди піти?

ЛЮДИ І ДОЛІ
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І що тепер?». І сама собі відповідає:

«Але ж набула я там справжніх дру�

зів. Мудрість житейську, безком�

промісність характеру і поважливе

ставлення до життя. До земного і

вічного…».

***
— Для мене мої Олена, Саша, Ні�

на, Неля і інші дівчата — найрідні�

ші. Кожна з нас знає, що в скруту

ми можемо спертися одна на одну.

І нехай тепер ми не так часто зус�

трічаємося, як раніше, — у кожної

сім’я, робота, домашні клопоти.

Але ниточка, яка нас зв’язує, не стає

тоншою, бо там, в Іраці, пройшли

ми випробування на людяність, —

говорить тендітна невеличкого

зросту дівчина. Одразу приходить

думка: — «Хто ж таку красу відпра�

вив на війну?». Не жінка, а квітка.

Рожеві щоки, що так пасують бі�

лявці (на іракських фото вона —

білявка, а зараз — темно�русява),

сіро�голубі очі, красиві губи, де

сховалася сумна посмішка. Ольга

Германчук, піймала мій погляд,

розповідає: 

— Заходжу я у салон маршрутки і

показую своє «іракське» посвідчен�

ня. Бачили б ви, як визвірився на

мене водій: «Це ти учасник? Люди,

ви тільки погляньте на цю квітучу

молодицю? За скільки ти собі цю

книжечку купила?..» З того часу я

намагаюся не користуватися піль�

гами в маршрутці, — ронить жінка

з такою сяйно�сумною неповтор�

ною посмішкою.

На Скнилівському аеродромі дів�

чину до Іраку проводжали батьки

та подруга. В Ірак за контрактом

полетіла на посаду анестезіолога.

— Перед вильотом батьки удачі

не бажали, бо вважали, що то пога�

на прикмета, — розповідає Оль�

га. — Мати плакала, а батько прос�

то сказав: «Бережи себе…» .

Під час місії вона разом з інши�

ми медсестрами працювала день і

ніч на чергуваннях. Ця війна пере�

вернула всі усталені уявлення про

ведення бойових дій. Ніякої тобі

лінії фронту. Хусейна переможено,

але небезпека всюди. За кожним

пагорбом. Не збагнеш, де свої, а де

— супротивник. Вчора ти надавала

йому допомогу як місцевому

жителю, а завтра він зі своїми дру�

зями�терористами обстрілює на�

ше наметове містечко чи наш пат�

руль. Якщо у взаєминах з іракцями

все було непередбачуваним і вкри�

тим мороком, то у своєму середо�

вищі кожний день виявляв, хто є

хто. Чергувань було багато. Спали

дівчата в наметах по черзі. В се�

редньому на їх медичну частину

випадало по дві�три операції на

тиждень: були і осколкові пора�

нення, і шлункові розлади. Найс�

трашніше, що вона згадує — ірак�

ця з відірваними вибухом руками

та ногами. Це було під час боїв в

Аль�Куті, коли загинув наш кон�

трактник Сергій Андрійчук і ще

багато наших хлопців було пора�

нено.

Зараз ми сидимо у стерильно

чистому кабінеті Ольги. Вона і те�

пер працює анестезіологом.

Сьогодні Ірак згадується як

жахливий сон. Але вона не шкодує,

що добровільно прирекла себе на

ті випробування. Бо саме через

них виявляється сутність людей,

котрі тебе оточують. А головне, ті

випробування дали їй змогу відчу�

ти ціну справжньої дружби, що бу�

де тривати завжди. Згадує, як при�

ходили до них хлопці пити чай.

Дівчата знають, що вони йдуть

потім на важке патрулювання, хоч

про це не сказано ані слова. Жар�

тували хлопці, що ці чаювання для

них немов талісман: добре почаю�

вали — повернуться живими і не�

ушкодженими. 

— Якою була, так би мовити,

формула взаємин між жінками та

чоловіками? — запитую Ольгу.

— А формула загальновідома: чо�

ловік ставиться до жінки так, як во�

на того хоче і дозволяє. Це аксіома.

