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Ë³êâ³äàö³éí³ ðîáîòè çà ö³ºþ Ïðîãðàìîþ áóëè ðîçïî÷àò³ ó 2001 ðîö³. Ó ïåð³îä
ç 2002 ïî 2006 ð³ê íà àåðîäðîìàõ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè ó Ìèêîëàºâ³,
Ïîëòàâ³, Ïðèëóêàõ òà Á³ë³é Öåðêâ³ óòèë³çîâàíî 59 ë³òàê³â òèïó Òó-22 (17 Òó-
22Ì2 òà 42 — Òó-22Ì3). 

Óòèë³çàö³ÿ âàæêèõ áîìáàðäóâàëüíèê³â Òó-22 çä³éñíþºòüñÿ çà Óãîäîþ ì³æ
Óêðà¿íîþ òà ÑØÀ ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè Óêðà¿í³ â ë³êâ³äàö³¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ÿäåð-
íî¿ çáðî¿, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðîçïîâñþäæåííþ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ,
ï³äïèñàíîþ 25 æîâòíÿ 1993 ðîêó, òà çà Óãîäîþ ì³æ îáîðîííèìè â³äîìñòâàìè
Óêðà¿íè ³ ÑØÀ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ Óêðà¿íè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèìè çàñîáà-
ìè, ïîñëóãàìè òà çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ï³äãîòîâêè ïåðñîíàëó â çâ’ÿçêó ç ë³ê-
â³äàö³ºþ ñòðàòåã³÷íî¿ ÿäåðíî¿ çáðî¿, ï³äïèñàíîþ 5 ãðóäíÿ 1993 ðîêó. 

Çà ïðîöåñîì óòèë³çàö³¿ îñòàííüîãî áîìáàðäóâàëüíèêà Òó-22Ì3 ñïîñòåð³ãà-
ëè çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè êîíòð-
àäì³ðàë ²ãîð Òåíþõ, ïåðøèé çàñòóïíèê êîìàíäóâà÷à Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿-
íè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ñåðã³é Îíèùåíêî, Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë
ÑØÀ â Óêðà¿í³ ïàí Äæîí Õåðáñò. 

- Ë³êâ³äàö³ÿ âàæêèõ áîìáàðäóâàëüíèê³â òèïó Òó-22 — åïîõàëüíà ïîä³ÿ, —-
çàçíà÷èâ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ñåðã³é Îíèùåíêî. — Öå ùå îäèí êðîê Óêðà¿íè äî
ïîñë³äîâíîãî âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ íà ïî÷àòêó íàøî¿ íåçà-
ëåæíîñò³. Òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, º ï³äòâåðäæåííÿì äëÿ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè, ùî
Óêðà¿íà — ìèðîëþáíà äåðæàâà. 

Âîäíî÷àñ Ñåðã³é Îíèùåíêî íàãîëîñèâ, ùî ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ áîìáàðäóâàëüíè-
ê³â òèïó ÒÓ-22 Óêðà¿íà íå âòðàòèëà òàêèé ð³ä àâ³àö³¿, ÿê áîìáàðäóâàëüíà. Ó íàñ
º áðèãàäà íà ë³òàêàõ Ñó-24, ÿêà ìîæå íàíîñèòè áîìáîâ³ óäàðè ç ïîâ³òðÿ.

Ïîñîë Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè â Óêðà¿í³ Äæîí Õåðáñò ïîâ³äîìèâ, ùî ë³-
êâ³äàö³ÿ âàæêèõ áîìáàðäóâàëüíèê³â òèïó ÒÓ-22 â³äáóëàñÿ ó ïîâí³é â³äïîâ³äíî-
ñò³ ç óãîäîþ ì³æ Óêðà¿íîþ òà ÑØÀ ³ ì³æóðÿäîâèìè óãîäàìè êðà¿í. 

— ß â³òàþ ìóæí³ñòü ³ ìóäð³ñòü Ïðåçèäåíòà ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ÿê³ óõâà-
ëèëè òàêå âàæêå, àëå âàæëèâå ð³øåííÿ ùîäî ë³êâ³äàö³¿ öüîãî âèäó îçáðîºííÿ.
Öå çíà÷íèé âíåñîê Óêðà¿íè ó âëàñíó òà ãëîáàëüíó ñâ³òîâó áåçïåêó, — íàãîëîñèâ
Äæîí Õåðáñò.

ßê ìóçåéí³ åêñïîíàòè â Óêðà¿í³ çàëèøàòüñÿ òðè âàæê³ áîìáàðäóâàëüíèêè òè-
ïó Òó-22 òà ñ³ì ìàêåò³â àâ³àö³éíèõ êðèëàòèõ ðàêåò Õ-22 (áåç âíóòð³øíüîãî íà-
÷èííÿ). ¯õ ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè â Äåðæàâíîìó àâ³àö³éíîìó ìóçå¿ (Êè¿â), ó ìó-
çåéí³é åêñïîçèö³¿ ë³òàê³â íà àåðîäðîì³ «Ïîëòàâà» òà ó ô³ë³¿ Öåíòðàëüíîãî ìó-
çåþ ÇÑ Óêðà¿íè – Ìóçå¿ Ðàêåòíèõ â³éñüê ñòðàòåã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ ó ñåëèù³
Ïîáóçüêå (Ê³ðîâîãðàäùèíà).

66660000����йййй     УУУУТТТТИИИИЛЛЛЛІІІІЗЗЗЗООООВВВВААААННННОООО!!!!

27 ñ³÷íÿ íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³ Ïðîãðàìè ë³êâ³äàö³¿
âàæêèõ áîìáàðäóâàëüíèê³â òèïó Òó-22 íà àâ³àáàç³
«Ïîëòàâà» â³äáóëàñÿ ïîêàçîâà óòèë³çàö³ÿ îñòàííüîãî
áîìáàðäóâàëüíèêà Òó-22Ì3. 



Áðîíåæåëåòè ÒÎÂ «Ìàòåð³àëîçíàâñòâî»
ØÀÍÑ ÊÎÆÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÈÒÈ ÑÂÎª ÆÈÒÒß

ÂÂÂÂ³³³³ääää.... ....

.... .... ....ääääîîîî.... .... ....

Âèðîáíèöòâî áðîíåæèëåò³â óñ³õ êëàñ³â
çàõèñòó, ñïåöîäÿãó òà óí³ôîðìè
Íàéâèìîãëèâ³øèì — 
çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì

Êè¿â, 04112, 

âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñêîãî, 8

www.mate.com.ua

8(067) 799-33-87, 

8(067) 503-21-08; 

(044) 489-31-91, 

(044) 501-21-54

.... .... ....òòòòàààà    ííííààààââââ³³³³ òòòòüüüü

Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ ÀÀ ¹ 719645



ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ  ÄÐÓÊÎÂÀÍÈÉ  ÎÐÃÀÍ 
Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÀ  ÎÁÎÐÎÍÈ  ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ММММ ОООО ММММ ЕЕЕЕ НННН ТТТТ     ІІІІ СССС ТТТТ ИИИИ НННН ИИИИ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6666

Армія крізь призму преси: 
факти — ніщо, імідж — все?

Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ, Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ

АААА КККК ТТТТ УУУУ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ОООО .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1111 0000

Вступ України до НАТО: 
від хибних стереотипів 
до здорового прагматизму

Â³êòîð Í²Ê²ÒÞÊ 

СССС ОООО ЦЦЦЦ ІІІІ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ИИИИ ЙЙЙЙ     АААА СССС ПППП ЕЕЕЕ КККК ТТТТ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1111 8888

Час збирати... житло
Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ

ТТТТ ЕЕЕЕ ММММ АААА     НННН ОООО ММММ ЕЕЕЕ РРРР АААА .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2222 0000

Антракт для контрактника
Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ

ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ІІІІ ТТТТ АААА .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1111 4444

Останній шанс спецназу
Âîëîäèìèð ÊÍÈØ

ГГГГ ІІІІ СССС ТТТТ ЬЬЬЬ     РРРР ЕЕЕЕ ДДДД АААА КККК ЦЦЦЦ ІІІІ ЇЇЇЇ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3333 4444

Микола Кузьмін: «В Афганістані існував
чіткий поділ офіцерів)розвідників
на «щасливчиків» і «невдах»

Åäóàðä ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ

ММММ ЕЕЕЕ ММММ УУУУ АААА РРРР ИИИИ     РРРР ОООО ЗЗЗЗ ВВВВ ІІІІ ДДДД НННН ИИИИ КККК АААА .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3333 8888

ББББ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ     ПППП РРРР АААА ВВВВ АААА     НННН АААА     ЗЗЗЗ АААА ББББ УУУУ ТТТТ ТТТТ ЯЯЯЯ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3333 0000

Бій під Крутами: 
наш сум і звитяга

Ëþäìèëà ÇÀÃÎÐÎÍÞÊ

ЕЕЕЕ КККК СССС КККК ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ЗЗЗЗ ИИИИ ВВВВ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2222 6666

Алберт Срнік: «Ми маємо певний досвід
набуття членства в Альянсі і готові
поділитися ним з Україною»

Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ, Þð³é ÊÓÇÍªÖÎÂ

NNNN OOOO TTTT AAAA     BBBB EEEE NNNN EEEE .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 4444 2222

Віктор Юкало: «За порушення правил
дорожнього руху штраф має бути
адекватним зарплаті водія»

Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ

redactorVU@yahoo.com
Ðåäàêöiéíà êîëåãiÿ:

Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ
Ïåòðî ÁÓÍßÊ

Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ
Ëåîí³ä ÃÎËÎÏÀÒÞÊ
Ñåðã³é ÊÎÆÅÍÅÂÑÜÊÈÉ

Ãðèãîð³é ÊÐÈÂÎØÅß
Þð³é ÊÓÇÍªÖÎÂ

Ïåòðî ÏÓÊÅÐ
Â³òàë³é ÐÀÄÅÖÜÊÈÉ

Âîëîäèìèð ÐÓÄÈÊ
²âàí ÑÒÓÏÀÊ
²ëëÿ ÒÈÙÅÍÊÎ

Äèçàéí òà âåðñòêà:
Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

Ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè:
Âàëåíòèíà ÁÎÆÎÊ

Ëþäìèëà ÇÀÃÎÐÎÍÞÊ

Ðåêëàìà:
Âàäèì ÇÅË²ÍÑÜÊÈÉ

Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

Ôîòî: 
Ñåðãié ÏÎÏÑÓªÂÈ×
Þçåô ÂªÍÑÊÎÂÈ×

Çàñíîâíèê Ìiíiñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè 
Ð³ê çàñíóâàííÿ ÷àñîïèñó —1994, 
Ïåðøèé ðåäàêòîð — Âÿ÷åñëàâ ÁÎËÎÒÍÞÊ

Àäðåñà ðåäàêöi¿: âóë. Ìåëüíèêîâà, 81. 04050,
Êè¿â, Óêðà¿íà, a/c 72. Òåë. (044) 483-08-39,
489-38-59, 454-42-02. 
E-mail: viysko2003@ukr.net; 
http://www.mil.gov.ua/viysko_ua
© «Âiéñüêî Óêðà¿íè», 2006

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ÊÂ ¹ 827 â³ä 12.07.1994 ð. 
Ï³äïèñàíî äî äðóêó: 08.02.2006 ð.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 74101 
Ïåðåäïëàòó ìîæíà îôîðìèòè â êîæíîìó
âiääiëåííi çâ’ÿçêó. Öiíà äîãîâiðíà. 

²íôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà: 
Ïðåñ-ñëóæáà ÌÎ Óêðà¿íè.
²íôîðìàö³éí³ ïàðòíåðè: «Àðì³ÿ Óêðà¿íè» (Ëüâ³â),
«Ìîðñüêà äåðæàâà» (Ñåâàñòîïîëü)

Òåõí³÷íà ï³äòðèìêà: «ÅÏÎÑ»
Äðóê: «Ïîë³ãðàô-Åêñïðåñ»
Àäðåñà: Êè¿â, 04017, âóë. Âåðõí³é âàë, 2à

Ïðè âèêîðèñòàííi ìàòåðiàëiâ ïîñèëàííÿ íà
æóðíàë «Âiéñüêî Óêðà¿íè» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè, ôîòîçíiìêè, ìàëþíêè ðåäàêöiÿ íå
ðåöåíçóº i íå ïîâåðòàº. Æóðíàë íàäàº àâòîðàì
ìîæëèâiñòü âèñëîâëþâàòè äóìêè, ÿêi íå
âiääçåðêàëþþòü ïîãëÿäè ðåäàêöi¿. Çà ðåêëàìíó
iíôîðìàöiþ âiäïîâiäàº ðåêëàìîäàâåöü.

Щит і М.Е.Ч.
Ìèòðîôàí ×ÅÐÍÈÕ
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Ðîòà ìîðñüêî¿ ï³õîòè Â³éñüêîâî-
Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè â³çüìå
ó÷àñòü ó íàéñêëàäí³øèõ òà íàé³íòåí-
ñèâí³øèõ â³éñüêîâî-ìîðñüêèõ íà-
â÷àííÿõ ÍÀÒÎ «Áð³ëë³àíò ìàð³íåð —
2006».

Òåìîþ ìàéáóòí³õ íàâ÷àíü ìîðñü-
êîãî êîìïîíåíòà ñèë ðåàãóâàííÿ
ÍÀÒÎ (êîëèøíÿ íàçâà «Áëþ Ãåéì») º
ïðîâåäåííÿ ìèðîòâîð÷î¿ îïåðàö³¿ ç
ðåàãóâàííÿ íà êðèçîâó ñèòóàö³þ. Ìå-
òà íàâ÷àíü — óäîñêîíàëåííÿ âçàº-
ìîä³¿ ì³æ ï³äðîçä³ëàìè çáðîéíèõ ñèë
êðà¿í — ÷ëåí³â ÍÀÒÎ òà êðà¿í–ïàðò-
íåð³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìîðñüêî¿ òà
àìô³á³éíî¿ ôàç îïåðàö³¿ ç âðåãóëþ-
âàííÿ êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿. Íàâ÷àííÿ
«Áð³ëë³àíò ìàð³íåð-2006» ïðîõîäè-
òèìóòü ç 26 áåðåçíÿ ïî 7 êâ³òíÿ
2006 ðîêó íà òåðèòîð³¿ Í³ìå÷÷èíè,
Í³äåðëàíä³â, Äàí³¿, Øâåö³¿, Íîðâåã³¿, â
àêâàòîð³¿ Ï³âí³÷íîãî òà Áàëò³éñüêîãî
ìîð³â. Ó íèõ â³çüìóòü ó÷àñòü 17 êðà-
¿í — ÷ëåí³â ÍÀÒÎ òà êðà¿í–ïàðòíåð³â. 

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðèñóòí³ñòü ìàé-
æå 45 íàäâîäíèõ êîðàáë³â (ó òîìó
÷èñë³ àâ³àíîñåöü ³ äâà äåñàíòí³ êîðà-
áë³), 6 ï³äâîäíèõ ÷îâí³â (³ç íèõ — äâà
àòîìí³), îá’ºäíàíîãî ³òàë³éñüêî-³ñ-
ïàíñüêîãî áàòàëüéîíó ìîðñüêî¿ ï³õî-

òè, 8 ãðóï ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
(ïðîòèäèâåðñ³éí³, ðîçì³íóâàííÿ), 15
ë³òàê³â òà âåðòîëüîò³â êðà¿í — ÷ëåí³â
òà êðà¿í — ïàðòíåð³â ÍÀÒÎ.

Ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü «Áð³ëë³àíò ìàð³íåð-
2006» â³äáóäóòüñÿ òàêòè÷í³ ä³¿ êîðàá-
ë³â ó ìîð³, äå âîíè âåñòèìóòü ïðîòè÷î-
âíîâ³, ïðîòèïîâ³òðÿí³, ïðîòèêàòåðí³,
ïðîòèì³íí³ ä³¿, åâàêóàö³þ ìèðíîãî íà-
ñåëåííÿ, òðåíóâàííÿ çà àíòèòåðîðèñ-
òè÷íîþ òåìàòèêîþ, íàâ÷àííÿ ç ïîøó-
êó òà çàòðèìàííÿ ïîñòà÷àëüíèê³â
çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ. 

Êð³ì ðîòè ìîðñüêî¿ ï³õîòè â³ä Â³é-
ñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè â
íàâ÷àííÿõ «Áð³ëë³àíò ìàð³íåð-
2006» áðàòèìå ó÷àñòü ãðóïà âîäî-
ëàç³â. Äîñòàâêà óêðà¿íñüêîãî ï³äðîç-
ä³ëó â ðàéîí íàâ÷àíü çä³éñíþâàòè-
ìåòüñÿ ë³òàêîì ²ë-76 Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

«Ðåôîðìóâàííÿ àðì³¿ çà æîäíèõ óìîâ íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
ìåõàí³÷íèé ïðîöåñ ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³, íàòîì³ñòü öå
óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü â³ä³áðàòè êðàùèõ». 

ÏÏÏÏÐÐÐÐßßßßÌÌÌÌÀÀÀÀ    ÌÌÌÌÎÎÎÎÂÂÂÂÀÀÀÀ

19 ñ³÷íÿ â Áóäàïåøò³ â³äáóëîñÿ çà-
ñ³äàííÿ êðà¿í — ÷ëåí³â Âèøåãðàäñü-
êî¿ ÷åòâ³ðêè, â ÿêîìó áðàâ ó÷àñòü Ì³-
í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ãðè-
öåíêî. Ðåçóëüòàòîì ö³º¿ çóñòð³÷³ ñòàëà
ï³äòðèìêà êóðñó Óêðà¿íè ùîäî ¿¿ âñòó-
ïó äî ªâðîñîþçó é ÍÀÒÎ.

ßê çàçíà÷èâ ãëàâà óêðà¿íñüêîãî
îáîðîííîãî â³äîìñòâà, â õîä³ çàñ³-
äàííÿ áóëî ïîâí³ñòþ ï³äòðèìàíî íà-
ïðÿìè ðåôîðìóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè ³ âèñëîâëåíî ãîòîâí³ñòü íà-
äàòè äîïîìîãó äëÿ ïðèñêîðåííÿ
âñòóïó íàøî¿ äåðæàâè äî ÍÀÒÎ.

— Íà íàø ïîãëÿä, — çàçíà÷èâ Àíà-
òîë³é Ãðèöåíêî, — êëþ÷îâèì ìîìåí-
òîì ìîæå ñòàòè çóñòð³÷ ì³í³ñòð³â çà-
êîðäîííèõ ñïðàâ êðà¿í — ÷ëåí³â Ï³â-
í³÷íîàòëàíòè÷íîãî àëüÿíñó, ÿêà â³ä-
áóäåòüñÿ 27–28 êâ³òíÿ 2006 ðîêó â
Ñîô³¿. ßêùî òàì áóäå ïðèéíÿòî ïîçè-
òèâíå ð³øåííÿ, òî Óêðà¿íà ìîãëà á
ïðèñòóïèòè äî ïëàíó êîíêðåòíèõ ä³é
ùîäî ÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ ç âåðåñíÿ
2006 ðîêó.

Ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îáîðîíè
Äåðæàâíèõ Çáîð³â Óãîðñüêî¿ Ðåñïóá-
ë³êè Äüîðäü Êåëåò³ âïåâíåíèé, ùî
Óãîðùèíà ï³äòðèìàº ïðàãíåííÿ
Óêðà¿íè ñòàòè ÷ëåíîì Ï³âí³÷íîàòëàí-
òè÷íîãî àëüÿíñó òà ïîäÿêóâàâ çà
ñï³âïðàöþ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ìèðî-
òâîð÷î¿ ì³ñ³¿ â ²ðàêó.

— Óãîðñüêà Ðåñïóáë³êà çàö³êàâëåíà
â òîìó, ùîá ¿¿ ñóñ³äè áóëè ÷ëåíàìè
ÍÀÒÎ, — íàãîëîñèâ ïàí Êåëåò³. 

Íàïðèê³íö³ â³çèòó Àíàòîë³é Ãðèöåíêî
òà éîãî óãîðñüêèé êîëåãà Ôåðåíö Þõàñ
ï³äïèñàëè Ïðîãðàìó ðîçâèòêó ñï³âðî-
á³òíèöòâà ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè
Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè
Óãîðñüêî¿ Ðåñïóáë³êè äî 2008 ðîêó.

Ó Öåíòðàëüíîìó áóäèíêó îô³öåð³â
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè çàê³í÷èâ ðî-
áîòó äâîäåííèé ì³æíàðîäíèé ñåì³-
íàð «Ñîö³àëüí³ íàñë³äêè ðåôîðìó-
âàííÿ îáîðîííî¿ ãàëóç³», îðãàí³çîâà-
íèé Öåíòðîì ³ìåí³ Ìàðøàëëà ³ Äåð-
æàâíèì äåïàðòàìåíòîì àäàïòàö³¿
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, çâ³ëüíåíèõ ó
çàïàñ àáî â³äñòàâêó, òà êîíâåðñ³¿ êî-
ëèøí³õ â³éñüêîâèõ îá’ºêò³â. Ó íüîìó
áðàëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ñòðóêòó-
ðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ì³í³ñòåðñòâà îáîðî-
íè Óêðà¿íè, ÿê³ îï³êóþòüñÿ ì³í³ì³çàö³-
ºþ ñîö³àëüíèõ íàñë³äê³â îáîðîííî¿
ðåôîðìè.

Ó÷àñíèêè ñåì³íàðó îáãîâîðèëè âà-
æëèâ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñêîðî÷åí-
íÿì ÷èñåëüíîñò³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà-

¿íè òà çàáåçïå÷åííÿì â³éñüêîâîñëó-
æáîâö³â æèòëîì.

Ó õîä³ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ âèñòó-
ïèâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Öåíòðó
³ìåí³ Ìàðøàëëà, ïðåäñòàâíèê ªâðî-
ïåéñüêîãî öåíòðó äîñë³äæåíü ç ïè-
òàíü áåçïåêè ãåíåðàë-ìàéîð ó â³ä-
ñòàâö³ äîêòîð Õîðñò Øìàëüôåëüä.
Ïðî äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ îáîðîííî¿
ðåôîðìè ó Ëèòâ³ ðîçïîâ³â ïîì³÷íèê
çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà ç ïèòàíü îáî-
ðîííî¿ ïîë³òèêè òà ì³æíàðîäíèõ â³ä-
íîñèí ö³º¿ êðà¿íè ïàí Êåñòóò³ñ Ïàóëà-
óñêàñ, à çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îáîðîíè
×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ç ïèòàíü îñîáî-
âîãî ñêëàäó ïàí³ ßðîñëàâà Ïøåá³ëî-
âà äîïîâ³ëà ïðî íàñë³äêè ñêîðî÷åííÿ
÷åñüêèõ çáðîéíèõ ñèë. 

ВВВВ ІІІІ ЗЗЗЗ ИИИИ ТТТТ РРРР ЕЕЕЕ ФФФФ ОООО РРРР ММММ УУУУ ВВВВ АААА НННН НННН ЯЯЯЯ

ММММ АААА НННН ЕЕЕЕ ВВВВ РРРР ИИИИ

Ç Äèðåêòèâè Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè 
«Ïðî îñíîâí³ çàõîäè êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 

íà ïåð³îä 2006-2011 ðîê³â, ïîäàëüøîãî óäîñêîíàëåííÿ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè».
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Íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ, â³äïîâ³äíî äî
ïëàí³â ëüîòíî¿ ï³äãîòîâêè àâ³àö³éíèõ
÷àñòèí Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè,
â³äáóëèñÿ ïîëüîòè â àâ³àö³éíèõ âèíè-
ùóâàëüíèõ áðèãàäàõ, ÿê³ äèñëîêó-
þòüñÿ â Ïîëòàâñüê³é òà Êè¿âñüê³é îá-
ëàñòÿõ. Â³éñüêîâ³ àâ³àòîðè çä³éñíþ-
âàëè ïîëüîòè íà ë³òàêàõ Ñó-27, Ë-39
òà Ì³Ã-29 ó ïðîñòèõ ìåòåîðîëîã³÷íèõ
óìîâàõ.

Åê³ïàæ³ âèíèùóâàëüíî¿ àâ³àö³¿ ïðî-
äîâæèëè, çîêðåìà, ïðàêòè÷íå ïåðå-
íàâ÷àííÿ íà ë³òàêàõ Ì³Ã-29. Òàêîæ
áóëî çä³éñíåíî ïåðåâ³ðêó ìîæëèâîñ-
òåé ïóíêòó íàâ³ãàö³¿ ùîäî óïðàâë³ííÿ
ë³òàêàìè íà ìàëèõ âèñîòàõ. Íà ë³òà-
êàõ-âèíèùóâà÷àõ Ñó-27 âåëàñÿ ï³ä-
ãîòîâêà ³íñòðóêòîðñüêîãî ñêëàäó, à
òàêîæ ÷åðãîâ³ ïåðåâ³ðêè òåõí³êè ï³ëî-
òóâàííÿ ëüîò÷èê³â çà âèäàìè ëüîòíî¿
ï³äãîòîâêè.

Êð³ì òîãî, âèçíà÷åí³ åê³ïàæ³ âèíè-
ùóâàëüíî¿ àâ³àö³¿ ïðîâåëè ï³äãîòîâêó
äî íåñåííÿ áîéîâîãî ÷åðãóâàííÿ òà
îáë³ò àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè ï³ñëÿ ðåìîíòó.

***
Ó àåðîìîá³ëüíèõ â³éñüêàõ, ÿê³ âõî-

äÿòü äî ñêëàäó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, òðèâàº ïëà-
íîâà áîéîâà ï³äãîòîâêà, â õîä³ ÿêî¿
äåñàíòíèêè âèêîíóþòü îäèí ³ç îñíî-
âíèõ ¿¿ åëåìåíò³â — ñòðèáêè ç ïàðà-
øóòîì.

Âî¿íè 95-¿ îêðåìî¿ àåðîìîá³ëüíî¿
áðèãàäè ñïðèéìàþòü ñòðèáêè ÿê
îñîáëèâó ïîä³þ, îäíàê îñòàíí³ì ÷à-
ñîì öå âæå ñòàº äëÿ íèõ ùîäåííèì
ïðàâèëîì, à ê³ëüê³ñòü ñòðèáê³â — ðå-
àëüíèì ïîêàçíèêîì ³íòåíñèâíîñò³
áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè «áëàêèòíèõ áå-
ðåò³â».

Íåùîäàâíî â³éñüêîâîñëóæáîâö³
àåðîìîá³ëüíîãî ç’ºäíàííÿ îòðèìàëè
íà îçáðîºííÿ òà îïàíóâàëè 313
êîìïëåêò³â íîâî¿ ïàðàøóòíî¿ ñèñòå-
ìè «ÄÏÑ». ¯¿ ðîçðîáêó ³ âèðîáíèöòâî
çä³éñíåíî â Íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³í-
ñòèòóò³ àåðîïðóæíèõ ñèñòåì (Ôåî-
äîñ³ÿ).

Â³ä 1 ãðóäíÿ 2005 ðîêó àåðîìîá³-
ë³ñòè Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè çä³éñíèëè 2287 ñòðèá-
ê³â, ùî ñòàíîâèòü 7 â³äñîòê³â â³ä çà-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íà öåé íàâ÷àëüíèé
ð³ê. Çîêðåìà, â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ÷à-
ñòèí, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó Îá’ºäíà-
íèõ ñèë øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ, âèêî-
íàëè 1732 ñòðèáêè ç 26 743 çàïëà-
íîâàíèõ íà ð³ê. 

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Óêàçó Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ëüíåííÿ â çàïàñ
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ñòðîêîâî¿ â³é-
ñüêîâî¿ ñëóæáè ó ñ³÷í³–ëþòîìó 2006
ðîêó» ó Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèëàõ
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òðèâàº çâ³ëü-
íåííÿ â çàïàñ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
ñòðîêîâî¿ ñëóæáè, ÿê³ ìàþòü âèùó
îñâ³òó òà áóëè ïðèçâàí³ äî ëàâ
Çáðîéíèõ Ñèë íàâåñí³ 2005 ðîêó.

Â îêðåì³é áðèãàä³ áåðåãîâî¿ îáîðî-
íè ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè ïåðøèìè çâ³ëüíè-
ëèñÿ 40 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. Âðàõî-
âóþ÷è òå, ùî áðèãàäà áåðå ó÷àñòü â
åêñïåðèìåíò³, ìåòîþ ÿêîãî º ñòîâ³ä-
ñîòêîâå êîìïëåêòóâàííÿ ÷àñòèí òà
ï³äðîçä³ë³â â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè
ñëóæáè çà êîíòðàêòîì, ç òèìè, ÿê³
ñóìë³ííî âèêîíóâàëè ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿ-
çêè, êîìàíäóâàííÿì ÷àñòèí ïðîâåäåí³
³íäèâ³äóàëüí³ áåñ³äè ùîäî ìîæëèâîñò³
ïîäàëüøîãî ïðîäîâæåííÿ â³éñüêîâî¿
ñëóæáè íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³. Ïîëî-
âèíà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â âèñëîâèëè
áàæàííÿ óêëàñòè êîíòðàêò.