Коли війна спонукає до жорсто�

кості, злоби, то наша присутність

ті страшні речі послаблює, а іноді

взагалі тільки жінка може зупини�

ти те, що калічить і розлючує чоло�

вічу душу. Я на власні очі бачила і

не забуду ніколи ту повагу та вдяч�

ність до тих, хто був з ними поруч і

робив усе, аби хоч трішечки полег�

шити життя.

...Дружбу зі «своєю сестричкою»

мій дід зберіг на все життя. Фактич�

но та сестричка врятувала йому

життя другий раз вже після війни, в

1947 році, коли на Україні лютував

голод. Щоб прогодувати молоду

сім’ю дідусь важко працював —

вантажів вагони і у нього знову від�

крилася рана. Дізнавшись про це,

сестричка поштою надіслала йому

рецепт як лікуватись від такої

недуги. І дідові він допоміг. Якось,

згадуючи про це, він мені, на той

час курсанту військового училища,

так просто й сказав: «Не було б ме�

не — не було б твоєї матері, а отже,

не було б і тебе».

І до того, що написано у цих ко�

ротеньких нарисах, хочу додати

слово онука, чий дід був врятова�

ний у 44�му під Кенігсбергом саме

завдяки медичній сестрі, яка витяг�

ла його, важко пораненого, на собі

з�під куль. Спасибі, дорогі бойові

подруги, що були там разом з на�

шими дідами. За кожне врятоване

життя. За те, що послаблювали

важку тугу за домом і вчасно під�

тримували душу, не даючи їй ско�

титися у прірву від нелюдських

страждань!
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Кожен прожитий день відда�
ляє нас від травня 1945–го, все
меншає серед нас тих, хто 66
років тому зламав хребет фа�
шистському звірові. Але, на
щастя, ще є люди, яким маємо
завдячувати своїм життям, лю�
ди, завдяки яким постала неза�
лежна Україна. Незважаючи
на поважний вік, сивочолі
солдати і сьогодні займають
активну життєву позицію, бе�
руть участь у вихованні моло�
дого покоління.

Проблем у ветеранів сьогодні ба�

гато. І все ж держава, незважаючи

на складне фінансово�економічне

становище, намагається полегши�

ти їхнє життя. Наприклад, 2010 ро�

ку Кабінет Міністрів України, у по�

рівнянні з минулими роками, збіль�

шив суми одноразової фінансової

допомоги ветеранам Великої Віт�

чизняної війни, а також прийняв

рішення про поступове збільшен�

ня пенсій. А ще Уряд виділив майже

230 мільйонів гривень на забезпе�

чення колишніх фронтовиків�інва�

лідів житлом і автомобілями.

Останнім часом склалася плідна

співпраця Організації ветеранів

України з Міністерством оборони

України: фронтовиків часто можна

побачити у військових частинах,

військово�навчальних закладах, де

вони зустрічаються з вояками, роз�

повідають їм про далекі події, до�

носячи до молодих людей правду

про те, що відбувалося на україн�

ських теренах в ті грізні роки.

Слід додати, що співпраця не об�

межується лише столичним гарні�

зоном. Наприклад, у військовому

містечку на Полтавщині діє вете�

ранська організація, яку очолює

колишній офіцер Віталій Булигін.

Особливо міцні зв’язки ветерани

встановили з воїнами частини,

якою командує полковник В. Дей�

нега. Саме за активного сприяння

військових тут створено музей,

експонати якого розповідають про

минуле полку. 

Міністерство оборони України

вишукує будь�яку можливість, щоб

допомогти ветеранам Великої Віт�

чизняної війни

— У нас лікуються ветерани та ін�

валіди війни, — розповідає началь�

ник Головного військово�медич�

ного клінічного центру Міністерс�

тва оборони України — Головний

військовий клінічний госпіталь ге�

нерал�майор медичної служби

професор Михайло Бойчак. —

Наприклад, лише минулого року

кваліфіковану медичну допомогу

отримали понад 789 ветеранів вій�

ни, а до військової поліклініки

звернулося майже 5 тисяч осіб. Як�

що говорити мовою цифр, то за

2010 рік на стаціонарне лікування

та надання допомоги ветеранам в

амбулаторних умовах було витра�

чено майже півтора мільйона гри�

вень.