Çà ìàòåð³àëàìè ïðåñ-ñëóæáè ÌÎ Óêðà¿íè

Õàðàêòåðèçóþ÷è áþäæåòí³ âèäàòêè
â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà íà öåé ð³ê, çà-
ñòóïíèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè
Â’ÿ÷åñëàâ Êðåä³ñîâ çàçíà÷èâ, ùî ¿õ-
íÿ ñóìà ³ç çàãàëüíîãî ôîíäó 6,954
ìëðä ãðèâåíü ñêëàäàº 1,35 â³äñîòêà
â³ä âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó. 

— Äî öüîãî íåîáõ³äíî äîäàòè
2 ìëðä ãðèâåíü ñïåöôîíäó. Éîãî, äî
ðå÷³, ïîïðè íàø³ çàñòåðåæåííÿ, íà-
â³òü íå âíåñåíî äî áàëàíñó îñíîâíî-
ãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà êðà¿íè, —
ï³äêðåñëèâ Â’ÿ÷åñëàâ Êðåä³ñîâ. 

Â³í íàãîëîñèâ, ùî æîäíà ðîçâèíåíà
äåðæàâà íå âèä³ëÿº íà çáðîéí³ ñèëè
ìåíøå 2 â³äñîòê³â ÂÂÏ. Îäíàê íàâ³òü
ðàçîì ç³ ñïåöôîíäîì öåé ïîêàçíèê â
Óêðà¿í³ íå ïåðåâèùóº 1,65 â³äñîòêà.

Âîäíî÷àñ Â’ÿ÷åñëàâ Êðåä³ñîâ ãëè-
áîêî ïåðåêîíàíèé, ùî âæå íåçàáà-
ðîì Ì³íîáîðîíè îòðèìóâàòèìå êîø-
òè ò³ëüêè çà çàãàëüíèì ôîíäîì
äåðæáþäæåòó.

Ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè
Áîðèñ Òàðàñþê â³äâ³äàâ áàçîâèé òà-
á³ð óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî áàòàëü-
éîíó «Á³ëèé îðåë», äå îçíàéîìèâñÿ ç
óìîâàìè âèêîíàííÿ çàâäàíü óêðà¿í-
ñüêèìè òà ïîëüñüêèìè ìèðîòâîðöÿ-
ìè òà ïðîâ³â çóñòð³÷ ç îñîáîâèì
ñêëàäîì «ÓêðÏîëáàòó».

Ó õîä³ çóñòð³÷³ ç â³éñüêîâîñëóæáîâ-
öÿìè îá’ºäíàíîãî áàòàëüéîíó ãëàâà
óêðà¿íñüêîãî çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî
â³äîìñòâà íàãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³
ïåðåáóâàííÿ ì³æíàðîäíèõ ìèðîòâî-
ð÷èõ ñèë ÊÔÎÐ ó Êîñîâîìó òà ïîäÿ-
êóâàâ óêðà¿íñüêèì â³éñüêîâèêàì çà
ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ çàäëÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ ìèðó òà ñïîêîþ â ðåã³îí³. Â³í
çàçíà÷èâ, ùî ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü âèñîêî
îö³íþºòüñÿ êåð³âíèêàìè íàøî¿ äåð-
æàâè òà Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

— Âè äîáðå ïðåäñòàâëÿºòå óêðà¿í-
ñüêó äåðæàâó íà òåðåíàõ Êîñîâîãî.
Ìèðîòâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü íàøèõ âîÿê³â
ó öüîìó íåñïîê³éíîìó ðåã³îí³ º ñâ³ä-
÷åííÿì ïðàêòè÷íî¿ ó÷àñò³ Óêðà¿íè ó

âðåãóëþâàíí³ êîíôë³êòó íà Áàëêà-
íàõ, — íàãîëîñèâ Áîðèñ Òàðàñþê.

Çà ñóìë³ííå âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ
îáîâ’ÿçê³â òà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì,
âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ìèðîòâîð-
÷î¿ ì³ñ³¿ ó ñêëàä³ «ÓêðÏîëáàòó» ó Êîñî-
âîìó, Ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Óêðà¿íè íàãîðîäèâ ãðóïó óêðà¿íñüêèõ
òà ïîëüñüêèõ ìèðîòâîðö³â ãðàìîòàìè.
Ãðàìîòè ³ ö³íí³ ïîäàðóíêè â³ä Íà÷àëü-
íèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíî-
êîìàíäóâà÷à ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-
ïîëêîâíèêà Ñåðã³ÿ Êèðè÷åíêà âðó÷èâ
ìèðîòâîðöÿì çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè
êîíòð-àäì³ðàë ²ãîð Òåíþõ. 

ББББ ОООО ЙЙЙЙ ОООО ВВВВ АААА     ПППП ІІІІ ДДДД ГГГГ ОООО ТТТТ ОООО ВВВВ КККК АААА АААА ТТТТ ИИИИ –––– ББББ АААА ТТТТ ИИИИ
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Існує свого роду показник якості
друкованого матеріалу, коли його
передають з рук у руки, роблять
ксерокопії. Проте серед таких пу�
блікацій немає жодної, де б наші
збройні сили висвітлювалися з
кращого боку. Невже у цивільній
журналістиці існує попит лише
на армійський негатив, на так
звані «смажені факти»? 

Виконуючий обов’язки нача�

льника Центральної телера�

діостудії МО України майор

Сергій ЧЕРЕВАТИЙ: 

— Насправді проблема не тільки

у суспільному попиті на ту чи іншу

інформацію. Український ринок

друкованих ЗМІ перенасичений

жовтою пресою. А от респектабе#

льні видання на кшталт газети

«Дзеркало тижня» можна перелічи#

ти на пальцях однієї руки. До того

ж наша преса, на відміну від тієї ж

американської, не має своєрідного

щеплення проти публікацій, що

можуть зганьбити державу і, зокре#

ма, її збройні сили. А взагалі, конт#

роль за їхньою діяльністю з боку

ЗМІ має бути. Це свідчить лише

про прагнення до того, щоб армія

змінювалась на краще.

Відповідальний редактор ре�

дакції інформаційних про�

грам Головної редакції теле�

програм Центральної телера�

діостудії МО України майор

Владислав ВОЛОШИН:

— Гадаю, справа в тому, що вій#

ськові, як правило, — люди заан#

гажовані. Вони відстоюють честь

мундира і тому часто нама#

гаються приховувати будь#який

негатив. Навіть зараз, попри те,

що армія вважається відкритою

для суспільства, деякі військові

керівники перешкоджають опри#

ААААРРРРММММІІІІЯЯЯЯ    ККККРРРРІІІІЗЗЗЗЬЬЬЬ    ППППРРРРИИИИЗЗЗЗММММУУУУ    ППППРРРРЕЕЕЕССССИИИИ::::
факти – ніщо, імідж – все?
Ïåâíîþ ì³ðîþ ³ì³äæ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâíî¿
³íñòèòóö³¿ çàëåæèòü â³ä ³íôîðìàö³¿, ÿêó ïîøè-
ðþþòü ïðî íå¿ ÇÌ². Ïðèìõëèâà «÷åòâåðòà âëà-
äà» ìîæå îäíàêîâî ëåãêî ³ «ñòðàòèòè», ³ «ïî-
ìèëóâàòè», à áàòàë³¿, ùî ðîçãîðòàþòüñÿ â ³í-
ôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³, ÷àñòî êðîâîïðîëèòí³-
ø³ çà ðåàëüí³ áîéîâ³ ä³¿. Ç’ÿñóâàòè, ÿê ó ö³é
«â³éí³» ïî÷óâàþòüñÿ Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè, íà-
ìàãàëèñÿ ó÷àñíèêè «êðóãëîãî ñòîëó», ³í³ö³éî-
âàíîãî íàøèì ÷àñîïèñîì.
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людненню інформації, якщо вона

свідчить про певні негаразди

в армії. От і маємо підвищений

попит на негатив: Бровари, Ново#

богданівка, «Десна», загиблі в Іра#

ку… Але ж процеси у збройних си#

лах подібні до процесів у суспіль#

стві — є проблеми, є й позитивні

моменти. Тому кращим виходом

з цієї ситуації, на мою думку, було

б об’єктивне висвітлення всіх ар#

мійських подій. У тому числі й че#

рез військові ЗМІ. 

Доктор технічних наук, профе�

сор Кафедри інформаційної

боротьби Національної акаде�

мії оборони України Анатолій

РОСЬ:

— Будь#які негативні факти, дійс#

но, привертають більше уваги, ніж

позитивна інформація. Але багато

залежить від того, як подаються ті

чи інші факти. Іноді об’єктивний

аналіз негативної події, оприлюд#

нений відповідальною особою,

може сформувати і позитивне ста#

влення суспільства. Але це мистец#

тво, якому треба вчитися. 

Завідувач кафедри журналіс�

тики інституту міжнародних

відносин Національного авіа�

ційного університету, профе�

сор Григорій КРИВОШЕЯ:

— Важливо, про що пише журна#

ліст. Але ще важливіше, як це

сприймає читач. Якщо він впевне#

ний, що військові здатні лише на#

коїти лиха, а потім виправдовува#

тись, то навіть позитивний матері#

ал для нього буде мати негативний

відтінок. 

Але як формувати позитивний
імідж, щоб це не було награно і ви�
кликало довіру?
Доктор технічних наук, профе�

сор Кафедри інформаційної

боротьби Національної акаде�

мії оборони України Ірина

ЗАМАРУЄВА:

— Свого часу російський гене#

рал Лєбєдь визнав поразку Росії в

інформаційній війні під час пер#

шої чеченської кампанії. Він моти#

вував це тим, що випереджальне

володіння інформацією було за

чеченцями — вони перші вистав#

ляли її на веб#сайті. Така ж ситу#

ація склалася і в «інформаційній

війні» між Збройними Силами Ук#

раїни і цивільними ЗМІ. Останні у

багатьох випадках оприлюдню#

ють негативні факти про армію

раніше, ніж їх визнає військове

відомство. І тоді, щоб не говорили

військові журналісти, їхні слова не

мають ваги.

Оглядач ТВО «Новини» На�

ціональної телерадіокомпанії

України Олег МАЩЕНКО:

— Хочу звернути увагу виклада#

чів Національної академії оборони

на те, що військових, зокрема май#

бутніх військових керівників ви#

щої ланки, треба цілеспрямовано

навчати «правилам гри» із засоба#

ми масової інформації. 

Анатолій РОСЬ:

— Згоден, але на факультеті Наці#

ональної академії оборони Украї#

ни, де готують фахівців оператив#

но#стратегічного рівня, на курс

дисципліни «Інформаційна боро#

тьба» виділено всього 12 академіч#

них годин. Чи можна за таких умов

вести мову про якісну підготовку? 

Мабуть, ви пам’ятаєте телеві�
зійний сюжет, коли після загибелі
жінки�миротворця наш генерал,
не знімаючи кашкета і не вийма�
ючи рук з кишень, намагався ви�
словити співчуття рідним загиб�
лої! Маємо визнати, що деякі наші
військовослужбовці поки що не
здатні не тільки вести «інформа�
ційний бій» з цивільними журналі�
стами, а й просто пристойно по�
водитись. І це дійсно впливає на
формування іміджу збройних сил.
Але давайте поговоримо про при�
значення військових ЗМІ. 
Редактор відділу новин Цент�

рального друкованого органу

МО України газети «Народна

армія» підполковник Руслан

ТКАЧУК:

— Цільовою аудиторією військо#

вих засобів масової інформації є

переважно військовослужбовці.

І це нормально. Так є в усьому світі.

Адже військові ЗМІ не мають ні фі#

нансових, ні фізичних можливос#

тей впливати на весь інформацій#

ний простір. Їхнє завдання — куль#

турне і патріотичне виховання за#

хисників Вітчизни, висвітлення

окремих внутрішніх проблем у

збройних силах. І саме через ар#

мійську аудиторію військові жур#

налісти опосередковано вплива#

ють на імідж самої армії.

Але погляньмо, в якому стані сьо#

годні знаходиться військова пре#

са, — тиражі друкованих видань

мізерні. Один примірник газети

«Народна армія» — на п’ятьох вій#

ськовослужбовців! І це при тому,

що її тираж складає половину від

загального тиражу всієї військової

МОМЕНТ ІСТИНИ

Ïîëêîâíèê 
Àíäð³àí ÃÀËÀ×:
«Формувати пози�
тивний імідж армії
у суспільстві, потрі�
бно системно». 

Ìàéîð 
Ñåðã³é ×ÅÐÅÂÀÒÈÉ:
«Міністерство оборо�
ни постійно програє в
інформаційному дво�
бої з іншими силовими
структурами».

Ãðèãîð³é 
ÊÐÈÂÎØÅß:
«У суспільстві є по�
пит на інформацію
про діяльність сило�
вих структур і зброй�
них сил, зокрема».

Àíàòîë³é 
ÐÎÑÜ:
«Будь�які негативні
факти приверта�
ють більше уваги,
ніж позитивна ін�
формація». 

Îëåã 
ÌÀÙÅÍÊÎ:
«Військові мають
домовлятися з циві�
льними засобами
масової інформації
про «правила гри». 

Ìàéîð Âëàäèñëàâ
ÂÎËÎØÈÍ:
«Журналісти ма�
ють прагнути до
об’єктивного висві�
тлення армійських
подій».

Ï³äïîëêîâíèê 
Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ:
«Військові ЗМІ об’єк�
тивно не мають
можливості вплива�
ти на весь інформа�
ційний простір». 

²ðèíà ÇÀÌÀÐÓªÂÀ:
«Цивільні ЗМІ у бага�
тьох випадках оп�
рилюднюють нега�
тивні факти про
армію раніше, ніж
їх визнає військове
відомство». 
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преси. Тобто питання поширення

її у військах залишає бажати кра#

щого.

Ще одна проблема — кадри. У га#

зеті «Народна армія» на заміну ста#

ршому поколінню військових жур#

налістів доводиться брати військо#

вих… перекладачів! 

Григорій КРИВОШЕЯ:

— Ставлення суспільства до ар#

мії залежить від того, наскільки

фахово військова тематика висвіт#

люється у ЗМІ. А отже, на часі не#

обхідність створення цілісної сис#

теми з підготовки спеціалістів у

цій галузі, як військових, так і циві#

льних. Попри певні проблеми що#

до створення кадрового резерву

професійних військових журналі#

стів силами військових навчаль#

них закладів, існує можливість за#

лучати до співпраці цивільні ВУЗи.

У суспільстві є попит на інформа#

цію про діяльність силових

структур, зокрема, збройних сил.

А тому кореспонденти, які спро#

можні професійно працювати в

екстремальних умовах, мають не#

погані перспективи працевлашту#

вання і кар’єрного росту. Я не го#

ворю про те, що військових жур#

налістів повинні замінити цивіль#

ні. Але і ті, й інші мусять довести

свою конкурентоспроможність на

інформаційному ринку. А мініс#

терство оборони, у свою чергу,

має залучати до роботи у своїх ви#

даннях кращих з кращих. І коли

більшість журналістів військових

ЗМІ матимуть такий рівень як,

скажімо, Андрій Цаплієнко, тоді й

рейтинг армії піде вгору. Звісно,

висококласна робота і оцінювати#

ся має відповідно. І тут не обійтися

без перегляду гонорарної політи#

ки. Але такий крок вартий того,

адже це, без перебільшення, спра#

ва державної ваги.

Майор Сергій ЧЕРЕВАТИЙ:

— Не так давно ми робили сюжет

про газету «Армія України». Тала#

новиті журналісти через кадрові

скорочення змушені йти у медійні

структури міліції, прикордонної

служби. І там їх зустрічають з роз#

критими обіймами. Окрім того,

чимало військових журналістів

вже мають запрошення від ЗМІ ін#

ших силових структур. Ми просто

втрачаємо власний потенціал. Мо#

же є сенс запровадити, як це при#

йнято в арміях країн блоку НАТО,

посади офіцерів, які б працювали

із засобами масової інформації.

Адже міністерство оборони по#

стійно програє в інформаційному

двобої з іншими силовими струк#

турами. Взяти хоча б міністерство

з надзвичайних ситуацій. Наші са#

пери по всій Україні проводять

розмінування, солдати рятують

людей під час повені у Закарпатті,

а суспільство бачить це переважно

під брендом МНС.

Олег МАЩЕНКО:

— Як людина, що курувала у

Національній телерадіокомпанії

України силові структури, я бачив,

що попереднє керівництво НТКУ

доволі суб’єктивно ставилося до

висвітлення життєдіяльності сило#

виків. Складалося враження, що,

окрім міліції, інших людей в пого#

нах у країні не існує. На мій погляд,

така ситуація склалася через відсу#

тність певної домовленості між ви#

щим керівництвом силових струк#

тур і НТКУ. 

Взяти хоча б Польщу, військовий

контингент якої виконував місію в

Іраку разом з нашими військовика#

ми. Там міністерство оборони взя#

ло під свою опіку і державні, і не#

державні ЗМІ, які висвітлювали вій#

ськову присутність польських воя#

ків в Іраку. Завдяки налагодженню

постійної взаємодії, польські ЗМІ

скоріше розповідатимуть про муж#

ність своїх солдатів, ніж про те, хто

і скільки тисяч доларів поцупив

і намагався вивезти. На жаль, в

Україні військову тематику із пер#

шоджерел висвітлюють або ті, хто

добре «працює ліктями», або ті, хто

має фінансову можливість відря#

джати своїх кореспондентів до

джерел інформації. Решта — на рі#

вні чуток. 

Марія ВАСИЛЬ, кореспондент:

— Для газетного журналіста важ#

ливо те, як налагоджена робота

з прес#службою. Прес#служба мін#

оборони належить до того типу

прес#служб, працювати з якими

мені особисто приємно. Я жодно#

го разу не стикалася з тим, щоб за#

мовчувалася якась інформація. На#

віть якщо факти неприємні, у край#

ньому випадку, просто робиться

коротке повідомлення. Проте з бо#

ку цивільних ЗМІ ставлення до вій#

ська дещо відрізняється від став#

лення прес#служби міноборони до

нас. Газетам потрібні «смажені фа#

кти». Читачу не цікаво, наскільки

результативно проходили якісь

військові навчання. Йому цікаво,

чи не сталося там надзвичайних

подій. Ті самі Бровари «обсмокту#

ються» пресою вже не один рік. Так

само буде і з «Десною». А для попу#

ляризації збройних сил, мабуть,

слід більш активно використовува#

ти військові ЗМІ.

Ярослав ФАЛЬКО, 

головний редактор:

— Говорити про інформаційну

підтримку збройних сил цивільни#

ми ЗМІ сьогодні, напевно, не мож#

на. Інформування суспільства про

стан справ у війську дійсно відбува#

ється. З іншого боку, держава, в осо#

бі міноборони, могла б робити

держзамовлення на формування у

цивільних засобах масової інфор#

мації нового іміджу армії. А з огляду

на те, що збройні сили у недалеко#

му майбутньому стануть повністю

професійними, це завдання, стає

ще важливішим. Адже тут замовни#

ком є сам час. Формування і поши#

рення у суспільстві за допомогою

ЗМІ ідеології позитивного ставлен#

ня до армії — ось що таке інформа#

ційна підтримка збройних сил.

Віктор МАЗАРОВ, 

заступник головного редактора:

— Засоби масової інформації,

безперечно, мають об’єктивно ін#

формувати суспільство про життє#

діяльність війська. Проте армія, як

закрита система, орієнтується на

те, щоб якомога менше негативної

інформації оприлюднювалося.

І тут є небезпека нарощування за#

Чи не бракує ЗМІ об’єктивності у висвітленні тих процесів, які відбуваються у ЗС України?
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Щодо тактики «висвітлення чу�
ток». Пригадується так зване «ін�
формаційне супроводження» над�
звичайних подій, що відбувалися
свого часу в Новобогданівці. Один із
телеканалів умудрився протягом
двох діб подавати на своєму веб�
сайті такі надумані матеріали,
що згодом вони почали суперечи�
ти один одному.
Начальник Відділу інформа�

ційної політики та координа�

ції діяльності військових засо�

бів масової інформації Депар�

таменту гуманітарної політи�

ки МО України полковник

Андріан ГАЛАЧ:

— Не слід забувати, що тоді ми

самі поставили цивільні ЗМІ в такі

рамки. Вже вибухали снаряди, а

міноборони мовчало. Не було фа#

хівців, які б періодично давали об’#

єктивну інформацію для преси.

Отже, військові втратили у своєму

іміджі не лише через те, що сталася

надзвичайна подія, а й тому, що

вкрай неефективно спрацювали в

інформаційному просторі. 

Олег МАЩЕНКО:

— Звичайно, мала бути адекватна

реакція з боку військових. Якби во#

ни першими обдзвонили керівни#

ків ЗМІ, повідомили про те, що ста#

лося і попросили до розслідування

обставин інформацію не поширю#

вати, я переконаний — все було б

інакше. Пам’ятаєте трагічний ви#

падок, коли в Іраку загинув україн#

ський журналіст Тарас Процюк?

Тоді ситуація склалася таким чи#

ном, що з певних етичних мірку#

вань не можна було оприлюдню#

вати цей факт, доки рідних не по#

відомлять про загибель. Отже, на

декілька годин було оголошено та#

бу на висвітлення у ЗМІ інформації

про цю трагедію. І жодна газета,

жодний телеканал його не пору#

шили. Тобто, ще раз наголошую:

військові мають домовлятися з ци#

вільними засобами масової інфор#

мації про «правила гри». І в цьому

має бути зацікавлена, насамперед,

сама армія.

Але для досягнення успіху в будь�
якій справі потрібні не разові до�
мовленості, а системний підхід.
Полковник Андріан ГАЛАЧ:

— Безумовно, формувати пози#

тивний імідж армії у суспільстві, в

інформаційному просторі треба

системно. І на сьогодні міноборо#

ни має дві структури, які можуть

на це впливати: з одного боку, це

військові засоби масової інфор#

мації, а з іншого — прес#служба

Міністерства оборони України з

підпорядкованими їй підрозділа#

ми (прес#центрами видів зброй#

них сил та оперативних команду#

вань, а також прес#офіцерами

окремих з’єднань та миротвор#

чих контингентів). Разом з тим,

сьогодні в структурі міноборони

не існує органу, відповідального

за формування інформаційної

політики військового відомства,

який би мав повноваження і важе#

лі щодо її реалізації. Департамент

гуманітарної політики МО Украї#

ни підготував пропозиції, згідно з

якими такий орган має бути ство#

рений. Він повинен підпорядко#

вуватися безпосередньо керівни#

ку оборонного відомства, адже ін#

формаційна складова діяльності

міноборони, по суті, забезпечує

діяльність всіх інших його скла#

дових і збройних сил в цілому.

Ефективність дій в інформацій#

ному просторі планується забез#

печити шляхом побудови кадро#

вої вертикалі: від керівника орга#

ну до офіцера бригади, який пра#

цюватиме з цивільними ЗМІ на

локальному рівні. 

Отже, маємо два шляхи, які, за

наявності коштів, можна викорис#

товувати комплексно. З одного бо#

ку, це розвиток і посилення впливу

власних засобів масової інформа#

ції, а з іншого — підготовка фахів#

ців, які вміють правильно подати

інформацію, тобто що, де, коли і в

якому обсязі сказати для преси.

Çàñ³äàííÿ âåëè Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ,
Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ

мовчуваних негативів. Отже, будь#

яка достовірна інформація і пози#

тивного, і негативного змісту має

публікуватися. Інша справа, як і для

яких цілей її використовують. Газе#

та, яку я репрезентую, стоїть на по#

зиціях зміцнення української дер#

жави і виступає категорично про#

ти будь#яких спроб підриву оборо#

ноздатності країни з боку засобів

масової інформації. 

Діана ДУЦИК, 

головний редактор:

— Цивільні ЗМІ, на мою думку,

можуть і повинні впливати на

збройні сили. Однак це має бути

конструктивний вплив. У тому сен#

сі, що інколи, можливо, варто по#

критикувати, вказати на якісь не#

доліки, які зі сторони видно краще.

Але я переконана, що всі засоби

масової інформації, які є українсь#

кими (не за мовною ознакою, а по

суті), мають розуміти, яким важли#

вим на сьогодні є становлення

і зміцнення Збройних Сил Украї#

ни, і дотримуватись у цьому питан#

ні державницької позиції.

Юрій ЯРЕМЕНКО, 

шеф�редактор:

— Цивільна преса не лише по від#

ношенню до військових чи інших

силових структур, а й у цілому до

суспільства є певною противагою,

системою контролю. Скажу більше,

у прогресивних суспільствах —

чим краще розвинена система за#

собів масової інформації, тим успі#

шніше функціонує державний апа#

рат, в тому числі й збройні сили.

І це нормально. Звичайно, буває

й так, що власник засобу масової

інформації або редакційна рада

ставлять за мету дискредитацію

окремих державних органів. Але

об’єктивне відображення проблем

війська у цивільних засобах масо#

вої інформації є для цивілізованого

суспільства нормою. А отже, абсо#

лютно нормальним є те, що існу#

ють цивільні засоби масової інфо#

рмації, які мають вплив і на проце#

си в збройних силах. Преса, як

один із елементів цивільного конт#

ролю над військом, має подавати

суспільству об’єктивну інформа#

цію, а не лише те, що прагнуть по#

чути армійські чиновники.
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Проте в Конституції немає жод#

ного посилання, яке б визначало

нейтралітет України або її не#

участь у військових блоках. Навпа#

ки, там підтверджено суттєве кори#

гування проголошених у Деклара#

ції про державний суверенітет

України (прийнята 16 липня 1990

року Верховною Радою України)

намірів стати постійно нейтраль#

ною або позаблоковою державою,

відображено значні зміни в сучас#

ному геополітичному і військово#

політичному становищі країни.

В «Основних напрямах зовнішньої

політики України» (затверджені

2 липня 1993 року Верховною Ра#

дою України) проголошено курс

на «повномасштабну участь у зага#

льноєвропейській структурі безпе#

ки як базового компоненту власної

національної безпеки».

У Рішенні Ради національної без#

пеки і оборони України «Про Стра#

тегію України щодо Організації

Північноатлантичного договору

(НАТО)» від 23 травня 2002 року на#

голошується, що «Україна розгля#

дає НАТО як основу майбутньої за#

гальноєвропейської системи безпе#

ки і підтримує процес її розширен#

ня», а також «виходить з того, що

кінцевою метою її євроінтеграцій#

ної політики є вступ до цієї органі#

зації як основи загальноєвропейсь#

кої структури безпеки». Закон Укра#

їни «Про основи національної без#

пеки України» від 19 червня 2003

року до основних напрямів держав#

ної політики з питань національної

безпеки відносить забезпечення рі#

вноправної участі України в загаль#

ноєвропейській та регіональних

системах колективної безпеки, на#

буття членства в ЄС та НАТО при

збереженні добросусідських відно#

син і стратегічного партнерства з

Російською Федерацією, іншими

країнами Співдружності Незалеж#

них Держав, а також світу.

Як відомо, в Україні єдиним дже#

релом влади є народ України і від#

повідно до Конституції саме він

здійснює управління державою че#

рез органи державної влади. Отже,

виконавча влада України має від#

повідний мандат від народу на

практичне провадження політики

нашої держави, зокрема щодо на#

буття членства в НАТО. 

Інший важливий аспект зовніш#

ньої політики полягає у необхідно#

сті широкої суспільної підтримки

курсу України на набуття членства

в Альянсі. За даними всеукраїнсь#

кого опитування, проведеного Ін#

ститутом соціальної і політичної

психології АПН України приблиз#

но третина українського населен#

ня підтримує курс на вступ до

НАТО, ще близько 30% вагаються з

відповіддю, 30% — виступають

проти. Водночас близько 60% гро#

мадян хотіли б мати більше інфор#

мації про НАТО.

Отже, ці показники не набагато

відрізняються від аналогічних по#

казників «нових» держав—членів

Альянсу. Так, у Болгарії в середині

90#х років XX ст. лише 15–20% гро#

мадян підтримували вступ до

НАТО, у 1995 — 40%, а вже у квітні

1999 року — 52,9%, у травні 2000 —

57,6%, нині — близько 70%. За да#

АКТУАЛЬНО

Ñüîãîäí³ â ïóáë³÷íèõ äèñêóñ³ÿõ ÷àñòî-ãóñòî
ìîæíà ïî÷óòè äóìêè îêðåìèõ åêñïåðò³â ùîäî
í³áèòî íåéòðàëüíîãî ³ ïîçàáëîêîâîãî ñòàòóñó
íàøî¿ äåðæàâè. ² ä³éñíî, íåîá³çíàí³ñòü ãðî-
ìàäñüêîñò³ äàº äåÿêèì «ïîë³òîëîãàì» ïðàâî
íà áåççàïåðå÷íå òâåðäæåííÿ: Óêðà¿íà íå ìàº
ïðàâà íà âñòóï äî ÍÀÒÎ.