Не зайве нагадати, що на базі лі�

кувального закладу вже понад 10

років для ветеранів Великої Вітчиз�

няної війни працює госпіталь «Пе�

черський», розрахований на 44

ліжко�місця і який від дня заснуван�

ня очолює полковник медичної

служби у відставці Микола Найєр.

— Свого часу, коли я був депута�

том Печерської районної ради у

Києві, до мене часто зверталися

жителі району з числа ветеранів

Великої Вітчизняної з проханням

допомогти «поправити здо�

ров’я», — розповідає заступник на�

чальника Центру з виховної робо�

ти полковник Геннадій Перов. —

І саме тоді виникла ідея: спільно з

місцевою владою району створити

на території нашого Центру міні�

госпіталь для ветеранів Печерсько�

го району. Не вдаватимусь в подро�

биці реалізації цього проекту, а ска�

жу лише, що за час його існування

медичну допомогу тут отримали

близько 6 тисяч чоловік. До речі, в

урочистостях з нагоди відкриття

госпіталя брав участь тодішній

прем’єр�міністр, а нині Президент

України Віктор Янукович. 

— Я зобов’язаний військовим ме�

дикам своїм життям, — говорить

майор у відставці, учасник Кур�

ської битви Михайло Коваль. — До

цього я кілька разів знаходився у

кардіологічному відділенні облас�

ної лікарні, але стан здоров’я не

покращувався. А ось фахівці госпі�

талю зуміли мені допомогти, за що

я їм щиро вдячний.

Такі ж відгуки я почув і від Мико�

ли Назара, Ілларіона Микитенка,

Степана Курлика, Анатолія Фоміна,

Лариси Кочергіної та багатьох ін�

ших ветеранів війни.

Розповідаючи про допомогу, яку

надає ветеранам оборонне відомс�

тво, не можу обійти увагою акцію

із зубного протезування, ініційова�

ну Асоціацією імплантологів Укра�

їни. Першими на неї відгукнулися

саме військові стоматологи, і стар�

тувала вона у Головному військово�

медичному клінічному центрі Мі�

ноборони України. Командування

Центру зуміло організувати на на�

лежному рівні роботу 40 медичних

бригад, які впродовж лише одного

дня надали 62 ветеранам допомогу

з імплантації зубів.

Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ

«НАШІ ШАНА І ВДЯЧНІСТЬ — БЕЗМЕЖНІ»
ТТууррббооттаа  ппрроо  ввееттеерраанніівв  ВВееллииккооїї  ВВііттччииззнняяннооїї  ввііййннии  ббууллаа
іі ззааллиишшааєєттььссяя  оодднниимм  зз  ггооллооввнниихх  ппррііооррииттееттіівв  ММііннііссттееррссттвваа
ооббооррооннии  УУккррааїїннии  іі,,  ззооккррееммаа,,  ввііййссььккооввиихх  ммееддииккіівв
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За роки війни

військовий кореспондент

Євгеній Халдей не зробив

жодного пострілу. Проте він і

його «зброя» — «Leica» — завжди

були у вирі найвизначніших подій

в історії Великої Вітчизняної війни

Í à -
ïåðåäîä-

í³ Äíÿ Ïå-
ðåìîãè ó ãî-

ëîâíîìó ïðè-
ì ³ ù å í í ³

Ìåìîð³àëüíîãî êîì-
ïëåêñó «Íàö³îíàëüíèé

ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941–1945

ðîê³â» äî 66-¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìî-
ãè â³äêðèòî ôîòîäîêóìåíòàëüíó
âèñòàâêó — «ªâãåí³é Õàëäåé.
Ìèòåöü, âî¿í, ëþäèíà», ùî ðîç-
ïîâ³äàº ïðî æèòòºâèé ³ òâîð÷èé
øëÿõ îäíîãî ç íàéâ³äîì³øèõ ðà-
äÿíñüêèõ ôîòîë³òîïèñö³â. 