ВВВВССССТТТТУУУУПППП    УУУУККККРРРРААААЇЇЇЇННННИИИИ    ДДДДОООО    ННННААААТТТТОООО::::
ВІД ХИБНИХ СТЕРЕОТИПІВ
ДО ЗДОРОВОГО ПРАГМАТИЗМУ
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ними опитування Євробарометра,

в Центральній і Східній Європі, як#

що б референдум щодо вступу в

НАТО відбувся в 1998 році, член#

ство в НАТО підтримали: в Литві і

Словаччині — 31%, Словенії — 45%,

Угорщині — 47% громадян. Проте

вже на початку 2002 року підтрим#

ка членства в Альянсі в окремих

країнах навіть перевищила підтри#

мку членства в ЄС: в Естонії — 61%,

Латвії — 63%, Словаччині — 60%,

Болгарії — 50–70%, Румунії — від

67% в 1998 році до 85% в березні

2001 року.

Завдання виконавчої влади —

одержати підтримку тих 30% гро#

мадян, які вагаються. Сьогодні пе#

ред українським суспільством по#

стала проблема подолання стерео#

типів, що залишилися з радянсь#

ких часів — головним чином у

старшого покоління. 

У ході виборчої парламентської

кампанії роз’яснювальна робота

має бути інтенсифікована. Позиція

Президента України Віктора Юще#

нка чітка: для України тема інтег#

рації до євроатлантичних струк#

тур є стратегічною. Це те питання,

яке повинно об’єднувати, а не роз#

діляти політичні сили, які працю#

ють на державні інтереси. 

Противники приєднання Украї#

ни до Альянсу стверджують, що

цей процес не відповідає українсь#

ким національним інтересам. Про#

те замовчують очевидне — отри#

мання країною#«новачком» без#

прецедентних гарантій безпеки

державного суверенітету, політич#

ної незалежності та територіаль#

ної цілісності. В умовах глобаліза#

ції об’єднання країн#партнерів за#

безпечує адекватне реагування, зо#

крема, на такі сучасні виклики

безпеки, як міжнародний теро#

ризм. Показовим є рішення Альян#

су щодо надання допомоги Греції

силами військово#повітряного

спостереження країн#партнерів

(системи АВАКС) під час прове#

дення Олімпійських ігор влітку

2005 року. Окрім того, на сьогодні

НАТО є ефективною політичною

організацією. Держави Альянсу

об’єдналися навколо таких ціннос#

тей, як демократизація, забезпе#

чення прав і свобод громадян, сво#

боди ЗМІ, верховенство права. 

Безперечно й те, що колективна

безпека коштує дешевше, ніж без#

пека «по всіх азимутах». З приєд#

нанням України до Альянсу витра#

ти на оборону скоротяться. ОПК

буде переведений на загальносві#

тові стандарти. Це розширить ри#

нки збуту військової техніки та

озброєнь. Показовим у цьому ви#

падку є співробітництво України з

Грецією (судна на повітряній поду#

шці), Чеською Республікою (арти#

лерійські системи). 

Можна також очікувати прориву

у входженні України до європейсь#

ких та світових економічних фі#

нансових структур, зокрема, в Єв#

ропейський Союз. А також рівно#

правну участь як суб’єкта міжнаро#

дного права у створенні нової

системи безпеки в Європі. Суттєво

покращиться інвестиційна при#

вабливість. Адже членство в Альян#

сі означає політичну та економіч#

ну стабільність держави, передба#

чуваність і прогнозованість її внут#

рішньої та зовнішньої політики.

Приміром, якщо в 2002 році інвес#

тиції в Словенії склали 3,6 млрд єв#

ро, то в 2003 — 5,1 млрд євро. У рік

вступу Румунії до НАТО (2 квітня

2004 року) обсяг прямих інозем#

них інвестицій зріс на 141% (!) по#

рівняно з 2003 роком. Словаччина:

стрімке зростання зарубіжних ін#

вестицій — 2,128 млрд дол. станом

на кінець 1998 року, 2,272 млрд

дол. (приріст 6,77%) — на кінець

1999, 3,738 млрд дол. (приріст

64,52 %) — на кінець 2000. Надалі,

протягом 2001 року, рівень пря#

мих зарубіжних інвестицій в сло#

вацьку економіку зріс ще на 29,38%

і склав 4,836 млрд дол. 

У 1997 році в економіку Польщі

було інвестовано 2,7 млрд дол., у

1998 — 5 млрд дол., а в 1999 — році

вступу Польщі до НАТО — 8 млрд

дол. Щодо Чехії й Угорщини циф#

ри ще більш вражаючі: у 1997 році

прямі іноземні інвестиції в еконо#

міку цих країн складали відповідно

4 і 6,2 млрд дол., у 1998 — 9,8 і 10,2

млрд дол., у 1999 — 12,8 і 14,5 млрд

дол. 

Після набуття членства в НАТО

Україна матиме безпосередній до#

ступ до ефективної системи реагу#

вання на надзвичайні ситуації ци#

вільного характеру. Відомо, що

НАТО надала допомогу США для

подолання наслідків урагану «Кат#

ріна» (жовтень 2005 року), Пакис#

тану — для подолання наслідків

руйнівного землетрусу (жовтень

2005 року). Не слід забувати й про

те, що ця міжнародна організація

неодноразово надавала допомогу

також Україні в скрутних ситуаці#

ях. Коли у березні 2001 року сильні

опади та танення снігів призвели

до руйнівних повеней у дванадця#

ти регіонах Західної України, уряд

звернувся по допомогу до НАТО.

Відгукнулися 20 країн—членів Ра#

ди євроатлантичного партнерст#

ва — Угорщина, Нідерланди, Сло#

ваччина та Швейцарія направили

групи фахівців#рятувальників. Че#

рез Організацію Червоного Хреста

АКТУАЛЬНО

Íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó ãåíåðàëüíèé ñå-
êðåòàð ÍÀÒÎ ßàï äå Õîîï Ñõåôôåð íàçâàâ Óê-
ðà¿íó ñåðåä êðà¿í, ÿê³ ìîæóòü ââ³éòè â íàñòóïíó
õâèëþ ðîçøèðåííÿ Àëüÿíñó 2008 ðîêó. «Ìè
î÷³êóºìî, ùî êðà¿íè — êàíäèäàòè ³ç Çàõ³äíèõ
Áàëêàí ìîæóòü ïðèºäíàòèñÿ äî Àëüÿíñó, àëå
òåðì³í âñòóïó ïîâ'ÿçàíèé ³ç ïðàêòè÷íèìè äî-
ñÿãíåííÿìè, à íå ç òåðì³íîì ïðîâåäåííÿ
ñàìì³òó. Öå ïîâíîþ ì³ðîþ ñòîñóºòüñÿ é ³íøèõ
êðà¿í–êàíäèäàò³â, ó òîìó ÷èñë³ é Óêðà¿íè», —
ñêàçàâ â³í.

Âîäíî÷àñ ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Àëüÿíñó
âêîòðå íàãîëîñèâ, ùî ïåðñïåêòèâà ÷ëåíñòâà

çàëåæèòü â³ä ñàìî¿ Óêðà¿íè. «Êëþ÷ ïåðåáóâàº â Êèºâ³», — çàóâàæèâ â³í.
ßàï äå Õîîï Ñõåôôåð òàêîæ ï³äòâåðäèâ ãîòîâí³ñòü êðà¿í — ÷ëåí³â ÍÀÒÎ

íàäàòè âñ³ëÿêó äîïîìîãó Óêðà¿í³ íà øëÿõó íàáóòòÿ ÷ëåíñòâà.

×ëåíñòâî â
Àëüÿíñ³ îçíà÷àº

ïîë³òè÷íó
òà åêîíîì³÷íó
ñòàá³ëüí³ñòü
äåðæàâè,

ïåðåäáà÷óâàí³ñòü
³ ïðîãíîçîâàí³ñòü

¿¿ âíóòð³øíüî¿
òà çîâí³øíüî¿

ïîë³òèêè. 
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надійшли значні кошти, які були

спрямовані на подолання наслід#

ків стихії, протягом місяця до регі#

ону було доставлено близько 3 тис.

тонн необхідних продовольчих та

матеріальних запасів. 

У 1995 році країни—члени НАТО

брали участь у наданні допомоги

під час техногенної катастрофи на

очисному колекторі у Харкові.

Сьогодні Науковий центр «Харків#

ський фізико#технічний інститут»

спільно з американськими та німе#

цькими колегами проводить в ра#

мках програми Альянсу «Безпека

через науку» дослідження щодо

розробки покращеного рентгенів#

ського генератора. Теоретичні

розробки завершено, і в 2006 році

планується зібрати готовий цикло#

трон. До речі, вартість світових

аналогів сягає 1 млрд євро. У лис#

топаді 1998 року 11 країн—членів

Ради євроатлантичного партнер#

ства відгукнулися на заклик щодо

надання допомоги внаслідок руй#

нівних повеней, що сталися у ба#

сейні Тиси, коли постраждало

понад 400 тис. населення у 120 мі#

стечках і селах та були затоплені

близько 100 тис. гектарів сільсько#

господарських угідь. 

Нині Альянс активно розвиває

програми перепідготовки військо#

вослужбовців. Так, з 2000 року бли#

зько 440 українських офіцерів

прослухали 37 мовних курсів, 15

курсів для підприємців. У 2005 році

розпочаті 8 мовних та 6 спеціалі#

зованих курсів, на яких навчають#

ся 114 осіб. На фінансове забезпе#

чення потреб програми перепідго#

товки фахівців НАТО виділено 150

тис. євро, у 2006 році цю суму пла#

нується подвоїти. 

Країни Альянсу надають також

допомогу у знищенні надлишко#

вих запасів боєприпасів, легких

озброєнь та стрілецької зброї.

Україна має 7 млн одиниць легких

озброєнь та стрілецької зброї і

2 млн тонн боєприпасів. Значна їх

частина зберігається просто неба і

становить серйозну загрозу безпе#

ці місцевого населення та інфра#

структури. Подібні арсенали є по#

тенційною загрозою не лише для

нашої країни, а й для регіону в ці#

лому, оскільки існує небезпека їх

несанкціонованого використання. 

У 2005 році започатковано про#

ект Трастового фонду програми

«Партнерство заради миру», діяль#

ність якого спрямована на допо#

могу Україні у розв’язанні цієї про#

блеми. Він стане ще одним підтве#

рдженням того, що НАТО всіляко

підтримує оборонну реформу в

нашій країні. Метою проекту є зни#

щення близько 133 тис. тонн за#

старілих боєприпасів та 1,5 млн

одиниць легких озброєнь і стріле#

цької зброї, а також переносних

зенітно#ракетних комплексів. Пе#

редбачається покриття витрат на

поступове придбання та розробку

утилізаційного обладнання і пото#

чне знищення зброї та боєприпа#

сів протягом терміну реалізації

проекту. Одним із пріоритетів

є розробка промислових процесів,

що відповідають стандартам без#

пеки та охорони довкілля і забез#

печують максимальний обсяг пе#

реробки компонентів зброї та боє#

припасів. Реалізація проекту відбу#

ватиметься в чотири етапи і, за

оцінками експертів, триватиме

близько 12 років. Загальна вартість

його — 75,4 млн євро. Сполучені

Штати погодилися відігравати

роль провідної країни у виконанні

робіт першого трирічного періоду,

вартість яких, за попередніми під#

рахунками, становитиме 7 млн єв#

ро. На сьогодні бюджет проекту

складає 3 млн 92 тис. євро, які на#

дали США, Велика Британія, Нор#

вегія, Болгарія, Люксембург, Сло#

ваччина, Литва, Нідерланди, Авст#

рія, Швейцарія та Туреччина. Тех#

ніко#економічне обґрунтування

проекту було виконано у 2003 році

під проводом Греції і за підтримки

Німеччини та Туреччини. 

Цей проект є другим в рамках

Трастового фонду програми «Пар#

тнерство заради миру». Перший

був спрямований на знищення

близько 400 тис. протипіхотних

мін та переробки їх корпусів на

пластмасові іграшки. Виконання

його відбувалося протягом 15 мі#

сяців (2002–2003 рр.) на хімічно#

му заводі у Донецьку. 

Отже, узагальнюючи всі «за» і

«проти», можна констатувати, що

стратегічний курс на євроатланти#

чну інтеграцію повною мірою від#

повідає національним інтересам

України. На даному етапі, врахову#

ючи реальну міжнародну обстано#

вку та внутрішню ситуацію у краї#

ні, необхідно вести активну роз’яс#

нювальну роботу і цілеспрямовано

домагатися позитивного ставлен#

ня суспільства до дій, спрямованих

на вступ України до НАТО і ЄС. 

Â³êòîð Í²Ê²ÒÞÊ, 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ÍÀÒÎ, 
Ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè

Ç ïðèºäíàííÿì Óêðà¿íè äî Àëüÿíñó
âèòðàòè íà ÎÏÊ áóäóòü ïåðåâåäåí³

íà çàãàëüíîñâ³òîâ³ ñòàíäàðòè. 



АКТУАЛЬНО

КЕВЛАР® від компанії «Дюпон» допомагає зберегти життя у
найнебезпечніших ситуаціях. Він у п’ять разів міцніший за йо)
го еквівалент зі сталі і здатний витримувати температуру до
430 градусів. Цей матеріал, який має надвисокі властивості,
існує і служить людям вже 40 років! А компанія, яка його
винайшла, має багато нових ідей щодо його використання. 

Незамінний у таких життє)
во важливих застосуваннях,
як укриття для захисту від
стихійних лих, він є також не)
перевершеним в засобах індивідуального захисту від куль та
холодної зброї. Ці засоби мають невдовзі з’явитися на ринку. 

Компанія «Дюпон» продовжує бути новатором. Важливим її
досягненням є те, що для створення найбільшого в світі літака —
308)тонного Аеробуса)380 літакобудівники вибрали саме КЕВ)
ЛАР®, надавши йому перевагу серед традиційних матеріалів.
Двома найважливішими факторами у прийнятті такого рішен)
ня були комбінація унікальних властивостей цього матеріалу і
економія. 

Безумовно, з того часу як науковці компанії «Дюпон» винай)
шли КЕВЛАР®, згадані новітні розробки демонструють, що він не
втратив своєї передової інноваційності. 

Слід зауважити, що КЕВЛАР® добре служить українським ми)
ротворцям, захищаючи їх в умовах бойових дій в Іраку та інших
«гарячих точках» планети. Фахівці компанії постійно вдоско)
налюють технології у виробництві шоломів та бронежилетів,
костюмів для розмінування, бойових броньованих машин.

Нехай і надалі КЕВЛАР® зберігає життя наших солдатів та офі)
церів!

ППррееддссттааввннииццттввоо  
ДДююппоонн  ддее  ННееммуурр  ІІннттееррннеешшннлл  СС..АА..  вв  УУккррааїїнніі

ТТеелл..::  ((004444))  44995522667700

KKEEVVLLAARR®®

СВЯТКУЄ  ЮВІЛЕЙ



АКТУАЛЬНО

ОСТАННІЙ ШАНС
ССППЕЕЦЦННААЗЗУУ

ЕЕллііттнниийй  ппііддррооззддіілл
ГГУУРРаа  ссккллаавв  ііссппиитт
зз ррууккооппаашшннооггоо  ббооюю..
ВВппеерршшее  ——
уу ввііддккррииттооммуу  ффооррммааттіі..



ÍÀÇÈÂÀÒÈ ÏÐ²ÇÂÈÙÀ 
ÍÅ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎ
У білосніжному кімоно, підпереза#

ний чорним поясом, зосередже#

ний, зустрічає представників мас#

медіа колишній випускник розвід#

факу вже не існуючого Київського

командного загальновійськового

училища імені Фрунзе, заступник

командира підрозділу спецприз#

начення підполковник Василь Ру#

дий. Офіцер пройшов усі щаблі

спецназу: розвідроту, батальйон,

інші відомчі спецпідрозділи. На

нинішній посаді — третій рік. Зро#

зуміло, що Василь Петрович при#

дивляється до нас, а ми — до нього.

На кону — пілотний проект, а тому

без образ: кожне слово має відпові#

дати «духу і букві» закону про «Її та#

ємність» — розвідку.

З’ясовуємо: сьогодні підлеглі під#

полковника Рудого складають пла#

новий кваліфікаційний іспит з тех#

ніки рукопашного бою, який поєд#

нує декілька окремих напрямів

єдиноборств. Хлопці тестуються з

володіння технікою ударів руками

(бокс), ногами (тейк#вон#до), ви#

конання спеціальних прийомів із

арсеналу розвідпідрозділів (захоп#

лення або зняття чатового), при#

йомів захисту та нападу зі зброєю

(ніж, мала лопатка, пістолет, авто#

мат). Окремий блок — вміння вес#

ти бій з кількома противниками.

Приймає іспити атестаційна комі#

сія Національної федерації рукопа#

шного бою України на чолі з її пер#

шим віце#президентом Олександ#

ром Гартвичем. На лаві «уболі#

вальників» — командири та їхні

заступники зі спецпідрозділів СБУ,

МВС. Прізвища тих, хто тестується,

називати не обов’язково… 

Підрозділ складається із добро#

вольців. Підполковник Василь Ру#

дий переконаний: не принципово

яким військовим фахом його під#

леглі володіли раніше, — вони і в

десанті, і в морській піхоті, і серед

танкістів та артилеристів. 

— Мотивація для них одна — ба#

жання служити у військах спеціа#

льного призначення. Хто пройшов

відбір, той потрапляє до нас. 

За словами Василя Петровича, до

класичного розпорядку дня бійця

підрозділу включено, крім інших,

ще й два заняття з фізичної підго#

товки (зокрема, рукопашний бій).

Протягом року хлопці багато тре#

нувалися, а безпосередня підготов#

ка до іспитів зайняла два тижні: си#

стематизували знання, в техніці де#

що підтягнули і виправили. Здава#

тимуть на коричневий, жовтий і

зелений пояси. Через деякий час —

наступна атестація. 

Присутність колег із спецпідроз#

ділів інших силових структур — це

обмін досвідом і підтвердження

відсутності міжвідомчої конкурен#

ції. До речі, бувають контакти із за#

кордонними фахівцями. За слова#

ми Василя Рудого, нинішнього ро#

ку за допомогою Національної фе#

дерації рукопашного бою України

проводився семінар з інструктора#

ми із «джіу#джітсу» 7–8 данів. На за#

питання, чи беруть його підлеглі

участь у спортивних змаганнях,

підполковник відповів: 

— Якщо військовослужбовець го#

тується до участі у змаганнях, він не

повинен займатися іншою робото#

ю. Адже у такому разі необхідний

інший, вищий рівень тренувань.

Але відтак бійця довелося б звільни#

ти від навчального процесу. Війсь#

ковий розвідник — не спортсмен,

він працює здебільшого головою.

А рукопашна для нього у реальній

ситуації — це останній шанс.

Â²ÄÏÓÑÒÈÒÈ ÇÀÕÂÀÒ!
Це не просто — служити в ГУРов#

ському спецназі. Іспит тривав біль#

ше двох годин. Фізпідготовка — з

віджиманням 50 разів на кулаках,

на пальцях. Присідання з руками

за головою — теж півсотні разів.

Плюс вправа на прес — 60 разів. Це

така собі розминка, «квіточки», як#

то кажуть. До них можна віднести

й проходження повз п’ятьох «оз#

броєних» захисним оснащенням

колег. Проти кожного слід відпра#

цювати відповідні способи нане#

сення ударів. П’ятому, що на татамі,

дістається більше за інших: на ньо#

му демонструють практику вико#

нання кидків. Можна уявити, як

старалися бійці перед суворими

суддями з Федерації і ТВ#камерами

відомих каналів.

— Відпустити захват! — без пере#

станку командує підполковник Ва#

силь Рудий. 

Ці люди проводять щонайменше

10 діб на місяць у відрядженнях —

в горах, у полі, вміють керувати

будь#якою технікою, коментує суд#

дя, кавалер бойового ордена Олек#

сандр Осипов. 

Хлопці продовжують виконувати

програму іспитів: спочатку старан#

но наносять, а потім не менш про#

фесійно відбивають удари малою

лопаткою, ножем, автоматом, піс#

толетом, «придушують вартового»

мотузкою. Потім — бої «один проти

одного». Але «ягідки» — попереду. 

— Звичайно, служити в ГУРі пре#

стижно. Хоча нам усього два роки,

проте й у нас є непогані фахівці, —

розповідає один із гостей — ко#

мандир підрозділу «Штурм». 

Звичайно, він мав на увазі свого

бойового зама — п’ятикратного

чемпіона України з рукопашного

бою старшого лейтенанта Геннадія

Шапоренка.

ЕЛІТА

Â³ò÷èçíÿí³ «ðåìáî» ç ï³äðîçä³ëó ñïåöïðèçíà-
÷åííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâ³äêè (ÃÓÐà)
Ì³íîáîðîíè Óêðà¿íè â³äçâ³òóâàëè. Âïåðøå ó â³ä-
êðèòîìó ôîðìàò³ — ïåðåä ïðåñîþ, à îòæå, é ïå-
ðåä øèðîêèì çàãàëîì. Êîæíèé «ïðîô³» îòðè-
ìàâ òå, ùî çàñëóæèâ – â³äïîâ³äíîãî êîëüîðó
ïîÿñ ³ âëàñíó ñòóï³íü «êüþ», à øèðîêèé çàãàë —
âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî «âîðîã íå ïðîéäå».

Ñâîþ íèí³øíþ íàçâó Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ðîçâ³äêè ÌÎ Óêðà¿-
íè îäåðæàëî 14 êâ³òíÿ 1994
ðîêó. Ñüîãîäí³ ä³ÿëüí³ñòü âîºí-
íî¿ ðîçâ³äêè áàçóºòüñÿ íà ï³ä-
ñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðîç-
â³äóâàëüí³ îðãàíè Óêðà¿íè». Â³é-
ñüêîâî-ïîë³òè÷íå êåð³âíèöòâî
íàøî¿ äåðæàâè â³äçíà÷àº, ùî
âàæëèâîþ ôóíêö³ºþ ðîçâ³äêè
º ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ âèùèõ ïîñàäîâèõ
îñ³á êðà¿íè ³ â³éñüêîâîãî â³äîì-
ñòâà. ²íôîðìàö³ÿ, ÿêó íàäàº
ÃÓÐ ÌÎ Óêðà¿íè, çà ñâî¿ì çì³ñ-
òîì, îáñÿãîì, ïåð³îäè÷í³ñòþ
³ ñïåêòðîì ïèòàíü º âàæëèâèì
÷èííèêîì óñï³øíîãî âèð³øåííÿ
çàâäàíü ó ñôåð³ íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè ³ îáîðîíè. 
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«ÁÈÒÈ ÁÓÄÓ ÎÁÅÐÅÆÍÎ, 
ÀËÅ ÑÈËÜÍÎ…»
Цей вислів відомого кіногероя

Льоліка з комедійного фільму «Діа#

мантова рука» якнайкраще підхо#

дить до кульмінації іспитів — на#

вчальних поєдинків. Але з поправ#

кою — без сміху. Кожному претен#

денту на пояс необхідно певний

час вистояти у бою без правил, від#

биваючи напад і удари п’ятьох грі#

зних суперників з числа своїх то#

варишів. Вони вибігають на татамі

один за одним, і кожний має лише

20 секунд для того, щоб перевірити

претендента на стійкість і звільни#

ти місце «свіженькому». 

— Навіть якщо його збили з ніг,

він має вивертатися так, щоб отри#

мати менше, — коментує Геннадій

Шапоренко. І тут же попереджує:

Петрович, біточки!.. 

Це один із хлопців забув одягти

захисні рукавиці, які спецназівці

ніжно звуть «біточками». Василь

Рудой дякує, і бій продовжується… 

Коли проти невеличкого на зріст

легковаговика виходить черговий,

третій за рахунком, лавка «уболіва#

льників» хором зітхає. Суперни#

ки — «пат» і «паташонок». Але ж це

вам не спорт! Здається, шансів ви#

стояти у меншого — жодних. Про#

те боєць кидається на грізного су#

противника, наносить йому удари,

сам ухиляється від кулаків#кувалд

(щоправда, бій ведеться в боксер#

ських рукавицях). Бій — контакт#

ний. Необхідно уникнути принай#

мні двох «негараздів» — нокауту

або больового прийому. І «диво»

сталося. Хлопець таки вистояв…

Що найважливіше у цих іспитах?

За словами Олександра Гартвича,

швидкість процесів мислення бій#

ців — ціна дуже вагома. Для бійців

цього підрозділу головне — це ви#

конання бойового завдання, а вже

потім збереження власного життя.

У когось навпаки: спочатку збере#

ження життя, а потім усе інше. Різ#

ниця суттєва. Тому й важливо, щоб

швидко працювали певні ділянки

головного мозку. Навіть під час ви#

конання прийому, щоб не втрати#

ти можливість виконати завдання,

воїн має контролювати все, що від#

бувається навколо нього. Люди#

на — не механізм. У кожного є свої

особливості: холерик працює пер#

шим номером, сангвінік — універ#

сал, флегматик буде другим номе#

ром у групі і, як правило, відмінним

снайпером.

Фахівці Федерації опікуються

ГУРовським спецназом уже третій

рік поспіль. За словами Олександра

Георгійовича, зробити за цей час

вдалося чимало. Хлопці відмінно

засвоїли базові елементи, і тепер

справа за творчістю. Вони цілком

реалізувались і, що важливо, повні#

стю зосередилися на служінні Віт#

чизні, а не на очікуванні нагород. 

Голова атестаційної комісії Наці#

ональної федерації рукопашного

бою України Олександр Осипов —

один із тих, хто відповідає за підго#

товку бійців спецназу до ведення

рукопашного бою. На його думку,

хлопці непогано засвоюють цю

науку, і до іспитів підготувалися до#

бре, зокрема психологічно. Один

з них навіть продемонстрував рі#

вень підготовки на ступінь вищий

від того, на який претендував.

Що ж, бійцям спецпідрозділу по#

щастило з друзями і наставниками.

Врешті#решт так і має бути. Адже

справжній патріотизм не має нічо#

го спільного з показним. 

…Сьогодні вони служать у підроз#

ділі спецпризначення. Тобто «при#

речені» працювати так, щоб бути

кращими.

— А романтики у нас немає. Ро#

бота як робота, нічого особливо#

го... Я 20 років у військах і можу ска#

зати, що романтика скінчилася ще

на першому курсі училища, — збив

з пантелику журналістів підполко#

вник Василь Рудий. 

І це після всього, що ми побачи#

ли! Втім, він не заперечує того, що

ніщо не заважає його підлеглим

відзначати свята з келихом шам#

панського. Адже традиції мають

силу тоді, коли їх дотримуються.

Але де б хлопці не були і як не роз#

слаблялись, — надійде наказ, вони

обов’язково прибудуть на місце

збору у визначений час і у відмін#

ному фізичному стані. Така особ#

ливість їхньої служби. 

Âîëîäèìèð ÊÍÈØ

Íà äóìêó êåð³âíèöòâà ÃÓÐ ÌÎ Óêðà¿íè, çàâäàííÿ ðîçâ³äóâàëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ íàöáåçïåêè é îáîðîíîçäàòíîñò³ â íèí³øí³õ óìîâàõ ïî-
òðåáóþòü àêòèâíîãî ïîøóêó ³ âïðîâàäæåííÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ
ôîðì ³ ìåòîä³â îðãàí³çàö³¿ ðîçâ³äóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äîìîãòèñÿ óñ-
ï³õ³â ó öüîìó íàïðÿì³ ìîæëèâî çàâäÿêè ïîºäíàííþ ñó÷àñíèõ ³íôîð-
ìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ ï³äãîòîâêè âèñîêîêëàñíèõ ôàõ³âö³â. Ïðè òîìó,
ùî ëþäñüêèé ôàêòîð – íà ïåðøîìó ì³ñö³. Ìîæíà ñê³ëüêè çàâãîäíî
âäîñêîíàëþâàòè ñèñòåìó ðîçâ³äêè, ñó÷àñíå òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ
³ íå äîñÿãòè áàæàíî¿ åôåêòèâíîñò³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ, ÿêùî íåäîñòàòíüî
âðàõîâàíèé ëþäñüêèé ôàêòîð.

Êîæíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïîÿñ
íåîáõ³äíî âèñòîÿòè ó áîþ áåç

ïðàâèë, â³äáèâàþ÷è íàïàä ³ óäàðè
ï’ÿòüîõ ãð³çíèõ ñóïåðíèê³â. 



ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД

«ДИНАМО»
Україна, 04073 
м. Київ, Московський проспект, 16
тел.: 418P83P31; 464P49P40
тел./факс: 418P89P47

Çíà÷íå ì³ñöå â àñîðòèìåíò³ ïðîäóêö³¿ çàâîäó ïîñ³äàþòü ñóâåí³ðí³ âèðîáè
òà â³éñüêîâà àòðèáóòèêà:

- ìåäàë³ äî þâ³ëåéíèõ òà ïàì'ÿòíèõ äàò;
- çíà÷êè ð³çíèõ âèä³â;
- ´óäçèêè, åìáëåìè, êîêàðäè, ç³ðî÷êè, çíàêè â³äì³íè, íàãðóäí³ çíàêè ïðî

çàê³í÷åííÿ â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
- ñâÿòêîâ³ âèìïåëè äî þâ³ëå¿â òà çíàìåííèõ ïîä³é;
- ïðàïîðè, ïðàïîðö³ íà ï³äñòàâêàõ, ÿê äåðæàâí³ òàê ³ êîðïîðàòèâí³ ç

íàíåñåííÿì áóäü-ÿêîãî ëîãîòèïó.
Âåñü òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ â³ä ðîçðîáêè ³ çàòâåðäæåííÿ çðàçêó äî

ïîâíîãî éîãî âèãîòîâëåííÿ â³äáóâàºòüñÿ íà âëàñíîìó âèðîáíèöòâ³. 
Çà åêñêëþçèâíèì äèçàéíîì äëÿ Âàñ âèãîòîâëÿòü êîðïîðàòèâíèé çíà÷îê,

à çà áàæàííÿì - ö³ëó ãàìó ³ì³äæåâî-êîðïîðàòèâíî¿ ïðîäóêö³¿ ç ìåòàëó, ÿê³
ïåðåêîíëèâî ï³äêðåñëÿòü ñòàá³ëüí³ñòü òà ïðîöâ³òàííÿ Âàøî¿ óñòàíîâè.

Çà äîâã³ ðîêè ñï³âïðàö³ ç ñèëîâèìè ñòðóêòóðàìè: ÌÎ Óêðà¿íè, ÑÁÓ, ÌÍÑ,
ÌÂÑ, Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ï³äïðèºìñòâî
çàðåêîìåíäóâàëî ñåáå íàä³éíèì ïàðòíåðîì ç âèãîòîâëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ
âëàñíèõ âèðîá³â.

Ïîñò³éíî ïðàöþþ÷è íàä óäîñêîíàëåííÿì òà âïðîâàäæåííÿì ó
âèðîáíèöòâî íàéíîâ³òí³øèõ òåõíîëîã³é ï³äïðèºìñòâî ãàðàíòóº â³äì³ííó
ÿê³ñòü ñâîº¿ ïðîäóêö³¿ ó ïîºäíàíí³ ç íèçüêèìè ö³íàìè!
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Відповідно до Закону України

«Про державні гарантії соціально#

го захисту військовослужбовців,

які звільнені у зв’язку з реформу#

ванням Збройних Сил України»,

скорочені захисники Вітчизни ма#

ють бути забезпечені житлом про#

тягом трьох років. Загалом за

2004–2005 роки звільнено з війсь#

кової служби та залишено на квар#

тирному обліку 17,2 тис. безквар#

тирних пільговиків.

У 2004 році на придбання житла

для безквартирних військовослуж#

бовців Держбюджетом було виді#

лено 503 млн гривень. На ці кошти

побудували та придбали 2811

квартир. У 2005#му фінансування

збільшено до 638 млн гривень. От#

же, коштів виділяється більше, а си#

туація не покращується. Так, ста#

ном на грудень 2005 року ключі від

власних домівок отримали 3150 сі#

мей військовослужбовців. А це

означає, що квартирна черга про#

сувається з тією ж швидкістю, що й

наприкінці 90#х. У чому ж справа?

Будівництво та придбання житла

для військовослужбовців зброй#

них сил здійснюється на підставі

Комплексної програми, затвер#

дженої Постановою Кабінету Мі#

ністрів України від 29.11.99 р.

№ 2166, відповідно до якої мініс#

терство оборони вирішує питання

забезпечення військовослужбов#

ців житлом шляхом будівництва та

придбання його за бюджетні кош#

ти, а також пайової участі у будів#

ництві за рахунок власних земель#

них ділянок. При цьому деякі дже#

рела фінансування, передбачені

цією Програмою, взагалі не вико#

ристовуються через недоскона#

лість нормативно#правової бази.

Це, насамперед, пільгове й іпотеч#

не кредитування та грошова ком#

пенсація взамін надання житла. До

2003 року існував механізм, який

дозволяв підприємствам будувати

житло для військовослужбовців за

рахунок податкових пільг. Однак

розрахунки показали, що державі

це невигідно, оскільки зменшують#

ся надходження до бюджету. Тому

дію цього механізму було призу#

пинено. В якості компенсації збі#

льшили державне фінансування на

будівництво та придбання житла.

Прийняття такого рішення було не

на користь безквартирним війсь#

ковослужбовцям. Адже таким чи#

ном їх загнали в жорсткі рамки

черговиків. 

Крім того, внаслідок несвоєчас#

ного перегляду та внесення змін до

існуючої законодавчої бази виник#

ли проблеми і з придбанням житла

для військовослужбовців на пер#

винному ринку нерухомості. 

— Вартість житла у Програмі

прорахована станом на 1 січня

2003 року, — зауважує заступник

директора Департаменту будівни#

цтва та відчуження фондів Мініс#

терства оборони України Сергій

Данилович. — З того часу, за дани#

ми Держбуду, вартість житла у на#

шій країні зросла в середньому

з 1463 до 2230 гривень за 1 кв. м.

площі. Загальна вартість будівниц#

тва житла за три роки збільшилася

аж на 52 відсотки.

У зв’язку з цим Департаментом

будівництва та відчуження фондів

міністерства оборони до мінеко#

номіки неодноразово подавались

пропозиції щодо коригування по#

казників фінансування будівницт#

ва та придбання житла. Однак вне#

сення змін до Комплексної про#

грами Кабміном планується лише

після затвердження Державної

програми розвитку Збройних Сил

на 2006–2011 роки. Особливо від#

чутним є збільшення цін на житло

у Києві та обласних центрах. Як ві#

домо, в 2004 році військовослуж#

бовці Київського гарнізону отри#

мали лише чотири квартири,

у 2005 вдалося придбати 148 квар#

тир за ціною 4745 гривень за

1 кв. м. Причому це була найнижча

тендерна пропозиція на столич#

ному ринку житла. 

Щоб хоч якось покращити ситу#

ацію, у військовому відомстві роз#

роблено перспективну програму

будівництва житла для військово#

службовців на земельних ділянках

ЧЧААСС  ЗЗББИИРРААТТИИ......  ЖЖИИТТЛЛОО
Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, îáîðîííîìó â³äîìñòâó

âèã³äí³øå áóäóâàòè æèòëî, 
à íå êóïóâàòè éîãî

Çà 14 ðîê³â ³ñíóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â ñòàëî îäí³ºþ ³ç íàéãîñòð³øèõ
ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì. Íèí³ íà êâàðòèðíî-
ìó îáë³êó ïåðåáóâàº 41 òèñÿ÷à áåçêâàð-
òèðíèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ç ÿêèõ áëè-
çüêî 13 òèñÿ÷ î÷³êóþòü íà âëàñíå æèòëî
á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â. Äëÿ âèð³øåííÿ
öüîãî ïèòàííÿ Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè
Óêðà¿íè íåîáõ³äíî 8 ìëðä ãðèâåíü.
Àëå ÷è ò³ëüêè â êîøòàõ ïðîáëåìà?
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міністерства оборони у Києві на

2005–2008 роки. Нею передбаче#

но будівництво 7,3 тис. квартир

протягом чотирьох років. 

— Оборонному відомству сього#

дні вигідно будувати житло, а не ку#

пувати його на ринку, — розповідає

полковник Володимир Височин —

начальник планово#економічного

відділу Департаменту будівництва

та відчуження фондів МО Украї#

ни. — І розрахунки свідчать, що жи#

тло буде в 1,5–2 рази дешевшим.

Саме такий підхід дасть можливість

будувати квартири за цінами, що

передбачені Держбудом, і сприяти#

ме позитивному вирішенню жит#

лового питання у збройних силах.

Наскільки це реально — покаже

час. Але вже наприкінці 2005 року

наказом Міністра оборони України

Анатолія Гриценка створено кон#

сорціум «Військово#будівельна ін#

дустрія», який об’єднав 48 спеціалі#

зованих будівельних компаній: 15

установ і організацій та 33 держав#

них підприємства. За словами за#

ступника міністра оборони В’яче#

слава Кредісова, «Військбудіндуст#

рія» має всі шанси стати потужним

гравцем на ринку будівництва жит#

ла, адже, за попередніми розрахун#

ками, Консорціум спроможний бу#

дувати до 10 тис. квартир на рік.

— Протягом останніх років ситу#

ація залишається критичною, —

зазначає полковник Володимир

Височин. — Декілька років у мініс#

терстві оборони не було напрацю#

вань на перспективу. Крім того, ле#

вову частку коштів, призначених

на будівництво та придбання жит#

ла, військове відомство отри#

мувало лише у другому півріччі.

Значний їх відсоток надходив у кі#

нці року. 

Над вирішенням цього питання

вже не один рік працюють мініс#

терство фінансів та міністерство

оборони. Перші звинувачують вій#

ськових у непродуманому розподі#

лі коштів. З іншого боку, перебої

у фінансуванні не дають можливо#

сті міноборони ефективно реалі#

зовувати житлову політику.

Негативну роль відіграє й про#

блема наповнення спеціального

фонду оборонного бюджету, за ра#

хунок якого, згідно з Державним

бюджетом, фінансується 28 відсот#

ків будівництва та придбання жит#

ла для військовослужбовців. 

— Через складність процедури

реалізації військових містечок, ко#

шти, заплановані у спецфонді на

будівництво житла, міноборони

отримує невчасно, — розповідає

Сергій Данилович. — Процес роз#

тягується на 3–5 місяців. Причому

ці негаразди спричинені, насампе#

ред, тривалим терміном виготов#

лення правоустановчих докумен#

тів. Адже технічна документація на

нерухоме військове майно та дер#

жавні акти на земельні ділянки, де

розташовані об’єкти, виставлені на

продаж, у частинах інколи взагалі

відсутні.

Причиною незадовільного на#

повнення спеціального фонду є

також затримка з прийняттям По#

станови Кабінету Міністрів Украї#

ни № 373 «Деякі питання реалізації

військового майна та будівництва

житла для військовослужбовців

Збройних Сил». У зв’язку з цим ми#

нулого року МО України не уклало

жодного договору на реалізацію

нерухомого військового майна, за

винятком договорів міни. Але на#

віть за ними житло у повному об#

сязі не отримано.

Виникають певні труднощі і з по#

шуком майданчиків під будівницт#

во. Справа в тому, що в дев’яностих

роках, коли фінансування програм

із забезпечення житлом військово#

службовців було вкрай негатив#

ним, колишні керівники військо#

вого відомства вирішували це пи#

тання переважно в такий спосіб:

віддавали забудовнику території,

які належали міністерству оборо#

ни, а за це отримували певний від#

соток квартир. В результаті такої

політики військовим доводиться

ходити по кабінетах місцевих чи#

новників, випрошуючи місце під

забудову. 

Незважаючи на ці та інші трудно#

щі, у військовому відомстві налаш#

товані оптимістично. Як повідоми#

ли в Департаменті будівництва та

відчуження фондів МО України,

Комплексною програмою на пері#

од до 2010 року передбачено забез#

печити житлом військовослужбов#

ців збройних сил, які перебувають

на квартирному обліку станом на

1 січня 2003 року, на 80 відсотків.

Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êî-
øò³â ó 2005 ðîö³ áóëî çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ
áóäèíê³â ç íàéâèùèì ñòóïåíåì áóä³âåëüíî¿ ãîòîâíîñò³ çà
ïëàíîì çàìîâíèê³â — ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè òà çà äîãîâî-
ðàìè ïàéîâî¿ ó÷àñò³. Öå äàëî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè á³ëü-
øó ê³ëüê³ñòü êâàðòèð òà åôåêòèâí³øå âèêîðèñòàòè êîøòè.
Ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó ïîòðåáè æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà
ïðîô³íàíñîâàíî â îáñÿç³ 560,3 ìëí ãðèâåíü, ùî ñêëàëî
88,4 â³äñîòêà â³ä ð³÷íîãî ïëàíó ô³íàíñóâàííÿ.

Ó ìèíóëîìó ðîö³ ïëàíóâàëîñÿ ïåðåäàòè äëÿ çàñåëåííÿ
6002 êâàðòèðè äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, 335 ç ÿêèõ ìà-
ëè îòðèìàòè â³éñüêîâîñëóæáîâö³ êîíòðàêòíî¿ ñëóæáè â
ÿêîñò³ ñëóæáîâîãî æèòëà. Äî ðå÷³, îñòàíí³é ðàç á³ëüøå
øåñòè òèñÿ÷ êâàðòèð áóëî îòðèìàíî ó 1993 ðîö³. Çíà÷íî

ïîêðàùåíî ðîáîòó ³ç çàêóï³âë³ êâàðòèð íà ïåðâèííîìó òà
âòîðèííîìó ðèíêàõ. Çà ðåçóëüòàòàìè â³äêðèòèõ òîðã³â
óêëàäåíî 99 äîãîâîð³â íà çàêóï³âëþ 2206 êâàðòèð çàãà-
ëüíîþ âàðò³ñòþ 310,7 ìëí ãðèâåíü, õî÷à ïëàíóâàëîñÿ
îòðèìàòè 1963, ó òîìó ÷èñë³ 148 ó Êèºâ³.

Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè ðîçðîáëåíî Äåðæàâíó
ïðîãðàìó ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà 2006—
2011 ðîêè, ÿêà çàòâåðäæåíà 27 ãðóäíÿ 2005 ðîêó Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà. Äî íå¿ óâ³éøëà Ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Çà-
áåçïå÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
æèòëîì», ìåòîþ ÿêî¿ º ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè çàáåçïå-
÷åííÿ æèòëîì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïî-
ë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ, òà ñëóæáîâèì æèòëîì òèõ, õòî
íå ìàº âèñëóãè á³ëüøå 20 ðîê³â.

«Â³éñüêáóä³íäóñòð³ÿ» ìàº âñ³ øàíñè
ñòàòè ïîòóæíèì ãðàâöåì íà ðèíêó

áóä³âíèöòâà æèòëà. Â³í ñïðîìîæíèé
áóäóâàòè äî 10 òèñÿ÷ êâàðòèð íà ð³ê.

Коментар директора Департаменту будівництва та відчуження фондів Міністерства оборони України 
Олександра ФОМІНА:
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Як свідчить статистика, майже

половина юнаків, які наважилися

служити за гроші, розривають кон#

тракт з військовою частиною уже

через рік. Невисокий рівень гро#

шового утримання та невиріше#

ність багатьох соціальних про#

блем — це далеко не весь перелік

перешкод, що стоять на шляху

професіоналізації української

армії.

ÄÎ ÀÐÌ²¯ — ×ÅÐÅÇ ÑÌÓÃÓ
ÏÀÏÅÐÎÂÈÕ ÏÅÐÅØÊÎÄ…
Записатися у контрактники досить

проблематично через брак штат#

них «вербувальників». Поки що по#

сада інструктора з відбору та ком#

плектування військовослужбовців

за контрактом існує лише в облас#

них та декількох районних військ#

коматах. Причому введена вона бу#

ла лише минулого року, коли про#

блема із забезпеченням військ кон#

трактниками постала особливо

гостро. Щодо інших військових

комісаріатів, де аналогічні посади

відсутні, то робота з цією категорі#

єю громадян і надалі залишається…

додатковим службовим наванта#

женням.

Процедура зарахування на війсь#

кову службу за контрактом сього#

дні є надто бюрократичною.

Це визнала, зокрема, й комісія Ге#

нерального штабу Збройних Сил

України, яка у червні минулого

року здійснила перевірку реаль#

ного стану справ щодо відбору на

контрактну військову службу. Вар#

то згадати хоча б про документи,

які необхідно подати до військко#

мату: їх налічується аж чотирнад#

цять (!), без урахування лікарсь#

ких висновків.

Але суть бюрократичної тягани#

ни навіть не в цьому: військовим

комісаріатам, як відомо, надано

право завіряти копії документів

призовника (диплом про освіту,

свідоцтво про одруження тощо).

Ñüîãîäí³ íàøå
â³éñüêî íàë³÷óº áëè-
çüêî 35 òèñ. â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â ñëóæáè
çà êîíòðàêòîì. ² õî÷à
öå íà 6 òèñ. ìåíøå,
í³æ íà ïî÷àòêó ðîêó
ìèíóëîãî, òåíäåíö³ÿ
äî çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè
ö³º¿ êàòåãîð³¿ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â çáåð³-
ãàºòüñÿ. ßêùî ó 2000
ðîö³ ê³ëüê³ñòü êîíòðà-
êòíèê³â ñêëàäàëà
28,8 òèñ. îñ³á, òî ó
2004 öÿ öèôðà äîñÿ-
ãëà 40, 7 òèñ. Îòæå,
ïðîöåñ ïðîôåñ³îíàë³-
çàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿
òàêè òðèâàº. 

Попри суттєве підвищення грошового забезпечення,
служба за контрактом поки що привабливою не стала 

ААННТТРРААККТТ
ДЛЯ КОНТРАКТНИКА
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Проте майбутній контрактник все

одно змушений звертатися до но#

таріуса і викладати за його послуги

певну суму грошей.

Щодо розцінок на отримання

довідок, то вони справді вража#

ють. Наприклад, папірець з МВС

про те, що потенційний контрак#

тник не притягувався до криміна#

льної відповідальності, коштує від

50 до 100 грн., сертифікат про пе#

ревірку психіатром і наркологом

«тягне» на всі сто. У Білоцерківсь#

кому міському відділі внутрішніх

справ це пояснили «витратами на

роботу пошукової системи, яка

реєструє злодіїв та хуліганів». Вар#

тість довідок у кожному регіоні

України відрізняється. Минулого

року рекорд побила Житомирсь#

ка область, де довідка з міліції ко#

штувала 120 грн.

За словами майора Володимира

Безуглого, старшого помічника

начальника першого відділення

Деснянського районного у місті

Києві військового комісаріату, в

«Інструкції про організацію вико#

нання вимог «Положення про про#

ходження військової служби сол#

датами (матросами), сержантами і

старшинами Збройних Сил Украї#

ни», затвердженій Наказом Мініст#

ра оборони №322 від 30.09.2002 р.,

яка регламентує перелік необхід#

них документів при вступі на вій#

ськову службу, на необхідність на#

давати довідку з МВС не вказано

взагалі. Тому в питанні проходжен#

ня медичної комісії та збору інших

паперів багато залежить просто від

рішення військового комісара.

Справді, навіщо створювати зайві

проблеми, якщо громадяни і без

того неохоче йдуть на контрактну

службу. Слідом за добуванням різ#

номанітних довідок та документів

постає інша проблема.

— Коли військові частини надси#

лають до нас заявки на відбір конт#

рактників, там, як правило, вказу#

ється лише перелік вакантних по#

сад і адреса, — розповідає полков#

ник Валерій Бевзюк, військовий

комісар Шевченківського район#

ного військового в місті Києві ко#

місаріату. Разом з тим, немає жод#

ної інформації про те, чим займа#

ється військова частина, яка пері#

одичність несення служби в

добовому наряді, яким чином вирі#

шується проблема забезпечення

житлом та інші соціально#побутові

питання…

Таким чином, укладаючи конт#

ракт з військовою частиною, війсь#

ковослужбовець ніби купує кота в

мішку. Адже цей документ містить

лише загальні положення. Щопра#

вда, Управлінням призову та ком#

плектування Головного управління

особового складу Генерального

штабу ЗС України певні кроки що#

до усунення цього недоліку вже

зроблені. За словами полковника

Сергія Крилова, начальника відділу

кадрової роботи з прапорщиками і

військовослужбовцями за контра#

ктом, Верховною Радою у першо#

му читанні прийнято проект Зако#

ну України «Про внесення змін до

Закону України «Про загальний

військовий обов’язок і військову

службу». Після його остаточного

затвердження будуть внесені зміни

у «Положення про проходження

військової служби солдатами (мат#

росами), сержантами і старшина#

ми Збройних Сил України», і, влас#

не, сам контракт теж зазнає змін.

Зокрема, у ньому більш ретельно

будуть визначені права та обов’яз#

ки сторін — як командування вій#

ськової частини, так і військово#

службовця.

Можна, звичайно, сподіватися,

що ці зміни покращать ситуацію.

Але є підстави й для сумнівів. Чи не

додадуть проблем умови контрак#

ту? Адже згідно з ними контракт#

ник матиме право займатися ви#

ключно своєю професійною під#

готовкою, а не прибиранням тери#

торії. Певний сенс у цьому є. В ар#

мії США, приміром, на одного

професійного солдата в структу#

рах забезпечення передбачається

2–3 особи персоналу. Там існують

спеціальні служби, які займаються

тим, що стрижуть газони, вивозять

сміття з територій військових час#

тин, проводять ремонт казармено#

го фонду та навчально#матеріаль#

ної бази.

ÀÐÌ²ß ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ 
ÂÆÅ ÍÀ ÃÎÐÈÇÎÍÒ²

Перші кроки до запровадження

подібної системи здійснюються і в

українській армії. Протягом 2005–

2006 років у 30#й окремій механі#

зованій бригаді (м. Новоград#Во#

линський), 7#й авіаційній бригаді

(м. Старокостянтинів), 36#й брига#

ді берегової оборони та на велико#

му десантному кораблі «К. Оль#

шанський» (АР Крим) проводиться

експеримент, мета якого укомпле#

ктувати посади рядового, сержант#

ського та старшинського складу

виключно військовослужбовцями

служби за контрактом. Функціону#

вання експериментальних війсь#

кових частин має будуватися за

ТЕМА НОМЕРА

Ïðîöåäóðà çàðàõóâàííÿ íà â³éñüêîâó
ñëóæáó çà êîíòðàêòîì ñüîãîäí³ º íàäòî
áþðîêðàòè÷íîþ. Öå âèçíàëà êîì³ñ³ÿ

Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè.



Îëåêñàíäð
Ëóãîâèê:

— ß ââà-
æàþ, ùî êî-
íòðàêòíèê
ìàº çíàõî-
äèòèñü íà
ïîâíîìó

äåðæàâíîìó óòðèìàíí³.
Òîä³ 200–300 ãðèâåíü
çàðîá³òíî¿ ïëàòè éîìó âè-
ñòà÷èòü. Àëå ïðè öüîìó ï³-
ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíòðàêò-
íî¿ ñëóæáè òàêîãî â³éñüêî-
âîãî ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè
ïåíñ³ºþ ³ æèòëîì. Öå îáî-
â’ÿçêîâî, àäæå òîé, õòî âè-
êîíóº ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè,
íå ìàº í³ ÷àñó, í³ çìîãè
çàðîáèòè ñîá³ íà êâàðòèðó.

Â³òàë³é 
Ñàóëÿê:

— Äëÿ ìå-
íå êîíòðàê-
òíà ñëóæáà
ñòàíå ïðè-
âàáëèâîþ
òîä³, êîëè

ìîæíà áóäå ðîçðàõîâóâà-
òè íà ñåðéîçí³ ñîö³àëüí³
ãàðàíò³¿. Àäæå â³éñüêîâà
ä³ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç ïå-
âíèìè ðèçèêàìè. Ñòàâàòè
êîíòðàêòíèêîì, íà ìîþ
äóìêó, º ñåíñ òîä³, êîëè
äåðæàâà íàëåæíèì ÷èíîì
òóðáóâàòèìåòüñÿ ïðî â³é-
ñüêîâîñëóæáîâöÿ òà éîãî
ñ³ì’þ.
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принципом: офіцер приймає рі#

шення та навчає, сержант — забез#

печує виконання. При цьому вже

з 1 червня цього року військовос#

лужбовців строкової служби у зга#

даних частинах не буде взагалі,

а постачання продовольства, пали#

вно#мастильних матеріалів та охо#

рону об’єктів здійснюватимуть

приватні структури.

За словами підполковника Сер#

гія Дяченка, начальника відділення

моніторингу заходів щодо перехо#

ду Збройних Сил України до ком#

плектування військовослужбовця#

ми служби за контрактом Генера#

льного штабу ЗС України, у такий

спосіб є можливість виявити всі

імовірні ризики під час повного

переходу української армії на кон#

трактний вид служби. Отже, вже

цього року українське суспільство

на власні очі побачить модель

збройних сил майбутнього. Що ж

стосується пов’язаних з цим нега#

раздів, то їх видно вже сьогодні.

Проблема укомплектування кон#

трактниками особливо відчутна в

бригаді берегової оборони, під#

розділи якої дислокуються у Криму

(Сімферополь, Феодосія, Севасто#

поль). Це пояснюється специфі#

кою регіону, де за курортний сезон

можна заробити непогані гроші.

Отож на контрактну службу тут і

калачем не заманиш. Такий вид ді#

яльності, як військова служба, кон#

курентоспроможний лише у тій

місцевості, де існує високий рівень

безробіття, а заробітна плата є ни#

зькою.

Перші імовірні ризики виявили#

ся і в Новоград#Волинському. Як

повідомив полковник Володимир

Фролов, начальник групи плану#

вання комплектування сержанта#

ми та солдатами контрактної слу#

жби відділу комплектування та

призову Управління особового

складу штабу командування Сухо#

путних військ Збройних Сил Укра#

їни, якщо у червні 2005 року підна#

йом квартири у цьому районному

центрі коштував близько 250 грн.,

то на кінець минулого року ціна

зросла вдвічі.

Власники житла, виявляється, ді#

знавшись, що 30#а окрема механі#

зована бригада повністю комплек#

тується контрактниками, швиде#

нько зорієнтувалися і підняли ці#

ни. Власного житлового фонду

частини для поселення всіх бажа#

ючих не вистачає: для контрактни#

ків тут переобладнано лише 128 лі#

жко#місць у казармі поліпшеного

типу. Як вирішуватиметься ця та

багато інших проблем, що виника#

ють під час проведення експери#

менту, поки що невідомо.

ÃÐÎØ² ÂÈÐ²ØÓÞÒÜ ÂÑÅ?
Аби підняти престиж служби за

контрактом протягом минулого

року було переглянуто рівень гро#

шового утримання для цієї катего#

рії військовослужбовців. Зарплата

контрактника, який займає «бойо#

ву» посаду, підвищилася на 300 грн.,

а той, хто служить на посадах за#

безпечення, став отримувати біль#

ше на 100 грн. При цьому для під#

розділів, що входять до Об’єднаних

сил швидкого реагування, була вве#

дена 20#відсоткова надбавка. Таким

чином, нинішній контрактник

отримує в середньому 600 грн.

Ôóíêö³îíóâàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ
â³éñüêîâèõ ÷àñòèí ìàº áóäóâàòèñÿ 
çà ïðèíöèïîì: îô³öåð ïðèéìàº
ð³øåííÿ òà íàâ÷àº, ñåðæàíò —
çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ. 

Ñåðåä öèâ³ëüíî¿ ìîëîä³æíî¿ àóäèòîð³¿ ïðîâåëè îïè-
òóâàííÿ, ìåòîþ ÿêîãî áóëî âèÿâèòè, íàñê³ëüêè ïðè-
âàáëèâîþ äëÿ ïîòåíö³éíèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â çà
êîíòðàêòîì º ñàìå òàêèé âèä ñëóæáè. Îïèòóâàíèì

ñòàâèëè çàïèòàííÿ: «Çà ÿêèõ óìîâ Âè ïîãîäèëèñÿ
á ïðèñâÿòèòè ñåáå êîíòðàêòí³é ñëóæá³?» Äóìêè ìî-
ëîäèõ ëþäåé ðîçä³ëèëèñÿ. 

Я Б В КОНТРАКТНИКИ ПІШОВ...

Îëåêñ³é
Òðè÷àíêîâ:

— ß ãîòî-
âèé ï³òè íà
êîíòðàêòíó
ñëóæáó çà
áóäü-ÿêèõ
óìîâ. Àëå íå

â àðì³þ, áî òàì òðåáà
ïðèáèðàòè òåðèòîð³þ ³ âè-
êîíóâàòè ãîñïîäàðñüê³ ðî-
áîòè. ß ââàæàþ, ùî ñïðà-
âæí³ ÷îëîâ³êè íå ïîâèíí³
öèì çàéìàòèñÿ. Áàòüêî
ìîãî òîâàðèøà ðîçïîâ³-
äàâ, ùî ñâîãî ÷àñó âèð³-
øèâ çì³íèòè ñëóæáó â
çáðîéíèõ ñèëàõ íà Äåð-
æàâíó ïðèêîðäîííó ñëóæ-
áó, ³ òåïåð íå æàëêóº.