²ì’ÿ ªâãåí³ÿ Õàëäåÿ, â³éñüêîâîãî

êîðåñïîíäåíòà ÒÀÐÑ, â³äîì³ íåáàãà-

òüîì. Àëå éîãî ôîòîãðàô³¿ çíàþòü ó

âñüîìó ñâ³ò³. Ïîïóëÿðí³ñòü ïðèéøëà

äî íüîãî ÿê äî â³éñüêîâîãî ôîòîêî-

ðåñïîíäåíòà: ôîòîçí³ìêè ªâãåí³ÿ

Õàëäåÿ îá³éøëè óâåñü ñâ³ò ³ îïóáë³êî-

âàí³ ÿê ³ëþñòðàö³¿ ó íåçë³÷åííèõ ï³ä-

ðó÷íèêàõ, äîêóìåíòàëüíèõ êíèãàõ,

åíöèêëîïåä³ÿõ. Ïî÷èíàþ÷è ç êàäðó,

ùî â³äîáðàçèâ ìîñêâè÷³â, ÿê³ ñëóõà-

þòü ïî ðàä³î óðÿäîâå ïîâ³äîìëåííÿ

22 ÷åðâíÿ 1941 ðîêó, ³ çàê³í÷óþ÷è

ñëàâíîçâ³ñíèì çí³ìêîì «Ïðàïîð Ïå-

ðåìîãè íàä Ðåéõñòàãîì».

Ôîòîäîêóìåíòè ç ðîäèííîãî àðõ³âó

àâòîðà òà ôîíäó Ìåìîð³àëüíîãî

êîìïëåêñó â³äòâîðþþòü óí³êàëüí³ çà

ñâî¿ì çì³ñòîì òà ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ ç

æèòòÿ êðà¿íè, çîêðåìà, ïåð³îäó Âåëè-

êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Âïåðøå íà îãëÿä ãðîìàäñüêîñò³

ïðåäñòàâëåíî áëèçüêî 200 íàéêðà-

ùèõ ôîòî ç äîðîáêó ìàéñòðà, à 30 ç

íèõ îïðèëþäíåíî âïåðøå. Ïîíàä

ø³ñòäåñÿò ôîòî ç ðîäèííîãî àëüáîìó,

à òàêîæ áîéîâ³ íàãîðîäè, â³äçíàêè çà

òâîð÷³ñòü, ñëóæáîâ³ ïîñâ³ä÷åííÿ òà

ïîñâ³ä÷åííÿ äî íàãîðîä, îäíà ç

ÿêèõ — Ëèöàðñüêèé îðäåí â ãàëóç³ ë³-

òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà (Ôðàíö³ÿ), çà-

ïèñíèêè âîºííîãî ÷àñó, ôîòîäîêó-

ìåíòè, ôîòîàïàðàòè «Leica» òà «Spe-

ed Graphic» ç ôîòîêàñåòàìè ó çàòåð-

ò³é ôðîíòîâèìè äîðîãàìè êîôð³, à

òàêîæ íàî÷í³ ñâ³ä÷åííÿ 80-ð³÷íîãî

æèòòºâîãî ³ òâîð÷îãî øëÿõó ªâãåí³ÿ

Õàëäåÿ. 

ªâãåí³é Àíàí³éîâè÷ Õàëäåé çðîáèâ

ñâ³é ïåðøèé çí³ìîê ó 13 ðîê³â ñàìî-

ðîáíèì ôîòîàïàðàòîì. Ç 18 ðîê³â

ïðàöþâàâ ôîòîêîðåñïîíäåíòîì. Ç

1939 ðîêó — êîðåñïîíäåíò «Ôîòî-

õðîí³êè ÒÀÐÑ». Çí³ìàâ Äí³ïðîáóä,

ðîáèâ ðåïîðòàæ³ ïðî ïåðåäîâèê³â

ïðàö³. Ìàéñòåðí³ñòü ìèòöÿ çáåðåãëà

äëÿ íàùàäê³â íåïåðåâåðøåí³

ìèòòºâîñò³ âñòàíîâëåííÿ Ïðàïîðà

Ïåðåìîãè íàä Ðåéõñòàãîì, ³ñòîðè÷íî-

ãî Ïàðàäó Ïåðåìîãè; ï³äïèñàííÿ Àêòà

êàï³òóëÿö³¿ ôàøèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè,

êîíôåðåíö³¿ êåð³âíèê³â ñîþçíèõ äåð-

æàâ ó Ïîòñäàì³, çàñ³äàíü Ïàðèçüêî¿

íàðàäè ì³í³ñòð³â çàêîðäîííèõ ñïðàâ.