Â³òàë³é
Ñë³ñàðåíêî:

— ß íå ïî-
ãîäæóþñÿ ç
òèìè, õòî
ãîâîðèòü,
ùî ó â³éñü-
êîâèõ íåâå-

ëèêà çàðîá³òíà ïëàòà. ¯¿ ö³-
ëêîì äîñòàòíüî. Äî òîãî æ,
âîíè ðàí³øå éäóòü íà ïåí-
ñ³þ, ìàþòü ïåâí³ ï³ëüãè...
Ââàæàþ, ùî ñüîãîäí³ àð-
ì³ÿ çàëèøàºòüñÿ òàêîþ æ
ñòàá³ëüíîþ ³ ïðåñòèæíîþ
ñòðóêòóðîþ, ÿê ³ ðàí³øå.

ßêùî íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì öÿ ñòàá³ëüí³ñòü çáåðå-
æåòüñÿ, ìîæëèâî ÿ ñòàíó
êîíòðàêòíèêîì. 



Проте ця сума приваблює не

всіх. Особливо це відчувається в

столичному гарнізоні. Адже, згідно

зі статистикою, середня заробітна

плата у Києві складає близько 1300

грн. і постійно зростає. Тож грошо#

ве утримання контрактника на

цьому фоні виглядає, м’яко кажучи,

непереконливо.

Наприклад, минулого року до

Шевченківського районного комі#

саріату з військових частин надій#

шла заявка про наявність 2725 ва#

кантних посад військовослужбов#

ців служби за контрактом. Відібра#

ти вдалося лише… шість. При цьому

в збройні сили служити пішли два

чоловіки, три — у Міністерство

внутрішніх справ і один — у Дер#

жавну прикордонну службу.

Тобто військові комісаріати

«працюють» не лише на збройні

сили, а й на інші силові структури.

Тож не дивно, що молоді люди від#

дають перевагу службі, де і умови

кращі, і грошове утримання вище.

Прапорщик Державної служби

охорони, приміром, чергуючи че#

рез дві доби на третю, вже з пер#

ших місяців отримує близько 1500

гривень. До того ж рік служби у цій

структурі рахується за півтора. От#

же, логіка дуже проста, підсумовує

полковник Валерій Бевзюк, на кон#

трактну службу йдуть, як правило,

ті, хто не знайшов кращого місця

роботи. 

До речі, проблема із комплекту#

ванням війська контрактниками

свого часу існувала й у Польщі. Там

її вирішували просто: коли ця кате#

горія військовослужбовців стала

отримувати в еквіваленті приблиз#

но на 100 доларів більше, ніж у се#

редньому робітники підприємств,

кількість охочих присвятити себе

службі в армії значно збільшилася.

У Київському гарнізоні є ще одна

цікава особливість для бажаючих

служити за контрактом — житлова

проблема. Справа в тому, що для

призову на службу в столиці май#

бутні контрактники повинні воло#

діти правом власності не менше як

на 7,5 м2 житлової площі. Інакше, за

словами Лариси Дрібнич, інжене#

ра комунально#експлуатаційної

частини Київського гарнізону, згі#

дно із Житловим кодексом Украї#

ни, вони матимуть право на поліп#

шення житлових умов. А значить,

примножать і без того величезну

чергу безквартирних військових.

Це питання сьогодні регулюєть#

ся відповідним наказом Міністра

оборони України, який забороняє

брати на військову службу в Київ

тих офіцерів, прапорщиків, конт#

рактників, які не мають житла. 

Звісно, кожний регіон України

має свої особливості щодо відбору

та проходження військової служби

за контрактом. Тому єдиного «ре#

цепта» для заохочення цього виду

суспільної діяльності поки що не

існує. Але незаперечним залиша#

ється факт, що вирішувати ці про#

блеми таки треба. Причому не ли#

ше на рівні Міністерства оборони

та Генерального штабу ЗС України,

а й на державному рівні. Інакше у

справі переходу української армії

на професійну основу і далі трива#

тиме антракт. Будемо сподіватися,

що не затяжний.

Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ
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— Âïðîâàäæóþ÷è â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì,
Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè ôàêòè÷íî âèõîäÿòü íà ðèíîê ïðàö³,
ÿê ð³âíîïðàâíèé éîãî ó÷àñíèê. Àäæå ÿêùî ïðèçèâàþ÷è íà
ñòðîêîâó ñëóæáó àðì³ÿ ìàº ïåðåâàãè, ïåðåäáà÷åí³ Êîí-
ñòèòóö³ºþ, òî âåðáóþ÷è íà êîíòðàêòíó — âèñòóïàº ÿê
ð³âíîö³ííèé ðîáîòîäàâåöü. Äëÿ òîãî, ùîá âèòðèìàòè êîí-
êóðåíö³þ íà ðèíêó ïðàö³, íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ äîñèòü
âèñîêèõ âèìîã.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì â îáëàñíèõ öåíòðàõ Óêðà¿íè ìèíóëîãî
ðîêó áóëè ñòâîðåí³ òåðèòîð³àëüí³ öåíòðè êîìïëåêòóâàííÿ
îñîáîâèì ñêëàäîì. Â öèõ ñòðóêòóðàõ âïåðøå ââåäåí³
øòàòí³ ïîñàäè ôàõ³âö³â ç â³äáîðó òà ïðèéîìó íà â³éñüêî-
âó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì. Öüîãî ðîêó, ÿêèé ââàæàºòüñÿ
ðîêîì ðåôîðìóâàííÿ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â, òàê³ ñòðóê-
òóðè ìàþòü ä³ÿòè â ðàéîíàõ.

Îêð³ì òîãî, ó Ãåíåðàëüíîìó øòàá³ ÇÑ Óêðà¿íè äîêîð³í-
íî çì³íèëîñÿ ñòàâëåííÿ äî ðåêëàìóâàííÿ öüîãî âèäó
ñëóæáè. Çàðàç ñòî¿òü çàâäàííÿ: ï³äíÿòè ïðåñòèæ â³éñü-
êîâî¿ ñëóæáè âçàãàë³ ³ êîíòðàêòíî¿ çîêðåìà ñàìå ÷åðåç
ðåêëàìó. Ïåðøèì êðîêîì íà öüîìó øëÿõó ñòàëî ñòâî-
ðåííÿ â³ää³ëó ðåêëàìè â Öåíòð³ êîìïëåêòóâàííÿ â³éñü-
êîâîñëóæáîâöÿìè çà êîíòðàêòîì, îñâîºííÿ íîâèõ ìå-
òîä³â ðåêëàìíî¿ ðîáîòè, à òàêîæ çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â ô³-
íàíñóâàííÿ ðåêëàìíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç 700 äî 900 òèñ.
ãðèâåíü íà ð³ê.

Âæå ñòâîðåí³ êîðîòêîìåòðàæí³ â³äåîô³ëüìè ïðî îðãà-
í³çàö³þ ñëóæáè òà äîçâ³ëëÿ êîíòðàêòíèê³â ó ÷àñòèíàõ, çà-
ä³ÿíèõ â åêñïåðèìåíò³. Ó ïåðñïåêòèâ³ òàêèé äîñâ³ä ìè
ïëàíóºìî ïîøèðèòè íà á³ëüø³ñòü ç’ºäíàíü òà â³éñüêîâèõ
êîì³ñàð³àò³â. Ñüîãîäí³ ðåêëàìí³ â³äåîðîëèêè òðàíñëþ-
þòüñÿ ïî òåëåáà÷åííþ â Äîíåöüê³é, Õåðñîíñüê³é òà Ìè-
êîëà¿âñüê³é îáëàñòÿõ.

Äëÿ óñóíåííÿ áþðîêðàòè÷íèõ ïåðåïîí ïðè ïðèéîì³ íà
â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ
ùîäî ìàêñèìàëüíîãî ñïðîùåííÿ ö³º¿ ïðîöåäóðè. Îäèí ³ç
âàð³àíò³â ìîæå áóòè òàêèì: â³äá³ð íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà
êîíòðàêòîì â³äáóâàòèìåòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ó òåðèòîð³à-
ëüíèõ öåíòðàõ êîìïëåêòóâàííÿ. Ãðîìàäÿíè óêëàäàòèìóòü
êîíòðàêò ç òðèì³ñÿ÷íèì âèïðîáóâàëüíèì òåðì³íîì òà
â³äïðàâëÿòèìóòüñÿ íà ï³äãîòîâêó äî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ àòåñòàö³éíà êîì³ñ³ÿ íàâ÷àëü-
íîãî öåíòðó ïðèéìàòèìå ð³øåííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïîäà-
ëüøîãî ïðîäîâæåííÿ êîíòðàêòó. 

Íîâèé ïðèíöèï ïðèéîìó â³éñüêîâîñëóæáîâö³â çà êîíò-
ðàêòîì áàçóâàòèìåòüñÿ íà îñíîâ³ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³à-
ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ìèíóëîãî ðîêó öåé
êîìïëåêñ áóâ âïðîâàäæåíèé ó âñ³õ îáëàñíèõ òà ðàéîííèõ
â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àòàõ òà áëèçüêî ñòà â³éñüêîâèõ ÷àñ-
òèíàõ. Ñüîãîäí³ íàøà áàçà äàíèõ ìàº áëèçüêî øåñòè òè-
ñÿ÷ âàêàíòíèõ ïîñàä êîíòðàêòíèê³â. 

Ìèíóëîãî ðîêó äî Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîííîãî êîì³ñàð³àòó íàä³éøëà

çàÿâêà íà 2725 âàêàíòíèõ ïîñàä
êîíòðàêòíèê³â. Â³ä³áðàòè âäàëîñÿ

ëèøå… ø³ñòü. 

Коментар начальника Центру комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом
полковника Сергія ЧЕРБУНІНА:





Ôîòî Þçåôà Âåíñêîâè÷à
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— Ваш приїзд до Києва спів�

пав з початком серйозних ре�

форм в українській армії. На

Ваш погляд, як далеко просу�

нулася Україна на шляху до

НАТО і як взагалі Ви оцінюєте

загальний рівень стану україн�

ської армії? 

— На деякі запитання я не можу

відповісти за дипломатичним

протоколом. Але в будь#якому разі

зміни на краще є. І чималі. Я гадаю,

що найбільшого прогресу домог#

лися ВМС. Не будемо говорити

про техніку й озброєння, але що

стосується підготовки, участі осо#

бового складу в навчаннях, — мо#

ряки попереду сухопутних військ

і авіації. 

— Пане Алберте, яке значен�

ня для зміцнення зв’язків між

військовими відомствами на�

ших країн мав візит Міністра

оборони України Анатолія

Гриценка до Чехії в листопаді

2005 року?

— Це був важливий крок у на#

ших відносинах. Від березня 1999

року Чехія — повноправний член

НАТО. Ми маємо певний досвід

набуття членства в Альянсі, яким

можемо поділитися з Україною.

І готові зробити це з єдиною ме#

тою: щоб ви не припустилися на

Аташе з питань оборони
Чеської Республіки в Україні
полковник Алберт СРНІК:

««««ММММииии    ммммааааєєєєммммоооо    ппппееееввввнннниииийййй
ддддооооссссввввіііідддд    ннннааааббббууууттттттттяяяя
ччччллллееееннннссссттттвввваааа    вввв     ААААллллььььяяяяннннсссс іііі
іііі ггггооооттттооооввввіііі     ппппооооддддііііллллииииттттииииссссяяяя
нннн ииии мммм     зззз УУУУ кккк рррр аааа їїїїнннн оооо юююю »»»»

Çàê³í÷èâøè â³éñüêîâó
àêàäåì³þ â Áðíî çà
ôàõîì «çâ’ÿçîê»,
Àëáåðò Ñðí³ê ñëóæèâ
ó ñòðîéîâèõ ï³äðîçä³-
ëàõ, àëå çà ÷îòèðè
ðîêè ïîòðàïèâ äî ïî-
ñîëüñòâà ×åõîñëî-
âà÷÷èíè â Àâñòð³¿. Òó-
äè â³í ¿õàâ âæå ÿê öè-
â³ëüíèé çâ’ÿçê³âåöü,
â³äðÿäæåíèé ì³í³-
ñòåðñòâîì çàêîðäîí-
íèõ ñïðàâ. Ïîò³ì áóâ
íà äèïëîìàòè÷í³é ðî-
áîò³ â Áåðí³, à ï³ñëÿ
ðåâîëþö³¿ 1989 ðîêó
ïîâåðíóâñÿ íà Áàòü-
ê³âùèíó. Íåâäîâç³ êî-
ëèøí³ ñï³âñëóæáîâö³
ïîðàäèëè: «Àëáåðòå, ó
òåáå º äâ³ ïðîôåñ³¿ —
äèïëîìàòà ³ â³éñüêî-
âîãî. Àðì³ÿ ïîòðåáóº
òàêèõ ôàõ³âö³â». Âëà-
ñíå, òàê ðîçïî÷àëàñÿ
éîãî â³éñüêîâî-äè-
ïëîìàòè÷íà êàð’ºðà:
ñïî÷àòêó ïàí Ñðí³ê
âèêëàäàâ ó øêîë³ â³é-
ñüêîâî¿ äèïëîìàò³¿, â
2000–2001 ðîêàõ
ïðàöþâàâ ó Ìîñêâ³.
Ç æîâòíÿ 2003 ðî-
êó ïîëêîâíèê Ñðí³ê —
àòàøå ç ïèòàíü
îáîðîíè ×åñüêî¿
Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³. 
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цьому шляху тих помилок, які

зробили ми... Як вам відомо Чехія

входить до складу Вишеградської

четвірки. І якщо з Польщею відно#

сини є тіснішими не тільки на рів#

ні міністрів оборони, президентів,

то з Чеською Республікою та Сло#

ваччиною до недавнього часу не

було зв’язків на такому рівні. 

Чотири чи п’ять років тому наш

міністр оборони запрошував укра#

їнського колегу відвідати Чехію.

Але за цей час змінилося кілька

і наших, і ваших керівників обо#

ронного відомства. Я порадився

з Надзвичайним та Повноважним

Послом Чехії в Україні Карелом

Штіндлом стосовно запрошення.

І коли він підтвердив його легіти#

мність, я відразу запропонував По#

слу зателефонувати Анатолію Гри#

ценку, щоб ми могли особисто

передати йому лист Міністра

оборони ЧР із запрошенням до

Чехії. Він подзвонив (Карел

Штіндл знав Гриценка ще тоді, ко#

ли той працював у центрі Разумко#

ва). Відразу надійшла позитивна

відповідь. Через кілька днів мі#

ністри зустрілися. І український

міністр оборони пообіцяв: при

першій слушній нагоді він зустрі#

неться в Чехії зі своїм колегою. 

— Чи престижно у Чехії бути

військовим?

— Для молоді це можливість

швидко одержати роботу. Ще років

п’ять тому в армію йшли за гроши#

ма, а сьогодні переважно за стабі#

льністю. У цивільному житті мож#

на заробити більше, але через пару

місяців не отримати ні крони. Отут

треба вибирати між стабільністю і

можливістю заробити.

— Якби бравий солдат Швейк

жив у сучасній Чехії, служити

б йому в армії за контрактом.

Адже 1 січня 2005 року закін�

чилася 140�річна історія при�

зову до збройних сил. Наскіль�

ки складним був перехід до

професійного війська?

— Як залучити людей до армії?

Грішми? Не тільки. Раніше солдат

строкової служби мешкав у казармі

й отримував мізерне грошове за#

безпечення. Контрактників же не#

обхідно забезпечити комфортабе#

льним житлом з кімнатами на од#

ного#двох чоловік, а не на двадця#

ть. На це потрібні чималі кошти.

— Скільки часу знадобилося

Чехії, аби перевести військо

на контрактну службу? 

— Приблизно чотири — п’ять

років. Адже до 2005 року контракт#

ників у чеському війську не було:

їх набирали тільки для участі у ми#

ротворчих операціях за кордоном. 

— Чи правда, що треба прой�

ти дуже серйозний відбір і кон�

курс, щоб потрапити на служ�

бу за контрактом? 

— Це дійсно так. Щоб стати кон#

трактником, треба подолати скла#

дну систему добору (залежно від

обраної спеціальності). Обов’язко#

вою умовою є знання іноземної

мови, на посаду офіцера мати дип#

лом бакалавра чи магістра, бути ін#

женером. Але у багатьох кандида#

тів є проблеми зі здоров’ям. 

— Отже, існує проблема з які�

сним складом новачків?

— Так. Сьогодні підготовка про#

водиться на іншому рівні, ніж рані#

ше. Начальник Генерального штабу

генерал#лейтенант Павел Штефка

вимагає більшу частину занять

проводити в польових умовах і на

тренажерах. Перш за все, військо#

вому треба готуватися в польових

умовах, на полігонах, а не сидіти

з ранку до вечора у казармі. А для

цього треба мати відмінне здоров’я.

— Різниця між грошовим за�

безпеченням солдата і конт�

рактника суттєва? 

— Так. У десятки разів. Чеський

солдат одержував близько 20 євро.

Контрактник#професіонал (залеж#

но від спеціальності) — в серед#

ньому 600 євро. Лейтенант, випус#

кник військового закладу, одержує

від 700 євро. Але офіцер може роз#

раховувати ще й на додаткові над#

бавки за звання, вислугу років, бо#

йову службу… Так що стимул до

контрактної служби є.

— А як у чеській армії вирі�

шується питання із забезпе�

ченням військовослужбовців

житлом? 

— Безкоштовним житлом держа#

ва своїх захисників не забезпечує.

Відомчий фонд, який існує, буде

розпродаватися цивільному насе#

ленню. Щоправда, у гарнізонах за#

лишать по кілька квартир — для офі#

церів, що знаходяться у відряджен#

нях. Проте слід зазначити, що війсь#

кові одержують гроші на піднайом

житла. У Празі, наприклад, ця сума

складає близько 300 євро на місяць. 

— З 2003 по 2005 рік Чеська

Республіка скоротила свою ар�

мію на одну третину. Як прохо�

див цей процес?

ЕКСКЛЮЗИВ
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— Досить складно, я б сказав.

Спочатку скорочували за віком.

Приміром, у 1993 році служило чи#

мало старших офіцерів, яким вже

виповнилося 60 років (нині в Чехії

діє закон, згідно з яким офіцер

може служити до 55 років). При#

близно в той же час офіцерам ви#

ховної ланки запропонували звіль#

нитися. Насамперед це торкнулося

випускників політичних училищ

і тих, хто навчався в колишньому

СРСР. Але це не свідчить про пова#

льну люстрацію. Наприклад, я теж

був членом компартії, проте служу

й дотепер. 

Пізніше, за реформою 2003–2005

років, скорочувалися цілі дивізії.

Але при цьому особливу увагу звер#

тали на соціальний захист військо#

вослужбовців. За шість місяців до

звільнення офіцерів повідомляли

про скорочення, а всім бажаючим

давали можливість перекваліфіку#

ватися за рахунок держави. І ще пі#

сля звільнення впродовж шести мі#

сяців виплачували грошове забез#

печення. 

— Якщо порівнювати рівень

бойової підготовки нинішніх

чеських офіцерів з тим, який

вони мали на початку 90�х, то

він підвищився чи залишився

на попередньому рівні?

— Складне запитання. Я відповім

так: гірше було на рівні військово#

службовців строкової служби. Во#

ни відчували, що служба в армії для

них — марна трата часу. Їх майже

нічому не навчали. Як можна було

навчитися стріляти, коли бракува#

ло елементарного — набоїв? Мій

син, наприклад, за рік служби ви#

стрілив аж… три набої. Це були

1998–1999 роки. 

— Чехія стала другою краї�

ною в Європі (після Португа�

лії), де військова повинність

поширюється і на жінок. З точ�

ки зору здорового глузду, наві�

що це? Адже є професійна ар�

мія…

— Це на випадок ведення проти

країни воєнних дій. Повинність не

стосується всіх жінок: є чітко ви#

значені категорії, які від неї звіль#

няються — вагітні жінки, матері#

одиночки.

— Яким є на сьогодні військо�

вий бюджет Чехії? Чи змінив�

ся він після вступу до НАТО?

— У 1993 році він складав 2,61% від

ВВП, у 2003 — 2,21%, у 2005 — 1,81%,

тобто зменшився. Але при цьому

майже втричі скоротилася й чи#

сельність армії. У 1993 році вона

складала 131 965, у 2003 — 61 316, у

2005 — 40 130 чоловік. Таким чином,

можна дійти висновку, що після при#

єднання Чехії до Альянсу армія стала

фінансуватися вдвічі краще. 

— Про те, що Чехія вступати�

ме до НАТО, вперше мова за�

йшла ще на початку 90�х ми�

нулого століття, тобто цей

процес тривав майже десять

років…

— Членство у Північноатлантич#

ному альянсі — це не тільки при#

йняття відповідного політичного

акта. Треба опрацювати великий

обсяг питань. До того ж, багато

в чому ми були піонерами на цьо#

му шляху…

— Напевно, на заваді були

якісь об’єктивні чи суб’єктивні

фактори? 

— Вибір Альянсу — це не лише ви#

бір способів захисту держави. Це ще

й вибір системи цінностей, за якою

живуть її громадяни. Отже, прийня#

те Чехією рішення було не тільки рі#

шенням військових. До НАТО всту#

пає не армія, а країна зі своєю армі#

єю. І тому нам довелося звертати

увагу не лише на військові питання,

рівень оснащення армії технікою,

а й на вирішення багатьох завдань

політичного характеру. 

— В українському суспільстві

сьогодні немає однозначної

позиції щодо вступу країни до

НАТО...

— Ця проблема існувала й у нас.

Приміром, у 1997 році лише поло#

вина населення Чехії була за вступ

до НАТО. А сьогодні питання доці#

льності перебування країни у цій

організації взагалі не стоїть. 

— Чи проводилася в Чехії ін�

формаційна кампанія з цього

приводу?

— Міністерство оборони пояс#

нювало, що НАТО забезпечує вій#

ськову безпеку. Армія брала участь

у програмі «Партнерство заради

миру», у багатьох миротворчих мі#

сіях під егідою НАТО. Міністерство

оборони з 1997 року підготувало

низку інформаційних матеріалів,

буклетів, провело чимало прона#

товських заходів. Також у цьому

плані ми тісно співпрацювали з мі#

ністерством закордонних справ,

приватними структурами. У ЗМІ

публікувалося багато статей війсь#

кових фахівців, які були знайомі з

цією проблематикою. Працював

офіційний сайт міністерства обо#

рони. До речі, люди, які на той час

одержали досвід цієї роботи, сього#

дні активно допомагають Україні. 

— Наших читачів більше ці�

кавить військова складова

Âèá³ð Àëüÿíñó — öå íå ëèøå âèá³ð
ñïîñîá³â çàõèñòó äåðæàâè. Öå ùå é

âèá³ð ñèñòåìè ö³ííîñòåé, çà ÿêîþ
æèâóòü ¿¿ ãðîìàäÿíè. 
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цього процесу. Ваші успіхи, ва�

ші помилки є повчальними

для нас. Хотілося б більше діз�

натися про чеський досвід. 

— Можу навести такий приклад.

Наперед зазначу, що на виправлен#

ня цієї помилки нам знадобилося

п’ять років. Так, при вступі до НАТО

однією із умов є знання військово#

службовцями англійської мови. Ми

вирішили застосувати цю вимогу

практично до кожного офіцера.

Лише пізніше зрозуміли, що знан#

ня іноземної необхідне лише

фахівцям певної сфери діяльності.

У першу чергу іноземною мовою

повинні володіти ті військовики,

які безпосередньо працюватимуть

у багатонаціональних штабах, бра#

тимуть участь у миротворчих опе#

раціях, а також командири підроз#

ділів, що підтримують зв’язок з вій#

ськами НАТО. 

— І якими були наслідки цієї

помилки?

— Всі офіцери вивчали мову, але

опанували її лише одиниці... Зго#

дом з’ясувалося, що «мовниками»

стали ті, хто не був фахівцем у по#

трібній галузі, більше того, не мав

допуску до роботи з таємними до#

кументами. Цих людей ми відправ#

ляли в місії, а там з’ясовувалося, що

вони мають низьку технічну або

штабну підготовку. Після цього ми

стали вибірково та більш зважено

підходити до відбору кандидатів

на такі посади. 

— Як і наскільки активно че�

ська армія бере участь у миро�

творчих акціях? 

— Цей процес проходить не за

чиєюсь вказівкою, а за політичним

рішенням керівництва країни.

Спочатку пропозиції опрацьовує

та надає міністерство оборони. На#

далі їх затверджує парламент. Але

за військову складову відповідає

міністерство оборони. 

За сім років перебування в

НАТО ми жодного разу не відчули

будь#якого тиску з боку інших

країн — партнерів по Альянсу. Ми

самі вирішуємо, коли, куди і який

контингент нам відправляти, яку

і де техніку та озброєння замов#

ляти, а також чи бути на нашій те#

риторії військовим базам інших

країн. 

— Чи існували проблеми при

переведенні техніки на натов�

ські стандарти? Адже не є таєм�

ницею, що здебільшого вона

радянського виробництва…

— Жодних проблем не виника#

ло. Скажімо, ті ж німці й америка#

нці сьогодні літають на МІГ#29. Не

знаю, як в інших країнах, але нам

ніхто не вказував, які танки здава#

ти в металобрухт і чи купувати

«Леопарди». Або, наприклад, ці

БТРи утилізувати, тому що вони зі

сходу, а ці купити, бо вони із захо#

ду. І сьогодні, коли ми обновляємо

парк техніки, всі рішення прийма#

ються прозоро. Приміром, заку#

повуємо техніку в австрійців. Чо#

му не в росіян? Відповім: якби зі

сходу надійшла краща пропози#

ція, її ніхто б не відхилив. У будь#

якому разі треба заощаджувати

державні кошти.

— За якими напрямами за�

плановано співробітництво

між українською і чеською ар�

міями в 2006 році?

— Деякі питання ще опрацьову#

ються. Проте вже намічено конк#

ретні галузі, в яких можливо розви#

вати співробітництво. Це кадро#

вий, фінансовий менеджмент, ви#

вчення іноземних мов, питання

зберігання таємниці. А також пер#

ші підсумки служби за контрактом. 

— Яким Ви бачите майбутнє

України?

— Поки українці прагнутимуть

вчитися, шлях до Європи для них

буде відкритий. 

— І на завершення нашої роз�

мови дозвольте поцікавитися,

як Ви проводите вільний час?

Чим захоплюєтесь?

— У нас говорять так: «Що значить

доба для офіцера? Це 24 години

плюс ніч». А я хотів би, щоб у добі бу#

ло 48 годин. Завжди не вистачає ча#

су. Втім, частенько виїжджаємо за

місто — активний відпочинок, так

би мовити… Друзі знають, що я люб#

лю приготувати щось смачненьке.

Особливо їм подобається мій фір#

мовий шашлик. Для багатьох, до ре#

чі, з них стало «відкриттям», що його

можна приготувати на природі та

ще й узимку.

Áåñ³äó âåëè Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ, 
Þð³é ÊÓÇÍªÖÎÂ

Часопис «Військо України» ви#
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Осмислюючи ті події, автор бро#

шури «Чому Крути?» (Львів, 1936)

ставить слушні й пекучі запитання:

«Чому українська нація, якій рево#

люція в Росії створила можливості

не тільки стати господарем на сво#

їй землі, а й розтрощити джерело

свого поневолення, — чому вона

цього не виконала, але, коли на#

став грізний час, — змогла виста#

вити на оборону своєї столиці

тільки 300 юнацьких грудей? Що

спричинило те, що з трьох мільйо#

нів озброєних синів України, які

ще в листопаді 1917 року з вели#

ким національним запалом поси#

лали своїх делегатів до Києва, щоб

заявити про свою готовність відда#

ти життя за неї — у січні 1918 року

вірними загроженій Батьківщині

залишилися тільки сотні?»

Національна свідомість україн#

ців найактивніше виявлялася саме

серед військовиків: у Москві було

засновано Український військовий

клуб, в Одесі організовано Війсь#

кову раду, в Тернополі відбулося ві#

че українців#фронтовиків, яке ух#

валило вимогу національно#тери#

торіальної автономії для України

з приєднанням до неї Галичини,

Буковини й Кубані. У Мінську ство#

рено Українську фронтову раду

для Західного фронту. Кілька міль#

йонів українців#солдатів і багато

українців#старшин були потенцій#

ною силою, з якої могли постати

кадри української національної

армії для боротьби за незалежність

України. Однак спроби Миколи

Міхновського та Симона Петлюри

об’єднати українські військові си#

ли зійшли нанівець через нерозва#

жливість Центральної ради та її Ге#

нерального секретаріату, які віри#

ли в «шляхетність російської демо#

кратії, котра нарешті сама зніме

налигач з української шиї».

Непоступливий противник «ук#

раїнського мілітаризму» Володи#

мир Винниченко з трибуни Пер#

шого всеукраїнського військового

з’їзду (18–21 травня 1917 р.) пере#

конував його 700 делегатів, які ма#

ли намір закласти фундамент для

національної армії: «Україні нема

пощо творити свою армію, бо вона

нікого поневолювати не хоче, їй

треба тепер закінчити війну й ула#

днати разом із працюючими ро#

сійськими класами нове життя у

спільній державі Росії... Не треба

в дану історичну хвилину відокре#

млювати долі України від долі Ро#

сії». Така позиція чільних діячів

Центральної ради дезорієнтовува#

ла, розхолоджувала армійські ма#

си, що й призвело згодом до зга#

сання ентузіазму, не підтриманого

українськими державниками.

Центральна рада ніякої влади,

крім великого авторитету в україн#

ських масах, не мала і не хотіла ма#

ти, бо, соціалістична у своєму скла#

ді, вона вірила в спільний фронт

і добре серце московської демок#

ратії, яка прийшла на зміну цариз#

му. Тож найповажніший провідник

Ради закликав делегатів Другого

всеукраїнського військового з’їзду

до «боротьби за здійснення авто#

номії України в федеративній Ро#

сії». Окрім хибної політичної пози#

ції, Центральна рада не довіряла

вищому офіцерству і боялася вій#

ськової диктатури. Її фатальною

помилкою було зволікання з вті#

ленням у життя вимог військових
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НАШ СУМ І ЗВИТЯГА
29 ñ³÷íÿ 1918 ðîêó
íà æåðòîâíîìó âîãí³
â ³ì’ÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè çãîð³ëè òðè-
ñòà ìîëîäèõ æèòò³â.
Þíàêè, ÿê³ âèéøëè
çàõèùàòè íåçàëåæ-
í³ñòü ñâîº¿ äåðæàâè,
ìàëè âñüîãî ïî òðè
íàáî¿ íà êîæíîãî. ¯õ-
í³é ïîäâèã ñòàâ ñèì-
âîëîì ãåðî¿çìó òà
â³ääàíîñò³ é âîäíî÷àñ
íàö³îíàëüíî¿ òðàãåä³¿
òà áåçïå÷íîñò³ òîä³ø-
í³õ óêðà¿íñüêèõ ïðîâ³-
äíèê³â, ÿê³ ñïîä³âàëè-
ñÿ íà «íîâó áóäó÷-
í³ñòü» ï³ä ïðîâîäîì
á³ëüøîâèöüêèõ âîæä³â
çàì³ñòü òîãî, ùîá îä-
íîñòàéíî é åíåðã³éíî
ïðèñòóïàòè äî ðîçáó-
äîâè âëàñíî¿ äåðæàâè.
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з’їздів, відсутність державної дале#

коглядності в питаннях створення

своєї армії. 

Найтрагічніші моменти бою під

Крутами описав його учасник —

поручник армії УНР Михайлик:

«Мені видно було чорні густі лави

матросів, що пішли в наступ. За#

строчили скоростріли, рушниці.

Видно було, як падали у сніг чорні

постаті матросів, але просувалися

вони все ближче й ближче. У нас

уже було багато поранених і сотня

відходила до окопів. Тут були роз#

міщені всі наші сили, які чекали рі#

шучого моменту. А він уже набли#

жався. Густі лави сірих і чорних по#

статей ішли на весь зріст. З окопів

застрочили сорок наших скоро#

стрілів і рушниці трьох сотень

юнаків та студентського куреня.

Падали чорні постаті, за ними

йшли нові, знову падали, і знову

йшли одні за одними чорні й сірі

лави. Наші окопи, станція й потяги

засипалися ворожими кулями, але

ми трималися міцно. Посилали по

набої до потягів за півтори версти,

вистрілювали їх і знову посилали.

Але грізні вістки: «немає набоїв»,

«псуються скоростріли» — проле#

тіли по окопах, а тут чорні постаті

знялися, почулися крики «ура»,

«слава», і все перемішалося. Стріля#

ли один в одного. Обливалися кро#

в’ю багнети. Вдесятеро більше во#

рогів. Вони й перемогли. Почався

швидкий, неорганізований відступ

до потягів, а москалі з криками

«ура» кинулися до станції, яку охо#

роняли 50 студентів, переважно ті,

що не вміли стріляти. Вечоріло, ко#

ли зібралися вояки до потягів. Два

вагони, відведені для поранених,

були переповнені, підвели третій.

Потяги рушили під вогнем ворога».

Генерал армії УНР Удовиченко,

який у січні 1918 року був началь#

ником штабу Коша Слобідської

України і брав активну участь у бо#

ях за Київ, згадував: «Сформовано

студентський курінь у складі 200

юнаків. Йому доручено нести охо#

рону Педагогічного музею, де від#

бувала свої засідання Українська

центральна рада, та охорону ін#

ших державних установ.

… На станції Крути юнаки зайня#

ли позиції. У глибокому снігу, при

15#градусному морозі, у легких

шкільних шинелях залягли вони

в лаву. Назустріч їм посунули мос#

ковські війська — 3000–4000 бій#

ців… П’ять годин безупинно студе#

нтський курінь стримував червону

навалу, будучи під градом куль і

гранат». 

Відомості про Крутівську траге#

дію доповнює також історик Дмит#

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ

27 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó ó ïðèì³ùåíí³ Öåíòðàëüíîãî ìóçåþ Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ óðî÷èñòî¿ ïåðåäà÷³ õóäîæíèêîì Àíäð³ºì
Ñåðåáðÿêîâèì õóäîæíüîãî ïîëîòíà «Ãåðî¿ Êðóò», ÿêå ïîñÿäå ã³äíå
ì³ñöå â åêñïîçèö³¿ ìóçåþ, ïðèñâÿ÷åí³é ö³é ãåðî¿÷í³é ³ âîäíî÷àñ
òðàã³÷í³é ñòîð³íö³ íàøî¿ ³ñòîð³¿.
Öÿ ïîä³ÿ ïðèóðî÷åíà äî 88-¿ ð³÷íèö³ âøàíóâàííÿ ïàì'ÿò³ êè¿âñüêèõ
ó÷í³â ³ ñòóäåíò³â, ÿê³ çàãèíóëè ó áîþ ï³ä Êðóòàìè.

Àíäð³é Ñåðåáðÿêîâ 
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ро Дорошенко: «Молоді герої в

останньому розпачливому пориві

кинулися в атаку на переважаючо#

го ворога, але були буквально зни#

щені; частина — 277 юнаків — по#

трапила в полон. Більшовики дико

знущалися над полоненими і на

другий день усіх розстріляли, забо#

ронивши селянам ховати їхні тіла.

Сімох поранених вони відправили

помилково до Харкова, і ті якимось

чудом врятувалися. Вже після очи#

щення Києва від більшовиків поча#

ли розшукувати останки полеглих

під Крутами. Кілька десятків поні#

вечених трупів було знайдено і пе#

ревезено до міста. Тут їх урочисто

поховано в одній братській могилі

на Аскольдовому цвинтарі». 

Сучасний український історик

Тарас Гунчак вважає, що «однією з

історичних сторінок в історії зма#

гань українців за самостійне існу#

вання став бій поблизу станції Кру#

ти. Близько 300 захисників Вітчиз#

ни полягли смертю хоробрих.

Отак краща українська молодь

платила власною кров’ю за нері#

шучість своїх батьків».

На схилах Дніпра знайшли віч#

ний спочинок молоді захисники

рідного краю. Під час похорону го#

лова Центральної ради УНР Ми#

хайло Грушевський у своїй промові

наголосив: «Бій під Крутами був од#

ним із трагічних епізодів у бороть#

бі, яку проводила невелика частина

свідомого національного грома#

дянства за українську незалеж#

ність, — на сумному тлі загальної

байдужості, безлюддя й безголов’я».

Він також порівняв учасників бою з

героями Фермопіл. Відтоді ці слова

нагадують нам про юних героїв, які

поклали своє життя на вівтар неза#

лежності Батьківщини.

Ëþäìèëà ÇÀÃÎÐÎÍÞÊ

29 ñ³÷íÿ ó Ëüâ³âñüêîìó Äåðæàâíîìó ë³öå¿ ³ìåí³ Ãåðî¿â Êðóò â³äáóëèñÿ óðî÷è-
ñòîñò³ ç íàãîäè âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ òðüîõñîò þíàê³â, ÿê³ çàãèíóëè ó íåð³âíîìó
áîþ ç á³ëüøîâèöüêèìè â³éñüêàìè ï³ä ñòàíö³ºþ Êðóòè ó ñ³÷í³ 1918 ðîêó.

Âîíè ðîçïî÷àëèñÿ áîãîñëóæ³ííÿì ó öåðêâ³ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Ïîò³ì
â³éñüêîâ³ ë³öå¿ñòè ïîêëàëè êâ³òè íà ìîãèëó ó÷àñíèêà áîþ ï³ä Êðóòàìè ²ãîðÿ
Ëîñüê³âà íà Ëè÷àê³âñüêîìó öâèíòàð³. Äëÿ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ ãåðî¿â
ó êëóá³ ë³öåþ ç³áðàëèñÿ âèõîâàíö³ öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, âåòåðàíè
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè.

Çàâåðøèëèñÿ çàõîäè òðàäèö³éíîþ õîäîþ ìîëîä³ ç³ ñìîëîñêèïàìè çà ìàðø-
ðóòîì: Ëüâ³âñüêèé òåàòð îïåðè òà áàëåòó — ïðîñïåêò Ñâîáîäè — âóëèöÿ Ëè-
÷àê³âñüêà — âóëèöÿ Ïàñ³÷íà.

Öüîãî æ äíÿ â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé ðåêâ³ºì ïàì’ÿò³ ãåðî¿â Êðóò. Áëèçüêî
450 âèõîâàíö³â ë³öåþ, ïðåäñòàâíèêè ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é, ñòóäåíòè âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ëüâîâà òà îáëàñò³ ç³áðàëèñÿ, àáè âøàíóâàòè õâè-
ëèíîþ ìîâ÷àííÿ, äîáðèì ñëîâîì òà çàïàëåíîþ ñâ³÷êîþ ñâ³òëó ïàì’ÿòü õîðî-
áðèõ þíàê³â, êîòð³ ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ çàõèñòèëè íàøó Áàòüê³âùèíó 88
ðîê³â òîìó.



Â³äêðèòå àê-
ö³îíåðíå òîâà-
ðèñòâî «Êè¿â-
ñüêà ñòð³÷êî-
òêàöüêà ôàá-
ðèêà» — ºäèíå ³

óí³êàëüíå ï³äïðèºìñòâî òåêñòèëüíî-ãàëàíòåðåéíî¿ ãàëóç³ â
Óêðà¿í³. 

Íàÿâí³ñòü ð³çíîìàí³òíîãî ñó÷àñíîãî ïàðêó ñòð³÷êîòêàöüêîãî
óñòàòêóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ øâåéíîãî ³ âèøèâàëüíîãî, ç ïðîãðà-
ìíèì êåðóâàííÿì äîçâîëÿº âèãîòîâëÿòè ñòð³÷êè ð³çíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ: îçäîáëþâàëüí³, îðäåíñüê³, åëàñòè÷í³, áðþ÷í³, ðåì³íí³,
ê³ïåðí³, æàêàðäîâ³ îçäîáëþâàëüí³, òêàí³ åòèêåòêè ç îðíàìåíòîì,
ïîãîíè äëÿ âñ³õ ñèëîâèõ ñòðóêòóð, êðàâàòêè, øåâðîíè, êàìóô-
ëüîâàí³ êîñòþìè, ïðîñòèðàäëà, øòîðè, ï³äòÿæêèòîùî.

Êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë, ïîâíèé âèðîáíè÷èé öèêë, ì³í³ìà-
ëüí³ ö³íè ³ òåðì³íè âèêîíàííÿ çàìîâëåíü — âñå öå Âè îòðèìàºòå,
çâåðíóâøèñü äî íàñ. Âàì çàëèøèëîñü ëèøå çàòåëåôîíóâàòè. 
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— Миколо Михайловичу, як

Ви потрапили до Афганістану?

— У 1979 році, після закінчення

Академії бронетанкових військ,

мене направили в 58#му мотострі#

лкову дивізію, що дислокувалася

в Центральних Каракумах (м. Ки#

зил#Арват, Туркменія). 15 грудня

у нас, як і в більшості з’єднань

ТуркВО, була введена підвищена

бойова готовність і почалася від#

мобілізація. Дивізія поповнилася

вісьмома тисячами «партизан»

(військовослужбовцями запасу),

здійснила майже тисячокіломет#

ровий марш і 24 грудня зосереди#

лася під Кушкою.

У ніч на 28 грудня 1979 році на

Кушкинському напрямку почалося

введення радянських військ. Пер#

шою перейшла кордон з Афганіс#

таном 5#та гвардійська мотостріл#

кова дивізія, а за добу це мала зро#

бити і наша, 58#ма. За планом ми

повинні були здійснити марш до

Кандагара і забезпечувати при#

криття афгано#пакистанського ко#

рдону. Зважаючи на те, що введен#

ня радянських військ пройшло ус#

пішно, рішення про введення 58#ї

мотострілкової дивізії в Афганіс#

тан відмінили. До 3 березня дивізія

стояла на кордоні, а згодом повер#

нулася у попередній пункт дисло#

кації.

Проте вже 28 грудня оператив#

на група від штабу дивізії, до якої

входив і я, начальник розвідки, під

керівництвом начальника штабу

підполковника Журбенка у складі

5#ї дивізії перетнула кордон Афга#

ністану. Протягом стокілометро#

вого маршу до міста Герат група

проводила рекогносцировку міс#

цевості, особливо перевалів. По#

года була жахлива — дощ, сніг,

ожеледиця... 

В Афганістані ми перебували дві

доби. Місцеві мешканці опору не

чинили. Дотепер пам’ятаю, як вони

стояли уздовж маршруту нашої ко#

лони у легкому одязі і калошах на

босу ногу. Діти жадібно хапали все,

що їм кидали з машин — хліб, кон#

серви, бушлати...

Тому перше враження про цю

країну у мене було таке: тут живе

нещасний народ. Нам здавалося,

що ми дійсно виконуємо шляхетну

місію, рятуючи цих людей від зли#

денного життя.

Влітку 1980 року я був переведе#

ний до міста Кушки в 88#му мото#

стрілкову дивізію, яка була сфор#

мована на місці 5#ї гвардійської, і

прослужив тут, на кордоні з Афга#

ністаном, більше двох років. Коли

в листопаді 1982#го повідомили

про направлення мене в Афганіс#

тан, я навіть не здивувався і сприй#

няв це як належне.

Так вже вийшло, що в 201#й диві#

зії з начальниками розвідки не ща#

стило: перший — майор Шепілев#

ський загинув під час бою з душма#

нами в листопаді 1980 року, дру#

гий — підполковник Риженко був

знятий з посади в жовтні наступ#

ного, а третій — майор Захаров —

у грудні 1982 року. Обоє, як зазна#

чалося в наказах, «за втрату керів#

ництва розвідкою і низькі профе#

сійні якості».

Думаю, що я був не кращим і не

гіршим за моїх попередників. На#

чальник розвідки — це громовід#

від, «стрілочник» у дивізії. Так воно

було й у Велику Вітчизняну війну.

ММииккооллаа  ККУУЗЗЬЬММІІНН::

««««ВВВВ    ААААффффггггаааанннніііі ссссттттаааанннніііі

іііі ссссннннуууувввваааавввв    ччччіііі ттттккккиииийййй    ппппооооддддіііілллл

ооооффффііііццццееееррррііііввввPPPPррррооооззззввввііііддддннннииииккккіііівввв

ннннаааа    ««««щщщщаааассссллллииииввввччччииииккккіііівввв»»»»

іііі «««« нннн ееее вввв дддд аааа хххх »»»»
Êîæíèé ð³ê â³ääàëÿº
íàñ â³ä òèõ ÷àñ³â, êîëè
ñëîâà «×îðíèé òþëü-
ïàí», «Âàíòàæ–200»
áóëè ó êîæíîãî íà
óñòàõ. Ó öüîìó ðîö³
ìèíàº ñ³ìíàäöÿòà ð³-
÷íèöÿ ç äíÿ âèâîäó
ðàäÿíñüêèõ â³éñüê ³ç
Àôãàí³ñòàíó. Çà ðîêè
âåäåííÿ áîéîâèõ ä³é
ó ö³é êðà¿í³ Ðàäÿíñü-
êèé Ñîþç âòðàòèâ á³-
ëüøå òðèíàäöÿòè òè-
ñÿ÷ â³éñüêîâîñëóæáî-
âö³â. Ìàéæå òðåòèíà
ç íèõ áóëè óêðà¿íöÿ-
ìè... Ïðî ñëóæáó
ó ñêëàä³ «îãðàíè÷åí-
íîãî êîíòèíãåíòà»
ðàäÿíñüêèõ â³éñüê
â Àôãàí³ñòàí³, çãàäóº
âèêëàäà÷ êàôåäðè
ðîçâ³äêè Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ îáîðîíè
Óêðà¿íè ïîëêîâíèê
çàïàñó Ìèêîëà 
Êóçüì³í.



35

Потрапила колона в засідку, десь

відбулася диверсія… Хто винен?

Звичайно розвідник — не розвідав,

не оцінив, не володіє обстанов#

кою. 

До речі, мене у травні 1984 року

також зняв з посади командуючий

40#ї армії Генералов. Але про це

пізніше…

— На «бойові» Ви ходили за

власним бажанням?

— На бойові завдання за власним

бажанням не ходять. Це входило в

мої обов'язки. Звичайно, якщо дія#

ли розвідпідрозділи, такі як розві#

дувальний батальйон, підсилений

артилерійським або мотострілко#

вим підрозділом, то я, як правило,

керував бойовими діями. У бойо#

вому наказі по дивізії зазначалося,

хто є керівником бойових дій гру#

пи або підрозділу, які виходять на

завдання. Тому мови про доброві#

льність не було взагалі. В моїх інте#

ресах, як старшого начальника

підрозділу, йти на «бойові» разом зі

своїми підлеглими, щоб мати уяв#

лення про ефективність розвідки.

Разом з тим, участь офіцерів штабу

в операціях позитивно впливала

на мікроклімат у колективі та сто#

сунки між начальниками і підлег#

лими.

— Чи вважали Вас щасливим

розвідником?

— Фортуна — то окрема тема.

Про неї може розповісти кожен,

хто воював. Адже війна — це су#

цільне везіння і невезіння. Скажі#

мо, стоїть солдат в одному місці —

живий, зробив крок вправо чи влі#

во — убили. Прапорщика Соніна,

до речі, киянина, у січні 1984 року

на моїх очах «прошило» кулемет#

ною чергою. А після бою з’ясувало#

ся, що він залишився живим і май#

же неушкодженим. Одна куля ледь

зачепила праве плече, друга — ліве

передпліччя. Щасливчик? Ще й

який!

А ось інша ситуація. Одна#єдина

куля, причому випущена з відстані

близько 800 метрів, влучила в шию

старшому лейтенанту Смирнову,

до того ж дотично, але пошкодила

сонну артерію. І все… Загинула лю#

дина, хоробрий розвідник, який

прослужив в Афганістані майже

два роки…

Не знаю, як мої колишні підлеглі,

але особисто я вважаю себе щасли#

вчиком. Все ж разів зо п’ять потра#

пляв у засідки «духів» і залишився

живим. Два випадки дуже добре за#

пам’ятав…

Це було 17 квітня 1984 року, по

дорозі Термез—

Кабул, недалеко

від тунеля Саланг.

Наш батальйон

колоною прямував

у Пандшер, де про#

ходила операція

проти формувань

Ахмад#шаха Масу#

да. Кілька груп ду#

шманів (близько

40 чоловік) вночі

зайняли позиції

обабіч дороги і,

коли проходила

колона, — напали

на неї.

Тоді у наш БТР влучили з грана#

томета. А в ньому знаходився ящик

з боєприпасами. Можете уявити,

який був вибух і що залишилося від

бронетранспортера та тих, хто в

ньому був... Ще один БТР і БМП «ду#

хи» підпалили, але ми зуміли еваку#

ювати екіпажі.

Командиром колони був началь#

ник штабу 149#го мотострілкового

полку майор Бабенко, який тільки#

но прибув із Союзу. Природно, він

розгубився, адже до такого пово#

роту подій готовий не був, а коман#

дир батальйону, який готувався до

заміни в Союз, відкрито в бій не

рвався.

В тій ситуації я взяв командуван#

ня на себе. Бій тривав цілий день…

Ми втратили 17 чоловік і більше

30#ти були поранені.

Наступного дня прилетів висо#

кий чин з Кабула і протягом двох

годин вів розслідування: «поводив

нас носом» по розділу Бойового

статуту «Розвідка на марші в перед#

баченні зустрічного бою». Резуль#

тати стали відомі вже назавтра.

Шифротелеграмою командувача

40#ї армії мене звільнили із займа#

ної посади і призначили з пони#

женням. Спасибі командиру дивізії

генерал#майору Шаповалову, який

звернувся до начальника штабу

ТуркВО і пояснив ситуацію. Той, у

свою чергу, зателефонував коман#

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

Â àðì³¿ ÿ 31 ð³ê. Àëå äâà ðîêè
ñëóæáè â Àôãàí³ñòàí³ ââàæàþ

íàéêðàùèìè: òàì ÿ çóñòð³â
ñïðàâæí³õ ÷îëîâ³ê³â...  
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дарму. Як це зазвичай тоді робило#

ся в армії, наказ не скасували, але й

не зажадали його безумовного ви#

конання. Як бачите, пощастило,

причому двічі: не загинув у бою і не

зняли з посади. 

Але головним своїм везінням

вважаю те, що в розвідувальних

операціях під моїм командуванням

людських втрат було небагато. Не

довіряю я гучним заявам деяких

командирів, які стверджують, що

під їхнім керівництвом підрозділи

воювали без втрат. Це або брехня,

або то були такі «бойові» дії.

Під час бою поранені й убиті є

завжди. Питання лише — скільки

їх? І це залежить від уміння коман#

дира і професіоналізму солдата.

Солдатський поговір чітко розді#

лив офіцерів на щасливих і невдах.

Звичайно, це суб'єктивна думка.

Зрештою, і в щасливчика може

влучити куля. Прикладів — багато.

Але з щасливим командиром іти в

розвідку все#таки легше, ніж з не#

вдахою — настрій інший. Цікаво,

що цей поділ відбувається якось

спонтанно, після декількох бойо#

вих виходів.

Часто навіть добре підготовлені

офіцери отримували репутацію

невдах. І навпаки, доволі посеред#

ні — щасливчиків. Недаремно уда#

чу називають птахом — схопити за

хвіст її вдається не кожному.

— Коли закінчилося для Вас

афганське «відрядження»?

— У листопаді 1984#го прибув

офіцер, який замінив мене. Підго#

товка гідної заміни — річ складна.

За наказом на передачу справ і по#

сади відводилося три доби. Проте

це, не означало, що той, хто здає

посаду, через три доби вже виїж#

джає в Союз. У кращому випадку —

через тиждень.

Хоча існувала й така практика,

коли офіцер, який прибував на за#

міну, йшов на бойові дії зі своїм по#

передником. Входив у курс справ,

спостерігаючи за діями своїх під#

леглих, вивчав обстановку... Що#

правда, офіцери бойових підрозді#

лів ставилися до цього негативно.

Пам'ятаю два випадки, коли, здаю#

чи справи своєму наступнику, під

час супроводу колони або при ви#

ході на «бойові» гинув офіцер,

який думками вже був на Батьків#

щині. Так загинув командир роз#

відроти 249#го мотострілкового

полку капітан Наметів: БМП, в яко#

му він знаходився, підірвався на мі#

ні. З чотирнадцяти чоловік живим

залишився лише один.

Взагалі питання придатності ви#

рішувалося досить просто. Якщо

бачили, що новоприбулий не

справляється, відправляли негай#

но. Багатьох знімали за недисцип#

лінованість, а основному — за пия#

цтво. Знімали з посад, призначали

з пониженням — там це було дуже

просто...

— Сьогодні говорять про те,

що офіцер, якого направляли

в Афганістан, не мав вибору…

— Дурниця. Силоміць нікого не

заганяли, навіть солдата. Кожний

міг відмовитися… Я знав таких. Ні#

хто їх не репресував, партквитки

не відбирав.

Коли я служив у Кушці, командир

моєї дивізії генерал#майор Багрян#

цев відмовився їхати в Афганістан.

І що ж?.. Нічого особливого не ста#

лося: він продовжував служити,

а згодом був призначений заступ#

ником командувача Сибірським

військовим округом.

Афганістан, повторюю, був спра#

вою добровільною. Вважалося, що

бойових дій наша армія там не ве#

де. Хочеш допомогти афганському

народу, послужити своїй державі,

випробувати себе — вперед!

Я знав багатьох людей, які навіть

просилися туди. Наприклад, ко#

мандир батальйону майор Козлов,

який служив на Далекому Сході,

написав дев'ять рапортів! Чотири

місяці воював і загинув — підірвав#

ся на міні під час однієї з операцій.

Свого часу я сам написав два рапо#

рти з проханням направити мене в

Афганістан… 

— За що Ви отримали пер�

ший орден?

— Його я отримав у березні 1984

року. Тоді мені вручили відразу два:

орден Червоної Зірки та афгансь#

кий орден «Зірка». Справа в тому,

що в Афганістані діяла система на#

городження мирного часу. Офор#

млені документи проходили всі ін#

станції: армію, округ, Москву і там

чекали своєї черги. Вся процедура

тривала майже рік. Причому до на#

ступної відзнаки тимчасово не

представляли. Я, наприклад, був

представлений до чергової наго#

роди через три місяці після одер#

жання двох перших. Другий орден

Червоної Зірки знайшов мене вже

у 1986 році в Одеському військово#

му окрузі. 

— А як складалася Ваша пода�

льша кар’єра, після Афганістану?

— Після повернення на Батьків#

щину мені пропонували посаду ко#

мандира полку, в штабі ТуркВО.

Ìàéîð Êîçëîâ íàïèñàâ äåâ’ÿòü
ðàïîðò³â! ×îòèðè ì³ñÿö³ âîþâàâ ³...
ï³ä³ðâàâñÿ íà ì³í³ 
ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ç îïåðàö³é.
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Я відмовився. Зріднився я зі своєю

дивізією, офіцерами, солдатами#

розвідниками. Не повірите, «замі#

нився» в Союз, в Одеський військо#

вий округ, а через рік — знову про#

сився в Афганістан. На жаль, пол#

ковницької посади в розвідці тоді

не знайшлося… І хоча вже пройш#

ло 20 років, іноді бачу уві сні Афга#

ністан, 201#шу дивізію і себе.

Прослужив я в армії 31 рік, але

два роки в Афганістані вважаю

найкращими. Там я зустрів справж#

ніх чоловіків... Там я займався тим,

до чого готувався все життя.

— На Вашу думку, яким кри�

теріям слід сьогодні надавати

перевагу в підготовці і вихо�

ванні захисників Вітчизни?

— Повернувшись з Афганістану,

я вважав, що мій досвід боротьби

з бандитськими угрупуваннями

практично не потрібний для армії,

яка виконує «традиційні» завдання.

Але часи змінилися. Питання бо#

ротьби з незаконними збройними

формуваннями, протидії антите#

рористичним акціям нині є особ#

ливо актуальними.

— Свого часу досить гучно лу�

нали заяви відомих політиків

про те, що в Афганістані радян�

ська артилерія і вертольоти ве�

дуть вогонь по своїх військах,

які потрапили в оточення...

— За два роки я жодного разу та#

кого не бачив і не чув про таке. І то#

ді, і зараз солідарний з Сергієм

Червонопиським, який подібні за#

яви відкидає. Адже не можна гово#

рити на всю країну про те, чого

не знаєш, ніколи не бачив і чого не

може бути в принципі.

Випадки нанесення ударів по

своїх — це були помилки у взаємо#

дії. І не обов’язково тоді, коли наші

підрозділи потрапляли в оточен#

ня, а часом у звичайних ситуаціях.

Проводиться, наприклад, операція

в горах. Нашим підрозділом взято

у кільце кишлак, в якому засіли ду#

шмани. Завдання груп підтримки

авіації і артилерії — нанести удари

в середину цього кільця. Але точ#

ність таких ударів, які ми зараз на#

зиваємо точковими, з відхилен#

ням у 20–30 метрів, була досить

низькою. 

— «Афганські» традиції — що

це?

— У Києві я вже більше п’ятнад#

цяти років. У столиці багато моїх

однополчан — ветеранів–«афга#

нців» 201#ї дивізії. Тільки зі

мною служили десять чоловік.