Íà Íþðíáåðçüêîìó ïðîöåñ³ ÿê ðå÷îâ³

äîêàçè áóëè âèêîðèñòàí³ ôîòî ªâãåí³ÿ

Õàëäåÿ. Ï³ñëÿ â³éíè ìèòåöü ñòâîðèâ

íåïîâòîðíó ãàëåðåþ îáðàç³â ôðîíòî-

âèê³â ï³ä ÷àñ ìèðíîãî æèòòÿ.

«...Âàæêî ïåðåðàõóâàòè ê³ëüê³ñòü

çðîáëåíèõ ìíîþ çí³ìê³â, àëå âñ³ âîíè

áóëè çðîáëåí³, ùîá ¿õ ïîáà÷èëè ì³ëü-

éîíè. À äëÿ öüîãî äîâåëîñÿ áàãàòî

îá’¿çäèòè, áàãàòî íåäîñïàòè, çíîâó ³

çíîâó äîëàòè òðóäíîù³», — òàê³ ï³ñëÿ-

âîºíí³ ñïîãàäè ³ç îñîáèñòîãî ùîäåí-

íèêà ªâãåí³ÿ Àíàí³éîâè÷à. 

²äåÿ ñòâîðåííÿ ö³º¿ ôîòîâèñòàâêè

íàëåæèòü êîëåêö³îíåðó ³ äîñë³äíèêó

Îëåêñ³þ Øåðåìåòüºâó. À ¿¿ âò³ëåííÿ

ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ïë³äí³é

ñï³âïðàö³ ñï³âðîá³òíèê³â Ìåìîð³àëü-

íîãî êîìïëåêñó ç ìàéñòðîì ùå çà

éîãî æèòòÿ, à òàêîæ çà ñïðèÿííÿ Àí-

íè Õàëäåé, äî÷êè ìèòöÿ, ÿêà âèÿâèëà

íåàáèÿêó çàö³êàâëåí³ñòü â îðãàí³çàö³¿

ïîä³áíî¿ øèðîêîìàñøòàáíî¿ âèñòàâ-

êè ñàìå â Óêðà¿í³, íà áàòüê³âùèí³

ôîòîìèòöÿ. 

— Íàðåøò³ çä³éñíèëàñÿ ìð³ÿ ìîãî

áàòüêà, àáè íà éîãî ³ñòîðè÷í³é

áàòüê³âùèí³ áóëà ôîòîâèñòàâêà —

íàãîëîñèëà ï³ä ÷àñ ¿¿ â³äêðèòòÿ Àí-

íà Õàëäåé. — Â³í äóæå ëþáèâ ãåðî-

¿â ñâî¿õ ôîòîãðàô³é ³ ïðîæèâ ùàñ-

ëèâå æèòòÿ, ïîïðè òà âñóïåðå÷

âñüîìó, áî çàéìàâñÿ óëþáëåíîþ

ñïðàâîþ.

Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

«Ëþäèíà, ÿêà äèâèòüñÿ íà æèòòÿ ÷åðåç îá’ºêòèâ ôîòîàïàðàòà, çàâ-

æäè, çà âåëèêèì ðàõóíêîì, äèâèòüñÿ ÷åðåç íüîãî â ³ñòîð³þ…».

Ê. Ñèìîíîâ



Ôîòî ªâãåí³ÿ Õàëäåÿ
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«Ïðîùàííÿ ñëîâ’ÿíêè». Ôîòî Ñåðã³ÿ Ïîïñóºâè÷à