Щороку ми зустрічаємося, згаду#

ємо ті часи і своїх полеглих то#

варишів... Незважаючи на те, що

у кожного із нас життя склалася

по#різному, ми завжди готові

прийти на допомогу один одно#

му так, як це часто робили там, в

Афганістані.

Áåñ³äó â³â Åäóàðä ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ

Ï³ä ÷àñ áîþ
ïîðàíåí³ é óáèò³

º çàâæäè.
Ïèòàííÿ ëèøå —

ñê³ëüêè ¿õ? 
² öå çàëåæèòü 

â³ä óì³ííÿ
êîìàíäèðà ³

ïðîôåñ³îíàë³çìó
ñîëäàòà.

Ваша думка щодо перебування «ограниченного контингента» радянських військ в Афганістані?

Âàñèëü
ÄÅÍÍÈÊ, 
ïåíñ³îíåð,
70 ðîê³â:

Ðàäÿíñü-
êèé Ñîþç
ïðàãíóâ ïî-
á ó ä ó â à ò è

êîìóí³çì ó âñüîìó ñâ³ò³, â
òîìó ÷èñë³ ³ â Àôãàí³ñòàí³.
Òåïåð ìè áà÷èìî, ùî âè-
éøëî ç òèõ ïîë³òè÷íèõ àì-
á³ö³é. Ïîñòðàæäàëè áàãàòî
í³ â ÷îìó íå âèííèõ ëþäåé:
õòî çàãèíóâ, õòî çàëèøèâ-
ñÿ ³íâàë³äîì íà âñå æèòòÿ.
Ââåäåííÿ â³éñüê â Àôãàí³-
ñòàí áóëî ïîìèëêîþ. Õòî
ïîòðàïèâ ó ïåêëî ò³º¿ â³é-
íè — ñòàâ çàðó÷íèêîì ïî-
ë³òè÷íîãî êóðñó êîëèøíüî¿
êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿. 

Îëüãà ÁÓ-
ÐÀÒÎÂÀ, 
äîìîãîñïî-
äàðêà, 53
ðîêè:

Íà ìîþ
äóìêó, âòðó-
÷àòèñÿ ó

âíóòð³øí³ ñïðàâè ³íøèõ
êðà¿í, ÿê ³ â ÷óæó ñ³ì’þ, í³-
õòî íå ìàº ïðàâà. Çíàþ, ùî
â Ðåñïóáë³ö³ Àôãàí³ñòàí
âîþâàëè ðàäÿíñüê³ âî¿íè.
Àëå ÿêáè ó ìåíå áóâ ñèí, ÿ
á í³êîëè íå â³äïóñòèëà éîãî
ñëóæèòè â òó êðà¿íó. ß çà òå,
ùîá íàø³ õëîïö³ ñëóæèëè
íà ñâî¿é çåìë³, ùîá ó «ãà-
ðÿ÷³ òî÷êè» ¿õ íå íàïðàâëÿ-
ëè. Ââàæàþ, ùî ñîëäàòè
ïîâèíí³ çàõèùàòè ñâîþ
êðà¿íó. 

Àíäð³é
ÌÎÇÃÎ-
ÂÈÉ, 
âîä³é, 32
ðîêè: 

Â Àôãàí³-
ñòàí íàø³
õëîïö³ ¿õàëè

ñëóæèòè íå çàðàäè ñëàâè
àáî íàãîðîä. Öå áóâ îáî-
â’ÿçîê. Ó ìåíå º çíàéîìèé,
ÿêîìó äîâåëîñÿ â³äáóâàòè
ñòðîêîâó ñëóæáó Àôãàí³ñ-
òàí³. ²íâàë³äí³ñòü íà âñå
æèòòÿ — òàêà ñóìíà çãàäêà
ïðî ò³ ïîä³¿. Àëå íåçâàæàþ-
÷è íà òå, ùî éîãî ïîäàëü-
øå æèòòÿ ñêëàëîñÿ äîñèòü
âäàëî — îäðóæåíèé, ìàº
äâîõ ä³òåé, — â³í óíèêàº
áóäü-ÿêèõ ðîçìîâ ïðî òó
â³éíó. 

Îëåêñ³é
ÏÀÑÒÓ-
ØÅÍÊÎ, 
òåñëÿð, 41
ð³ê: 

Íàïðàâëÿ-
òè íàø³ â³é-
ñüêà â Àôãà-

í³ñòàí áóëî í³ äî ÷îãî. Òàêî¿
äóìêè äîòðèìóºòüñÿ á³ëü-
ø³ñòü ìî¿õ çíàéîìèõ ³ äðóç³â,
ÿê³ âèêîíóâàëè òàì ³íòåðíà-
ö³îíàëüíèé îáîâ’ÿçîê.

Ó 1982-1984 ðîêàõ ÿ
ñëóæèâ ó Êàçàõñòàí³. Êîëè
â 1983 ðîö³ ÿ òà ìî¿ òîâà-
ðèø³ ïî ñëóæá³ ä³çíàëèñÿ,
ùî â Àôãàí³ñòàí³ äóøìàíè
âèð³çàëè ðîòó íàøèõ õëîï-
ö³â, âñ³ íàïèñàëè ðàïîðòè
ç ïðîõàííÿì íàïðàâèòè
ñëóæèòè íà ¿õíº ì³ñöå.
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ÎÐËÎÂÑÜÊÅ ÊÓËÅÌÅÒÍÎ-
ÀÐÒÈËÅÐ²ÉÑÜÊÅ

Червень 1939#го...

Перше, що вразило мене в Ор#

ловському кулеметно#артилерій#

ському прикордонному учили#

щі, — це... курсантський пайок. На

обід у їдальні мені поставили тарі#

лку з цілим оселедцем. Нам, Черни#

хам, вистачило б такої великої ри#

бини на всю родину, а тут — давали

кожному курсантові. Та ще й з гар#

ніром! Пригадую, тоді навіть пере#

хрестився: куди я потрапив — тут

і годують, і одягають, і піклуються... 

Тоді про армію дбали по#справж#

ньому. Адже держава повинна вбо#

лівати, переживати за своїх захис#

ників. Тоді й житиме вона вічно, не

боячись ворогів і напастей... Війсь#

ко завжди має бути краще забезпе#

ченим, відчувати посилену увагу до

себе. Бо тільки таке — викохане й

виплекане, воно — непереможне! 

…На той час у світі вже віяло вій#

ною. Навчальну програму скоро#

чували, як могли. Дата випуску пе#

реносилася кілька разів. І от наре#

шті, 10 червня 1941 року — нетер#

пляче очікувані, перші офіцерські

«кубарі». 

Час, зрозуміло, був тривожний,

про відпустку ніхто й не мріяв. Ви#

пускники відразу ж роз’їхалися:

хто на Далекий Схід, хто на Кавказ.

А нас, шістьох — направили в Бре#

стську фортецю... 

Уже значно пізніше, коли після

війни служив у Групі радянських

військ у Німеччині, переїжджаючи

потягом кордон, завжди вдивлявся:

он він, мій дот — другий...

ÏÎÁÀ×ÈÒÈ Â²ÉÍÓ 
ÁÅÇ Á²ÍÎÊËß
15 червня 1941 року, в званні лей#

тенанта, я прийняв посаду коман#

дира довгострокової вогневої точ#

ЩЩИИТТ  ІІ  ММ..ЕЕ..ЧЧ..
Митрофан ЧЕРНИХ…Ðàíî ÷è ï³çíî ó êî-

æíîãî ç íàñ ç’ÿâëÿ-
ºòüñÿ áàæàííÿ âè-
ãîâîðèòèñü... Ðîçïî-
â³ñòè, îñìèñëåííÿ
çàðàäè, ÿêèìîñü
îñîáëèâèì ÷èíîì: ³
íàñàìïåðåä – õî÷à á
ñàìîìó ñîá³ – âñå,
ùî â³äáóâàëîñÿ ç
íàìè â æèòò³. 
Ìè í³êîëè íå ïðà-
öþºìî çàðàäè îñî-
áèñòèõ ³íòåðåñ³â. ²í-
àêøå – ãð³ø íàì,
ðîçâ³äíèêàì, ö³íà. 
Çà íàìè çàâæäè –
Áàòüê³âùèíà!.. Çåì-
ëÿ, êóäè ìè ðàíî ÷è
ï³çíî ïîâåðíåìîñÿ.
Ïîâèíí³ ïîâåðòàòè-
ñÿ. Òàêà äîëÿ ðîçâ³-
äíèêà... Áî ò³ëüêè íà
Áàòüê³âùèí³, àëå â
æîäíîìó ðàç³ íå íà
÷óæèí³, ÿêîþ á ñî-
ëîäêîþ âîíà íå
áóëà, — ÷åðåç áà-
ãàòî-áàãàòî ðîê³â
ìè ìîæåìî äîçâî-
ëèòè ñîá³ ³ îñìèñ-
ëþâàòè, ³ âèíîñèòè
âèðîê, ³ íàâ³òü çà-
íîòîâóâàòè...

×ÅÐÍÈÕ ÌÈÒÐÎÔÀÍ ÞÕÈÌÎÂÈ× 

Ãåíåðàë-ìàéîð, êàíäèäàò âîºííèõ íàóê. 

Äîöåíò êàôåäðè ðîçâ³äêè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ îáîðîíè Óêðà¿íè. 

Ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò Ôîíäó âåòåðàí³â âîºííî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè. 

Ïî÷åñíèé ðîçâ³äíèê Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. 

Ïî÷åñíèé ðîçâ³äíèê Óêðà¿íè. 
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ки. Маленький каземат з товстими

бетонними стінами і трьома амб#

разурами на березі Бугу ми обжи#

вали недовго. По сусідству, за дві

сотні метрів, був дот мого однока#

шника — Вані Пантелеєва. У нього,

як і в мене,— 16 підлеглих, три ку#

лемети «максим», дві «сорокап’ят#

ки» і обривистий берег попереду. 

Війну ми бачили через Буг: воро#

жі гармати, танки... Їх було видно

без бінокля. Німці, не приховую#

чись, зосереджували свої сили на

кордоні. 

…І все ж війна гримнула раптово.

Ранок 22 червня 1941 року я зу#

стрів у своєму доті. Чую раптом: гул

літаків. Вискочив з каземату і став

спостерігати у бінокль за армадою

літаків, які пролітали, потім за пе#

реднім краєм. 

Спершись правим плечем на бе#

резу, що росла біля входу, я довго

розглядав німецькі танки за річ#

кою. Зараз, звичайно, розумію, що

така безпечність тоді була дурістю.

Але ж коли тобі лише дев’ятна#

дцять, усе таке цікаве... Немов кіно.

Ніби все відбувається на екрані,

а ти — глядач...

Стали чутними розриви снарядів

і свистіння куль. І раптом — гост#

рий біль пронизав ліве плече, по

гімнастерці розповзлася червона

пляма. До свідомості дійшло: вій#

на… 

Куля пройшла навиліт, не заче#

пивши кістку. У доті, поспіхом за#

бинтувавши рану, доповів обста#

новку командирові. Відкрили во#

гонь по противнику, що вже пішов

у наступ. На нашій ділянці німців

удалося стримати, але ми отрима#

ли наказ вивести з ладу стаціонар#

не озброєння і відступати в пер#

ший же день війни. 

Шкода власноруч нищити гар#

мати й кулемети, але взяти їх з со#

бою було неможливо. Тому заклали

ми під станини толові шашки з НЗ,

попрощалися з нашою маленькою

фортецею — і рвонули... Те ж саме

зробили й сусіди. 

Перші півсотні кілометрів відсту#

пали у складі бойових розрахунків

дотів. Потім, наздогнавши основні

сили, відходили разом із 56#ю стрі#

лецькою дивізією. Часом вступали

в короткі запеклі бої. 

Так ми рухалися до Смоленська.

Мене, офіцера#прикордонника,

призначили командиром взводу

окремого розвідувального баталь#

йону. Завдання, що нам доручалися

під час відступу, були не дуже скла#

дними, але відповідальними. Сте#

жили за німцями, знищували воро#

жі десанти та забезпечували чисто#

ту шляхів відступу. 

Тільки#но прийняв у Смоленську

від пораненого комроти команду#

вання дивізійною розвідувальною

ротою, як мене терміново викли#

кали в розвідвідділ штабу Західно#

го фронту, а звідти направили до

Москви в розпорядження Розвіду#

вального управління Генерального

штабу.

ÏÅÐØ² ÇÀÂÄÀÍÍß
Тоді в Люберцях комплектувалися

розвідувально#диверсійні підроз#

діли, які проходили прискорену

підготовку для дій у глибокому ти#

лу ворога. Мені доручили очолити

одну з них. Але спочатку довелося

вивчити багато нового: підривну

справу, основи розвідки, освоїти

стрільбу, стрибки з парашутом.

Оскільки часу на підготовку було

обмаль, основні зусилля спрямову#

валися на теорію. Парашутну під#

готовку ми «освоїли» без стрибків,

нам тільки показали, як треба керу#

вати стропами.... 

Через п’ять днів мене призначи#

ли командиром особового складу

групи. Складалася вона з 18 чоло#

вік, у тому числі двох дівчат#радис#

ток і двох поволзьких німців#пере#

кладачів. Я був наймолодшим се#

ред усіх. 

Наприкінці жовтня військово#

транспортний літак «Дуглас» пере#

правив нашу групу за лінію фронту

під Оршу, в район Світських боліт.

Льотчики впоралися із завданням

на «відмінно» — точно доставили

нас у визначене місце. Однак виса#

дку ускладнив сильний вітер, який

розкидав десантників далеко один

від одного. До того ж, ніхто з бійців

не стрибав ні разу з парашутом. Я,

наприклад, приземлився невдало,

на «п’яту точку». Пощастило, що

впав у болото, відбувшись, як#то

кажуть, легким переляком. 

За таких обставин група збира#

лася майже добу. Відшукували один

одного за допомогою свистіння,

різних шумів... У центрі уже не спо#

дівалися почути наші позивні, але

ми вийшли на зв’язок і доповіли

про готовність виконувати роботу. 

Основним завданням групи ста#

ло стеження за передислокацією

німецьких військ, здійснення ди#

версій. 

Спочатку працювати було не

складно. Ми спостерігали за пере#

суванням військ залізницею і шо#

се, рахували танки й гармати на

платформах, визначали приблиз#

ну кількість особового складу. Да#

ні я зашифровував, і радистки пе#

редавали їх у центр. Тривалість

роботи в ефірі рідко перевищува#

ла 2–3 хвилини, тому можна було

не боятися, що нас запеленгують.

До того ж, у нашому районі німці

не були багаті на спецтехніку, та й

партизани дошкуляли їм значно

більше, аніж якась малесенька, за

воєнними мірками майже мирна,

розвідгрупа. 

Активні диверсійні дії розпоча#

лися через місяць#півтора. Перше

завдання — знищити дерев’яний

міст через річечку. Він не відігра#

вав велику роль у передислокації

ворожих військ, навіть не охоро#

МЕМУАРИ РОЗВІДНИКА

² ðàïòîì — ãîñòðèé á³ëü ïðîíèçàâ
ë³âå ïëå÷å, ïî ã³ìíàñòåðö³

ðîçïîâçëàñÿ ÷åðâîíà ïëÿìà.
Äî ñâ³äîìîñò³ ä³éøëî: â³éíà… 
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нявся, однак використовувався ни#

ми. Цю акцію ми провели вночі й

відразу зникли з місця диверсії.

А через декілька днів знищили за#

лізничний переїзд, щоб паралізу#

вати переміщення техніки та жи#

вої сили противника. 

Згодом нам доручили підірвати

залізничний перегін. На ранок ні#

мці для здіснення ремонтних робіт

мобілізували місцевих жителів,

військовополонених і навіть своїх

солдатів, що свідчило про стратегі#

чну важливість дороги. Очевидно,

нею планувалося посилене пересу#

вання військ, про що я й доповів

командуванню. 

На війні будь#яка деталь, навіть

повідомлення про маленьку пере#

праву, має, як правило, важливе

значення. От і наші дані про пере#

гін командування оцінило дуже ви#

соко. Для розвідника дрібниць не

буває...

ÏÐÎ ×ÓÆÎÃÎ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
У січні 1942 року ми захопили

в полон і переправили на Велику

землю німецького полковника з

важливими документами. А стало#

ся це так. Якось неподалік від Ор#

ші натрапили на хутір — 10–15

дворів. Розвідка показала, що там

розміщений невеликий гарнізон,

про який треба було добути інфо#

рмацію. 

Край хутора стояв добротний

будиночок, у такому зазвичай живе

священик чи староста. Оскільки

церкви поблизу не було, ми припу#

скали останнє, сподіваючись роз#

добути свіжі дані. Вирішили наві#

датися туди вночі. 

Як стемніло, розділилися на дві

групи — прикриття і штурмову —

й рушили у село. Підійшли непомі#

тно. Перевірили двері. Як і очікува#

ли — вони були замкнені. Ми їх ще

й зовні привалили, а самі увірвали#

ся всередину через вікно. Ще дзве#

ніли осколки вибитого скла, а ми

вже усіх взяли на мушки. 

Між розбудженими господарями

будинку, що отетеріли, й розгубле#

ними німцями#квартирантами

привернув до себе увагу солідний

чоловік. Коли ми дозволили йому

одягтися, побачили на кітелі пол#

ковницькі погони. Крім того, він

час від часу поглядав на валізку, що

стояла в кутку. І тільки я взявся за

ручку того, як нині говорять, «дип#

ломата», — полковник зовсім зні#

тився. Там були карти й документи

щодо підготовки низки воєнних

операцій. Про те, якого важливого

«птаха» ми захопили, довідалися

пізніше, а тоді схопили німецького

офіцера з його валізою без зайвого

шуму та без єдиного пострілу. 

Потім хлопці ходили у село дові#

датися, що говорять про нічну по#

дію. Сміючись вони переповідали,

як переляканий хазяїн будинку

розказував усім, що уночі на його

садибу несподівано напали банди#

ти — сотні дві чи три. Тому ніхто не

встиг і отямитися. 

Ми негайно доповіли в штаб

фронту, що піймали полковника з

картою й документами. Звідти оде#

ржали наказ підготувати площадку

для посадки літака і позначити її

багаттями, а вночі нашого бранця

відправили за призначенням. Ви#

явилося, німець був зі штабу диві#

зії — багато чого розповів, але ще

більше інформації дали його кар#

ти. За здійснення цієї розвідуваль#

ної операції члени нашої групи

одержали заслужені нагороди.

ÒÐÈ ÐÎÊÈ ÇÀ Ë²Í²ªÞ ÔÐÎÍÒÓ
Ми виконували завдання на тери#

торії Білорусі, Прибалтики, Украї#

ни (Рівненська, Волинська, Київсь#

ка області) для Західного і Півден#

но#Західного фронтів. Три роки

з невеликими перервами перебу#

вали за лінією фронту в тилу воро#

га. Здійснили багато відчайдушних

диверсійно#розвідувальних опера#

цій, роздобули сотні розвідданих. 

Правда, таких полонених, як той

полковник, нам більше не трапля#

лося... 

Навесні 1945 року, після черго#

вого поранення, мене призначили

командиром навчального розвіду#

вального батальйону 1#го Україн#

ського фронту. Там, під Кенігсбер#

гом, я й зустрів День Перемоги.

ÐÎÇÂ²ÄØÊÎËÀ Ó Ô²ËßÕ 
У липні 1945 року мене, 24#річного

майора, направили до Вищої роз#

відувальної школи, яку пізніше пе#

рейменували на розвідувальний

факультет Військової академії іме#

ні Фрунзе. Там навчали роботі за

кордоном, у розвідвідділах штабів

армій, дивізій.

Один із членів приймальної ко#

місії запитав: «Яку мову Ви хотіли

б вивчати?»

— Англійську, — відповідаю.

— Яка там англійська! Ти ж вили#

тий турок! Арабську вивчатимеш.

А якщо захочеш, то й англійську,

тільки як другу, — вирішив генерал,

голова комісії.

До речі, я єдиний серед випуск#

ників свого курсу, хто захистив ди#

пломну роботу англійською. Мені

це порадила викладач, дочка посла

СРСР в Англії, яка там народилася і

дуже добре знала цю мову. Звісно,

вагався, але зрештою зважився. За#

хист пройшов блискуче, і я, з «чер#

воним» дипломом, відбув на нове

місце служби.

Після закінчення навчань в ака#

демії мене призначили начальни#

ком розвідки дивізії в місто Ленко#

рань Азербайджанської РСР За#

кавказького військового округу.

В управлінні дивізії виявилося, що

я там єдиний, хто має академічну

освіту. Навіть комдив був без «поп#

лавця». 

Â²ÉÑÜÊÎÂÀ ÄÈÏÀÊÀÄÅÌ²ß
Завдяки знанню мов і досвіду недо#

вго мені довелося протирати шта#

ни на штабних стільцях. На почат#

ку 1948 року мене викликали на

співбесіду для направлення в тіль#

ки що створену Військову акаде#

мію Радянської Армії (ВАРА). Там

готували нелегальних розвідників

і військових аташе. 

Співбесіда — найскладніший ек#

замен, який мені доводилося здава#

ти. І вона була побудована якось

несистемно, невпорядковано. За#

питання найрізноманітніші: з літе#

ратури і мистецтва, політики й

економіки, такі, що стосуються

війська, й «цивільні». Співбесіду ве#

ли кілька екзаменаторів, навпере#

бій запитуючи: хто виконавець го#

ловної партії в опері «Пікова дама»,

чому дорівнює центнер, що таке

гектар, хто входить до складу По#

літбюро? 

Я пройшов цей етап випробу#

вань успішно. А потім мене запро#

Ïðî òå, ÿêîãî âàæëèâîãî «ïòàõà»
ìè çàõîïèëè, äîâ³äàëèñÿ ï³çí³øå...
À òîä³ — ñõîïèëè éîãî áåç çàéâîãî
øóìó òà ºäèíîãî ïîñòð³ëó. 
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сили для співбесіди на мандатну

комісію ЦК КПРС. І знову — неспо#

дівані, каверзні запитання... Висно#

вок комісії порадував: «Зарахувати

до академії з вивченням профілю#

ючих мов: турецької і фарсі».

Навчатися в академії було цікаво:

крім обов’язкових військових дис#

циплін ми вивчали історію, побут

і звичаї народів різних країн, логі#

ку, психологію, етикет, хореогра#

фію... І, звичайно, ведення агентур#

ної роботи та іноземні мови. Ці

предмети були основними. Отже,

нас навчали всьому, що може зна#

добитися розвідникові далеко від

Батьківщини.

Утім, інтерес становили не тіль#

ки навчальний процес та високий

рівень викладання, а й люди, з яки#

ми пощастило постійно спілкува#

тися кілька років.

Між іншим, серед багатьох неор#

динарних особистостей разом зі

мною вчився... Олег Пеньковський.

Так, так, саме той... У шістдесятих

його стратили як американського

шпигуна за зраду Батьківщини.

Це була вельми одіозна особис#

тість. Вступом до унікальної елітної

академії Пеньковський був зобов’я#

заний маршалові артилерії Варен#

цову, в якого майбутній зрадник

ходив у роки війни... ад’ютантом.

А під час навчання Олег був нероз#

бірливим у зв’язках, бабієм,  любив

«зазирнути» в чарку. Однак це не за#

шкодило Пеньковському закінчити

академію та відбути до Туреччини

заступником нашого військового

аташе — генерала Любченка.

Будучи надзвичайно порядною

людиною та бездоганним фахівцем

своєї справи, генерал#розвідник

відразу ж розпізнав його гнилу сут#

ність. І вже через рік в атестаційній

характеристиці на Олега Пеньков#

ського Любченко розкриває «мож#

ливості» свого підлеглого і називає

його «потенційним зрадником».

Зазначу, ці слова були написані

в 1953 році, а висновки генерала

підтвердилися пізніше. 

На жаль, Москва сприйняла дуже

своєрідно й неадекватно застере#

ження Любченка. Тодішній началь#

ник ГРУ генерал армії Сєров, на#

звавши характеристику «брех#

нею», відкликав порядного й відпо#

відального генерала до столиці.

А потім не тільки понизив у званні,

а й... відправив у відставку.

Мабуть, Пеньковський — і це по#

вністю відповідало його характеру

й моральним якостям — встиг «на#

стукати» на військового аташе че#

рез своїх покровителів у Москві. 

Підґрунтя ж такої «принципової»

поведінки Сєрова стосовно досвід#

ченого і чесного розвідника Люб#

ченка з’ясувалося в ході слідства

у справі Пеньковського. Як стало

відомо, протягом тривалого часу

начальник ГРУ брав від Пеньковсь#

кого хабарі та отримував дорогі

«дарунки». 

Коли Пеньковського викрили,

його покровителя розжалували до

звання генерал#майора і послали

служити в Приволзький військо#

вий округ. А в 1965 році, невдовзі

після того, як Сєрова виключили

з партії, він застрелився...

Генерала Любченка (справедли#

вість перемогла) поновили у зван#

ні й призначили начальником ка#

федри оперативної розвідки у Вій#

ськовій академії Радянської Армії. 

Наш перший випуск був специ#

фічний: від синків і родичів відо#

мих воєначальників аж рябіло в

очах. Зі мною навчалися два сини

маршала Василевського, син Бул#

ганіна — міністра оборони СРСР,

сини маршалів Шапошникова і Ко#

нєва, зять Жукова... Відносини з ни#

ми складалися по#різному: з одни#

ми товаришував, а деякі навіть не

віталися. Для синів Конєва й Булга#

ніна (вони не соромилися своїх

слів) я був «холопом». А от зять Жу#

кова і сини Василевського й Шапо#

шникова ставилися до мене як до

рівного, по#людськи, по#офіцерсь#

ки, значить... Юрка Василевського

вважали розбійником і хуліганом.

А його брат Ігор був дуже поряд#

ною, вихованою людиною.

До речі, майже ніхто з чванливих і

зарозумілих випускників не поїхав

за кордон, — осіли у столиці. За Мо#

сквою для таких, як кажуть, землі не#

має. Винятком став син Шапошни#

кова, який, незважаючи на необме#

жені можливості вибрати посаду в

Білокамінній, усе#таки поїхав за ко#

рдон. Правда, через рік повернувся. 

Юрка Яковлєва, сина начальника

одного з відділів КДБ СРСР, відпра#

вили віце#консулом до Стамбула.

Однак незабаром турецька розвід#

ка його викрила. Яковлєва оголо#

сили персоною нон ґрата, і він

змушений був залишити країну пе#

ребування. Такий провал ГРУ СРСР

йому не простило. І колишній ста#

ршина нашого курсу закінчив ка#

р’єру на посаді заступника началь#

ника кафедри іноземних мов Вій#

ськового інституту в Москві.

(Çàê³í÷åííÿ ó íàñòóïíîìó íîìåð³)

Êàæóòü, ó ðîçâ³äíèêà îñîáèñòîãî
æèòòÿ íåìàº: í³ ñ³ì’¿, í³ ä³òåé. Íàì
ç Ãàëèíîþ Âàñèë³âíîþ ïîùàñòèëî,

âèõîâóâàëè ÷óäîâèõ ä³òåé.



42

— Саме тоді була організована

військова служба безпеки дорож#

нього руху, — розповідає началь�

ник управління безпеки доро�

жнього руху Головного управ�

ління Військової служби пра�

вопорядку Збройних Сил

України полковник Віктор

Юкало. — Згодом відбулося її ре#

формування: створені підрозділи

служби безпеки дорожнього руху

та військової інспекції. Вважаю, що

це оптимальна структура для ро#

боти щодо запобігання ДТП. 

На мою думку, розподіл повнова#

жень між підрозділами виправда#

ний. Служба безпеки дорожнього

руху діє на територіях військових

частин, займається підготовкою та

допідготовкою водіїв, здійснює

профілактичні заходи щодо запо#

бігання ДТП, організовує контроль

за несенням внутрішньої служби в

автопарках. Військова інспекція

безпеки дорожнього руху регулює

дорожній рух, супроводжує коло#

ни, проводить техогляди тощо. 

— Як позначилося скорочен�

ня й реформування ЗС України

на військовій службі безпеки

дорожнього руху? 

— Відповідно до Закону України

«Про військову службу правопо#

рядку», чисельність цієї структури

не повинна перевищувати 1,5 від#

сотка загальної кількості війська.

У зв’язку з реформуванням і скоро#

ченням збройних сил проводяться

заходи з реорганізації підрозділів

військової інспекції за територі#

альною ознакою. Так, наприклад,

у зв’язку зі скороченням деяких

військових частин у Івано#Фран#

ківській області функції з контро#

лю за експлуатацією транспорт#

них засобів передані нашому зона#

льному відділенню в Тернопільській

області. Подібні заходи проводять#

ся також в інших областях. Це

означає, що виконання завдань

військовими інспекторами дещо

ускладнилося. 

— Яких результатів досягли

Ваші підлеглі протягом мину�

лого року? 

— У 2005 році кількість ДТП за

участю військових водіїв зменши#

лась на 32 відсотки. 

Дехто вважає, що це сталося за#

вдяки скороченню збройних сил

і зменшенню кількості техніки на

дорогах. З такими висновками мо#

жна погодитися частково, адже си#

туація на автошляхах України погі#

ршилася передусім за рахунок різ#

кого зниження дисципліни водіїв.

У тому, що саме в армії зменшилася

кількість ДТП, — заслуга нашої слу#

жби. 

Загалом протягом 2005 року за#

реєстровано 46 485 ДТП, у яких за#

гинуло 7 229 і поранено 55 999

осіб, з них: із вини водіїв військо#

вих транспортних засобів — 17

ДТП, у яких загинуло 5 та поране#

но 27 осіб, з вини військовослуж#

бовців, які мають власні авто, — 59

ДТП, у яких загинуло 16 та поране#

но 84 особи.

Основними причинами високо#

го рівня аварійності є низька дис#

ципліна водіїв та перевищення ни#

ми швидкості руху.

Аналіз розподілу ДТП у ЗС Украї#

ни за передумовами їх скоєння у

2003–2005 роках свідчить, що в се#

редньому щорічно 20 відсотків від

усіх ДТП приходиться на переви#

щення швидкості руху водіями вій#

ськових транспортних засобів, а

військовослужбовцями на власних

транспортних засобах — до 31 від#

сотка від усіх ДТП.

Крім того, протягом минулого

року з вини водіїв військових

транспортних засобів та військово#

службовців на власних транспорт#

них засобах, які керували автомобі#

лями у стані алкогольного сп’янін#

ня, скоєно — 9 ДТП, у яких загинуло

чотири та травмовано вісім осіб.

В середньому щорічно до 35 вій#

ськовослужбовців затримується

працівниками ДАІ МВС України за

керування власними транспорт#

ними засобами у стані алкогольно#

го сп’яніння.

— Вікторе Володимировичу,

що заважає представникам

військової інспекції безпеки

дорожнього руху якісно вико�

нувати поставлені завдання? 

— Тривалий час досить склад#

ною проблемою було забезпечен#

ня підрозділів військової інспекції

безпеки дорожнього руху техні#

кою та спеціальним обладнанням.

Тому стало необхідним придбання

нових легкових автомобілів для

військових інспекторів. Адже вони

ВВііккттоорр  ЮЮККААЛЛОО:: ««««ЗЗЗЗаааа    ппппоооорррруууушшшшеееенннннннняяяя
ппппррррааааввввиииилллл    ддддоооорррроооожжжжннннььььооооггггоооо
ррррууууххххуууу    шшшшттттрррраааафффф    ммммааааєєєє
ббббууууттттииии    ааааддддееееккккввввааааттттнннниииимммм
ззззааааррррппппллллаааатттт іііі     ввввооооддддііііяяяя»»»»

Ðåôîðìóâàííÿ â³ò÷è-
çíÿíî¿ äåðæàâíî¿ àâ-
òî³íñïåêö³¿ âèêëèêàëî
íåàáèÿêó çàö³êàâëå-
í³ñòü ñåðåä ïåðåñ³÷-
íèõ ãðîìàäÿí. Âò³ì,
ñüîãîäí³ ìàëî êîìó
â³äîìî, ùî Ì³í³-
ñòåðñòâî îáîðîíè
Óêðà¿íè ùå ó 1996
ðîö³ çä³éñíèëî ïåðø³
êðîêè äî ðàäèêàëüíî¿
ðåôîðìè â³äîì÷î¿
ñëóæáè áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó.
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супроводжують колони, що пере#

возять особовий склад, техніку,

озброєння, небезпечні вантажі. 

Не менш актуальною є фахова

підготовка водіїв. У зв'язку з тим,

що термін строкової служби змен#

шився, програма допідготовки во#

діїв також скорочена. За таких

умов командири не можуть забез#

печити якісне навчання тих, хто

приходить до війська з невеликим

досвідом. Тому представники вій#

ськової інспекції безпеки дорож#

нього руху докладають багато зу#

силь і часу для проведення занять з

ними. Переконаний, що ця про#

блема є загальнодержавною, оскі#

льки багато водіїв для цивільних

установ і підприємств готують са#

ме у збройних силах. Досвід, набу#

тий ними в армії, може стати про#

фесією на все життя. Важливо, що

під час служби військовослужбовці

мають реальну можливість підви#

щити свій професійний рівень,

одержати вищі категорії (керуван#

ня автобусами і тягачами). 

Підготовка водіїв відбувається в

169#му навчальному центрі коман#

дування Сухопутних військ Зброй#

них Сил України та в 31#му навча#

льному центрі. 

Працівниками державної та вій#

ськової інспекцій приділяється

особлива увага підготовці водіїв

автобусів.

— Можливо, для покращення

ситуації на автошляхах слід за�

провадити суворіші покаран�

ня за порушення правил доро�

жнього руху? 

— Міністерством транспорту

України створена державна конце#

пція «Забезпечення безпеки доро#

жнього руху в Україні». Міністер#

ство оборони готує свої пропози#

ції до цього документа, а міністер#

ство внутрішніх справ направило

до Верховної Ради зміни до зако#

нодавчих актів щодо посилення

заходів впливу на тих водіїв, які

грубо порушують правила дорож#

нього руху. Зважаючи на те, що се#

ред них є люди різного рівня мате#

ріального достатку, необхідно за#

провадити диференційну систему

накладання штрафів. Адже одна

справа оштрафувати на 200 гри#

вень водія, який працює на держа#

вному підприємстві, отримуючи

800 гривень, і зовсім інша за таке

саме правопорушення на таку ж

суму, наприклад, підприємця, який

отримує декілька тисяч доларів за

місяць.

— Чи мають право військові

автоінспектори перевіряти ав�

томобілі невійськового відом�

ства? 

— Служби безпеки дорожнього

руху функціонують в усіх силових

структурах, але військова інспек#

ція безпеки дорожнього руху є ли#

ше у ЗС України. Їхнім завданням

є здійснення контролю за дотри#

манням безпеки дорожнього руху

водіями усіх силових відомств. 

— Чи існують структури з

безпеки дорожнього руху в ар�

міях європейських країн? 

— Підрозділи військової поліції

функціонують у всіх арміях кра#

їн — членів НАТО. Наприклад, у Ве#

ликій Британії військова поліція

створена ще в 1953 році, у Поль#

щі — на початку 90#х років ХХ сто#

ліття. Військова поліція має підроз#

діли військової дорожньої поліції,

обов’язки та права яких у кожній

армії мають свої особливості.

Українська військова інспекція

безпеки дорожнього руху не по#

ступається правами військовій по#

ліції армій держав НАТО. Ми поки

що програємо своїм іноземним

колегам лише в технічному осна#

щенні та автомобільній техніці. 

— Що Ви порадите військо�

вим водіям, які мають власне

авто, аби в них залишався хо�

роший настрій після зустрічі з

автоінспектором?

— Вважаю, треба бути взаємно

ввічливими і не порушувати пра#

вил дорожнього руху. Автоінспек#

тор не стане навмисно шукати в ді#

ях водія порушень. Автомобіль має

бути технічно справним, відповід#

но обладнаним. Саме за таких умов

обидва матимуть гарний настрій. 

Я прихильник радикальних за#

ходів для покращання ситуації на

автошляхах. Однією зі складових

вступу України до Європейського

Союзу має бути дотримання циві#

лізованих норм з безпеки дорож#

нього руху. На жаль, протягом 2005

року 14 відсотків тих, що загинули

в Європі в дорожньо#транспорт#

них пригодах — громадяни Украї#

ни. І це при тому, що наша держава

має лише два відсотки транспорт#

них засобів, які експлуатуються в

усіх європейських країнах.

Áåñ³äó â³â Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ

NOTA BENE

Óêðà¿íñüêà Â²ÁÄÐ íå ïîñòóïàºòüñÿ
ïðàâàìè â³éñüêîâ³é ïîë³ö³¿ àðì³é

äåðæàâ ÍÀÒÎ. 

Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç àâàð³éíîñò³ íà â³éñüêîâèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ
ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè çà 2000–2005 ðð.

ð³ê

ÄÒÏ

ïîñòðàæäàë³

2000 2001 2002 2003 2004 2005

40 27 28 23 25 17

54 58 59 34 56 32



ÂÀÒ «ÌÅÐÈÄ²ÀÍ» ²Ì. Ñ.Ï.ÊÎÐÎËÜÎÂÀ
Óêðà¿íà, 03680, ì. Êè¿â, áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå, 8

Òåë./ôàêñ +38 (044) 454-11-93, 408-81-09, Òîðãîâèé ä³ì «Ìåðèä³àí»
E-mail: tdm@merydian.kiev.ua   http://www.merydian.kiev.ua

Ä³àïàçîí âèì³ðþâàííÿ ÷àñòîò ÍÃ-ñèãíàë³â 10 Ãö - 40 ÃÃö
Ä³àïàçîí âèì³ðþâàííÿ ÷àñòîò ²Ì-ñèãíàë³â 0,1 - 40 ÃÃö
Ð³âåíü âõ³äíèõ ñèãíàë³â ÍÃ:    0,05 - 1 Â (10 Ãö - 330 ÌÃö)

²Ì:     0,05 - 0,5 Â (100 ÌÃö - 330 ÌÃö)
ÍÃ ³ ²Ì:    0,02 - 5 ìÂò (0,33 - 1 ÃÃö)
ÍÃ ³ ²Ì:    0,03 - 5 ìÂò (1 - 5 ÃÃö)
ÍÃ ³ ²Ì:    0,05 - 5 ìÂò (5 - 10 ÃÃö)
ÍÃ ³ ²Ì:    0,1 - 5 ìÂò (10 - 40 ÃÃö)

Ãðàíèöÿ äîïóñòèìî¿ â³äíîñíî¿ ïîõèáêè âíóòð³øíüîãî îïîðíîãî ãåíåðàòîðà ± 2,5·10-7 çà ð³ê
Òðèâàë³ñòü âõ³äíèõ ²Ì ðàä³îñèãíàë³â 0,3 ìêñ - 10 ìñ
×àñòîòà ïîâòîðåííÿ ²Ì ðàä³îñèãíàë³â 50 Ãö - 1 ÌÃö
Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü, íå á³ëüøå 50 ÂÀ
Ðîáî÷èé ä³àïàçîí òåìïåðàòóð â³ä ì³íóñ 10 °Ñ äî ïëþñ 50 °Ñ

Ìàñà, íå á³ëüøå 6 êã
Ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè 307õ115õ312 ìì

Ñåðòèô³êàò
ISO

9001:2000

Частотомір електронний
цифровий UA Ч3P101

Генератор сигналів
UA Г4P301

Ïðèçíà÷åíèé äëÿ àâòîìàòè÷íîãî âèì³ðþâàííÿ ÷àñòîòè íåïåðåðâíèõ ãàðìîí³÷íèõ (ÍÃ) ³ ³ìïóëüñíî-ìîäóëüîâàíèõ (²Ì)
ñèãíàë³â â íàäøèðîêîìó ä³àïàçîí³ ÷àñòîò. Ïðèëàä ðîçðîáëåíèé äëÿ çàì³íè ìîðàëüíî çàñòàð³ëîãî ÷àñòîòîì³ðà ×3-66 ³
çàñòîñîâóºòüñÿ â ðàä³îëîêàö³¿, êîñì³÷íîìó çâ'ÿçêó, âèðîáíèöòâ³ ðàä³îêîìïîíåíò³â ³ ðàä³îåëåêòðîííî¿ àïàðàòóðè, íàóêî-
âî-äîñë³äíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ, ðåìîíòíèõ ìàéñòåðíÿõ, ìåòðîëîã³÷íèõ öåíòðàõ, ëàáîðàòîð³ÿõ ó÷áîâèõ çàêëàä³â ³ ò.³í.

Ïðèçíà÷åíèé äëÿ ãåíåðóâàííÿ âèñîêîñòàá³ëüíèõ çà ÷àñòîòîþ ³ ïîòóæí³ñòþ åëåêòðè÷íèõ ñèãíàë³â. Çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ
ìåòðîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ³ îñâîºííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é ç âèêîðèñòàííÿì òåõí³êè âèñîêèõ ³ íàä-
âèñîêèõ ÷àñòîò. Ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðè ðîçðîáö³ ³ âèðîáíèöòâ³ ðàä³îåëåêòðîííî¿ àïàðàòóðè, à òàêîæ
ï³äïðèºìñòâàìè ïî îáñëóãîâóâàííþ ðàä³îìîâëåííÿ, òåëåáà÷åííÿ ³ çâ'ÿçêó. Çàáåçïå÷óº ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ðàä³îåëåê-
òðîííî¿ àïàðàòóðè ³ ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³. Ïðèëàä çàì³íþº ñèíòåçàòîðè ³ ãåíåðàòîðè ÷àñòîò: Ð×6-05, ×6-
71, Ã4-102, Ã4-106, Ã4-107, Ã4-151, Ã4-158, Ã4-164, Ã4-176, Ã4-180.

Технічні характеристики

Ä³àïàçîí ÷àñòîò, ÌÃö 0,1-1200
Äèñêðåòí³ñòü óñòàíîâêè ÷àñòîòè, Ãö 1
×àñ óñòàíîâêè ÷àñòîòè, ìñ 50
Ä³àïàçîí çì³íþâàííÿ âèõ³äíî¿ ïîòóæíîñò³, äÁì
Ïîõèáêà óñòàíîâêè îïîðíîãî ð³âíÿ, äÁ

â³ä ì³íóñ 127 äî ïëþñ 13

Ð³âåíü ãàðìîí³÷íèõ ³ íåãàðìîí³÷íèõ ñêëàäîâèõ â ñïåêòð³ âèõ³äíîãî ñèãíàëó â
ðåæèì³ íåìîäóëüîâàíèõ êîëèâàíü (ÍÊ), äÁ

± 1

Ðåæèìè ðîáîòè

ì³íóñ 30/60

²íòåðôåéñè

ÍÊ, âíóòð³øíÿ ³ çîâí³øíÿ ìîäóëÿö³¿:
ÀÌ, ×Ì, ²Ì

Ìàñà, êã
100
12

Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü íå á³ëüøå, ÂÀ
RS232-C ³ IEEE-488

Технічні характеристики
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Ïðèçíà÷åíèé äëÿ íàäàííÿ àâ³àö³é-
íî¿ ï³äòðèìêè ñóõîïóòíèì â³éñüêàì.
Ìàº âèñîêó òåõíîëîã³÷í³ñòü, íèçüêó
âàðò³ñòü, ïðèéíÿòí³ ëüîòíî-òåõí³÷í³
õàðàêòåðèñòèêè, ï³äâèùåíó æèâó-
÷³ñòü çà ðàõóíîê ïðîòåêòóâàííÿ ïà-
ëèâíèõ áàê³â, ðåçåðâóâàííÿ ñèñòåìè
êåðóâàííÿ, áðîíþâàííÿ êàá³íè ëüîò-
÷èêà, äâèãóí³â òà ³íøèõ âàæëèâèõ
åëåìåíò³â êîíñòðóêö³¿. Íèçüêî ðîçì³-
ùåíå òðèëîíæåðîííå êðèëî ñêëàäà-
ºòüñÿ ç òðüîõ ñåêö³é (ó öåíòðàëüí³é
ðîçì³ùóþòüñÿ ïàëèâí³ áàêè). Õâîñ-
òîâå îïåðåííÿ äâîê³ëåâå. Êàá³íà
ëüîò÷èêà º íàéá³ëüø çàõèùåíîþ
êîíñòðóêö³ºþ, ç òèòàíîâî¿ áðîí³ òà
âíóòð³øíüîãî ïðîòèîñêîëêîâîãî åê-
ðàíà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç áàãàòîøà-
ðîâî¿ íåéëîíîâî¿ òêàíèíè. Ó ïåðåäí³é
÷àñòèí³ ë³õòàðÿ âñòàíîâëåíèé ïðî-
çîðèé áðîíåáëîê, ÿêèé âèòðèìóº
âëó÷åííÿ êóë³ êàë³áðó 12,7 ìì ³ ïòà-
õ³â âàãîþ äî 1,8 êã. Øòóðìîâèê
îñíàùåíèé äâîìà ÒÐÄÄ TF34-GE-
100, ùî ðîçì³ùåí³ â îêðåìèõ ÷àñò-
êîâî áðîíüîâàíèõ ãîíäîëàõ ïî îáèä-
âà áîêè õâîñòîâî¿ ÷àñòèíè ôþçåëÿ-
æó. Äî ïàëèâíî¿ ñèñòåìè âõîäÿòü äâà

ïðîòåêòîâàíèõ êðèëîâèõ ³ äâà ôþçå-
ëÿæíèõ áàêè. Óñ³ áàêè çñåðåäèíè ïî-
êðèò³ ïîðîïëàñòîì, ùî çàïîá³ãàº âè-
áóõó ïàëèâîïîâ³òðÿíî¿ ñóì³ø³ ïðè ¿õ
óøêîäæåíí³. Îçáðîºííÿ ñêëàäàºòüñÿ
³ç âáóäîâàíî¿ 30-ìì ñåìèñòâîëüíî¿
ãàðìàòè GAU-8/A (áîºêîìïëåêò —
1174 ïàòðîíè), ÊÐ AGM-65
«Maverick», áîìá, ðîçì³ùåíèõ íà 11
çîâí³øí³õ âóçëàõ ï³äâ³ñêè. Äî ïðèö³-
ëüíîãî îáëàäíàííÿ âõîäÿòü: îïòè÷-
íèé ïðèö³ë, ³íäèêàòîð â³äîáðàæåííÿ
äàíèõ íà ëîáîâîìó ñêë³, ëàçåðíà ñè-
ñòåìà âèÿâëåííÿ ³ ñóïðîâîäæåííÿ
«Pave Penny», ÏÍÑ ËÀÍÒÈÐÍ. Ó íî-
ðìàëüíå áîéîâå íàâàíòàæåííÿ âõî-
äÿòü 4 ÊÐ 1MAVERICK», ïîâíèé áîº-
êîìïëåêò äëÿ ãàðìàòè, ï³äâ³ñí³ êîí-
òåéíåðè ç ñèñòåìîþ «Pave Penny» ³
ñòàíö³ºþ ðàä³îåëåêòðîííîãî ïðèäó-
øåííÿ AN/ALQ-119. Äëÿ óðàæåííÿ
íàçåìíèõ ö³ëåé ëüîò÷èêàì ðåêîìåí-
äóºòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ ãàðìàòîþ ÿê
øâèäêîä³þ÷îþ ³ ïðîñòîþ ó çàñòîñó-
âàíí³ çáðîºþ. ¯¿ áðîíåá³éíî-çàïàëþ-
âàëüíèé ñíàðÿä ìîæå âèâåñòè ç ëà-
äó òàíê ïðè âëó÷åíí³ â áîðò ç â³äñòà-
í³ áëèçüêî 1800 ì. Ðàêåòè
«Maverick» çâè÷àéíî çàñòîñîâóþòü-
ñÿ ç äàëüíîñò³ íå ìåíøå 3000 ì ³ äî
19 êì. 

Áîéîâà âàãà êîìïëåêñó, êã 38
Âàãà ðàêåòè, êã 18
Âàãà áîéîâî¿ ÷àñòèíè, êã 3
Äîâæèíà ðàêåòè, ì 1,8
Ä³àìåòð ðàêåòè, ì 0,09
Øâèäê³ñòü ïîëüîòó, ì/ñ 770
Äàëüí³ñòü ñòð³ëüáè, ì:

ìàêñèìàëüíà 6000
ì³í³ìàëüíà 500 

Âèñîòà óðàæåííÿ ö³ëåé, ì:
ìàêñèìàëüíà 3000
ì³í³ìàëüíà 10 
Ðîçðàõóíîê, ÷îë. 2

ÏÅÐÅÍÎÑÍÈÉ ÇÅÍ²ÒÍÈÉ
ÐÀÊÅÒÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
«Ì²ÑÒÐÀËÜ» (ÔÐÀÍÖ²ß)

ØÒÓÐÌÎÂÈÊ A-10 
«THUNDERBOLT-2» (ÑØÀ)

тактикоPтехнічна характеристика

Äîâæèíà, ì 16,26
Ðîçìàõ êðèëà, ì 17,53
Âèñîòà, ì 4,47
Çë³òíà ìàñà, ò

ìàêñèìàëüíà 21,5
íîðìàëüíà 11,32

Ìàêñèìàëüíà ìàñà 
áîéîâîãî íàâàíòàæåííÿ, ò 7,250 
Ìàñà ïàëèâà, êã 4853
Ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü 
ïîëüîòó, êì/ãîä. 720 
Ïðàêòè÷íà ñòåëÿ, ì 10 600 
Ðàä³óñ ä³¿, êì 460—1 000
Äâèãóíè òÿãîþ, êã 2õ4100

тактикоPтехнічна характеристика

ÏÇÐÊ «Mistral» ðîçðîáëåíèé ô³ð-
ìîþ «Ìàòðà» ó 1980 ðîö³. Çíàõî-
äèòüñÿ íà îçáðîºíí³ ñóõîïóòíèõ
â³éñüê Ôðàíö³¿, Àáó-Äàá³, Áåëüã³¿,
Óãîðùèíè, Ê³ïðó, Ô³íëÿíä³¿, Ãàáîíó,
²òàë³¿, Ñàóä³âñüêî¿ Àðàâ³¿ é ²ñïàí³¿.
Êîìïëåêñ ïðèçíà÷åíèé äëÿ áîðîòü-
áè ç íèçüêîë³òíèìè ö³ëÿìè íà äàëü-
íîñò³ â³ä 500 äî 5000 ì. Äî ñêëàäó
êîìïëåêñó âõîäÿòü ÇÊÐ ó ãåðìåòè÷-
íîìó ÒÏÊ, ïóñêîâèé ïðèñòð³é ç îïòè-
÷íèì ïðèö³ëîì ³ òðèíîãîþ äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ âñ³õ åëåìåíò³â êîìïëåêñó òà
ñèä³ííÿ íàâ³äíèêà. ÇÊÐ âèêîíàíà çà
àåðîäèíàì³÷íîþ ñõåìîþ «óòêà». Âî-
íà ñêëàäàºòüñÿ ç êîðïóñó, ²× ãîëîâêè
ñàìîíàâåäåííÿ, åëåêòðîííî¿ àïàðà-
òóðè íàâåäåííÿ, åëåêòðè÷íèõ ñåðâî-
äâèãóí³â êåðóâàííÿ. Ãîëîâêà ñàìî-
íàâåäåííÿ çäàòíà çàõîïëþâàòè ³ ñó-
ïðîâîäæóâàòè ³íôðà÷åðâîí³ ñèãíàëè
â³ä ðåàêòèâíîãî ë³òàêà, ùî çíàõî-
äèòüñÿ íà äàëüíîñò³ ïîíàä 6 êì, à
ëåãêîãî ãåë³êîïòåðà, îñíàùåíîãî
ïðèñòðîÿìè äëÿ çíèæåííÿ ²× âèïðî-
ì³íþâàííÿ, — á³ëüøå 4 êì íàâ³òü íà
çóñòð³÷íèõ êóðñàõ.

Îñêîëêîâî-ôóãàñíà ÁÓ ì³ñòèòü
ãîòîâ³ âîëüôðàìîâ³ êóëÿñò³ óðàæó-
þ÷³ åëåìåíòè ³ îñíàùåíà êîíòàêò-
íèì ³ ëàçåðíèì íåêîíòàêòíèì ï³ä-
ðèâà÷àìè.

Ðóõîìà óñòàíîâêà ðàêåòè ñêëàäà-
ºòüñÿ ç³ ñòàðòîâîãî ³ ìàðøîâîãî
äâèãóí³â. Ñòàðòîâèé ðîçì³ùåíèé ó
ñîïëîâ³é ÷àñòèí³ ìàðøîâîãî äâèãóíà
³ çàáåçïå÷óº ïî÷àòêîâó øâèäê³ñòü
ðàêåòè 40 ì/ñ. Ìàðøîâèé äâèãóí
âìèêàºòüñÿ íà â³äñòàí³ áëèçüêî 15 ì
â³ä ïóñêîâî¿ óñòàíîâêè ³ ðîçãàíÿº ðà-
êåòó äî ìàêñèìàëüíî¿ øâèäêîñò³
Ì=2,6.
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АКТУАЛЬНО

Під час проведення етапу Кубка

світу з плавання у Берліні українсь#

кий армієць став найуспішнішим

спортсменом змагань, встановив#

ши світовий та європейський ре#

корди. Спочатку на 50#метрівці

брасом плавець перевершив своє

ж досягнення і показав час 26,17

секунди. Попередній світовий ре#

корд — 26,20 секунд — був встано#

влений у тому ж берлінському ба#

сейні!

— Настав час нового рекорду,

адже пройшло майже чотири ро#

ки, — розповідає Олег. — Я серйоз#

но готувався до цієї події, намагав#

ся показати кращий результат. Сві#

товий рекорд став подарунком до

мого дня народження — два дні то#

му мені виповнилося 27 років.

До речі, окрім рекордів, Олег

отримав ще один подарунок: орга#

нізатори турніру вручили пред#

ставнику Збройних Сил України

спеціальний приз — автомобіль

«Фольксваген Гольф». 

Наступного дня старший лейте#

нант Олег Лісогор виграв фінальний

заплив на 100 метрів брасом, вста#

новивши при цьому новий рекорд

Європи — 57,67 секунди! На одній із

контрольних позначок він переви#

щував попередній світовий рекорд

на шість сотих секунди, однак через

втому після першого етапу змагань

не зміг його перевершити. Перевага

нашого спортсмена над конкурен#

тами була колосальною — на остан#

ніх 25 метрах дистанції Олег Лісо#

гор випереджав суперників на півто#

ра корпуси. До світового рекорду,

встановленого американцем Едом

Мозесом, Олегу не вистачило всього

дві десятих секунди. 

На шостому етапі Кубка світу,

який пройшов у Москві, Олег знову

був серед кращих: його здобуток —

три медалі. Як і в Берліні, Лісогор

на своїй улюбленій дистанції

50 метрів брасом обійшов свого

постійного суперника американця

Еда Мозеса — 26,67 проти 27,38.

АКТУАЛЬНО

РРЕЕККООРРДД!!  

ЩЩЕЕ  РРЕЕККООРРДД!!
Старший лейтенант Збройних Сил України Олег
Лісогор протягом двох днів двічі «підредагував»
історію світового та європейського плавання. Íà Îë³ìï³àä³ íàøó êðà¿íó ïðåäñòà-

âëÿòèìóòü â³ñ³ì ñïîðòñìåí³â â³ä
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Óêðà¿íö³ âè-
ñòóïàòèìóòü â çìàãàííÿõ ç ëèæíèõ
ãîíîê, ô³ãóðíîãî êàòàííÿ, á³àòëîíó,
ôð³ñòàéëó, ñàííîãî ñïîðòó, ã³ðñüêèõ
ëèæ, øîðòòðåêó, øâèäê³ñíîãî á³ãó íà
êîâçàíàõ, ëèæíîãî äâîáîðñòâà, ñòðè-
áê³â ç òðàìïë³íà. 
Ëåéòåíàíò Îëåêñàíäð Á³ëàíåíêî:

âèä ñïîðòó — á³àòëîí (äàòà âèñòó-
ïó — 11, 14, 18, 21 òà 25 ëþòîãî).

Ïðàïîðùèê Åíâåð Àáëàºâ: ôð³ñ-
òàéë (23 ëþòîãî).

Ïðàïîðùèê Ñòàí³ñëàâ Êðàâ÷óê:
ôð³ñòàéë (23 ëþòîãî).

Ïðàïîðùèê Îëåíà Ìÿãêèõ: øâèä-
ê³ñíèé á³ã íà êîâçàíàõ (12, 19 òà
22 ëþòîãî).

Ðÿäîâèé ñëóæáè çà êîíòðàêòîì
Ñåðã³é Äÿ÷óê: ëèæíå äâîáîðñòâî
(11 ëþòîãî).

Îëåíà Ãðóøèíà: ô³ãóðíå êàòàííÿ
(20 ëþòîãî).

Ðóñëàí Ãîí÷àðîâ: ô³ãóðíå êàòàííÿ
(20 ëþòîãî).

Àíäð³é Áåõ: ô³ãóðíå êàòàííÿ (13
ëþòîãî).

Під прицілом —

олімпійські 
нагороди

Ç 10 ïî 26 ëþòîãî â
ì³ñò³ Òóð³í (²òàë³ÿ)
ïðîõîäèòèìóòü
XX çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Íà íèõ áóäóòü
ðîç³ãðàí³ 82 êîìïëå-
êòè íàãîðîä ó 15 âè-
äàõ ñïîðòó.
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