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20 ÷åðâíÿ â ì³ñò³ Øîñòêà, ùî íà Ñó-
ìùèí³, íà áàç³ Äåðæàâíîãî íàóêîâî-
äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó õ³ì³÷íèõ ïðîäóê-
ò³â â³äáóëàñÿ óòèë³çàö³ÿ íàäëèøêîâî¿
ê³ëüêîñò³ ïåðåíîñíèõ çåí³òíî-ðàêåò-
íèõ êîìïëåêñ³â.

Çä³éñíåííÿ â Óêðà¿í³ ïðàêòè÷íî¿
óòèë³çàö³¿ ÏÇÐÊ çàïî÷àòêîâàíî â ðà-
ìêàõ ïðîåêòó Òðàñòîâîãî ôîíäó ÍÀÒÎ
ïðîãðàìè «Ïàðòíåðñòâî çàðàäè ìè-
ðó» ç óòèë³çàö³¿ òà çíèùåííÿ çâè÷àé-
íèõ áîºïðèïàñ³â, ëåãêîãî îçáðîºííÿ ³
ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿ òà ïåðåíîñíèõ çåí³-
òíî-ðàêåòíèõ êîìïëåêñ³â. Êîøòè íà ö³

ö³ë³ âèòðà÷àòèìóòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç
²ìïëåìåíòàö³éíîþ óãîäîþ ì³æ Êàá³-
íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Ï³âí³÷íî-
àòëàíòè÷íèì ñîþçîì ç ïèòàíü ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
³ ïîñòà÷àííÿ (NAMSÎ). 

Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïåðøîãî åòàïó
öüîãî ïðîåêòó ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè
äîïîìîãó â³ä äåðæàâ — ÷ëåí³â ÍÀÒÎ
íà çíåøêîäæåííÿ 1 000 îäèíèöü
ïåðåíîñíèõ çåí³òíî-ðàêåòíèõ êîì-
ïëåêñ³â, 400 òèñ. îäèíèöü ëåãêîãî
îçáðîºííÿ ³ ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿ òà
15 òèñ. òîíí çàñòàð³ëèõ áîºïðèïàñ³â. 

Ó Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèëàõ ÇÑ
Óêðà¿íè ïðîéøîâ òðèäåííèé ðåéäîâèé
çá³ð çà ó÷àñòþ êîðàáåëüíîãî ñêëàäó,
ùî âõîäèòü äî ñêëàäó ìîðñüêî¿ êîì-
ïîíåíòè Îá’ºäíàíèõ ñèë øâèäêîãî
ðåàãóâàííÿ òà Îñíîâíèõ ñèë îáîðîíè. 

Ïîíàä ï³âòîðà äåñÿòêà êîðàáë³â,
êàòåð³â òà ñóäåí óêðà¿íñüêîãî â³éñü-
êîâîãî ôëîòó, çîêðåìà, ôðåãàò «Ãåòü-
ìàí Ñàãàéäà÷íèé», êîðàáåëü óïðàâ-
ë³ííÿ «Ñëàâóòè÷», êîðâåò «Ïðèäí³ïðî-
â’ÿ», ìîðñüêèé òðàëüùèê «×åðí³ã³â»,
ðàêåòí³ êàòåðè «Êàõîâêà» òà «Ïðèëó-
êè» âèéøëè ó ìîðå äëÿ âèêîíàííÿ òà
óäîñêîíàëåííÿ åëåìåíò³â êóðñîâèõ
çàâäàíü. Â³ä Öåíòðó ïîøóêîâèõ àâà-
ð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò äëÿ â³äïðà-
öþâàííÿ çàâäàíü ç íàäàííÿ äîïîìî-
ãè ïîøêîäæåíîìó êîðàáëþ âèéøëè â
ìîðå ðÿòóâàëüíå ñóäíî «Êðåìåíåöü»,
ðÿòóâàëüíèé áóêñèð «Äóáíî» òà ïî-
æåæíèé êàòåð «Áîðù³â».

Ãîëîâíà ìåòà ðåéäîâîãî çáîðó ïî-
ëÿãàëà ó çëàãîäæåí³ ä³é åê³ïàæ³â êî-
ðàáë³â, íàâ÷àíí³ ¿õ áîðîòüá³ çà æèâó-
÷³ñòü, ï³äãîòîâö³ øòàá³â ÿê îðãàí³â
óïðàâë³ííÿ ñèëàìè íà ìîð³, à òàêîæ
ñòàíîâëåííþ ìîëîäîãî ïîïîâíåííÿ.
Åê³ïàæ³ êîðàáë³â ïðîâåëè íèçêó òàê-
òè÷íèõ íàâ÷àíü, â òîìó ÷èñë³ àðòèëå-
ð³éñüê³ òà ðàêåòí³ ñòð³ëüáè, âèêîíàëè
òðàëüí³ âïðàâè òà òðåíóâàííÿ ç âè-
çíà÷åíèõ âèä³â îáîðîíè íà íåçàõè-
ùåíîìó ðåéä³. 

Çã³äíî ç ïðîãðàìîþ óêðà¿íñüêî-àìå-
ðèêàíñüêèõ â³éñüêîâèõ êîíòàêò³â íà
2006 ð³ê â³äáóâñÿ â³çèò ïðåäñòàâíè-
ê³â Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè äî Êî-
ìàíäóâàííÿ ÇÑ Ñïîëó÷åíèõ øòàò³â
Àìåðèêè â ªâðîï³. Çîêðåìà, âîíè â³ä-
â³äàëè àêàäåì³þ ï³äãîòîâêè ñåðæàíò-

ñüêîãî ñêëàäó ³ìåí³ Ê³cë³íãà, ùî äèñ-
ëîêóºòüñÿ ó Ôåäåðàòèâí³é Ðåñïóáë³ö³
Í³ìå÷÷èíà â àâ³àì³ñòå÷êó Êàïëóí.

Ï³ä ÷àñ â³çèòó îô³öåðè Ïîâ³òðÿíèõ
Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè îçíàéîìèëèñÿ ç ïðî-
ôåñ³éíîþ â³éñüêîâîþ ï³äãîòîâêîþ ó
Â³éñüêîâî-Ïîâ³òðÿíèõ Ñèëàõ ÑØÀ,
õàðàêòåðèñòèêîþ ð³çíèõ òèï³â øê³ë
ï³äãîòîâêè ñåðæàíò³â, îáì³íÿëèñÿ
äîñâ³äîì ñêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïëà-
í³â òà âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèêè âèêëà-
äàííÿ. Îñîáëèâó óâàãó óêðà¿íñüê³
îô³öåðè ïðèä³ëèëè äîñâ³äó âêëþ÷åí-
íÿ â ïðîöåñ ïðîôåñ³éíî¿ â³éñüêîâî¿
ï³äãîòîâêè àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì,
à òàêîæ îáì³íÿëèñÿ ³íôîðìàö³ºþ
ùîäî ôóíêö³é òà îáîâ’ÿçê³â êîðïóñó
ñåðæàíò³â Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë.

Ó ÷åðâí³, â³äïîâ³äíî äî ïëàíó áîéîâî¿
ï³äãîòîâêè, ïðîéøëè äâîäåíí³ òðåíó-
âàííÿ ç ÷åðãîâèìè ñèëàìè ïðîòèïî-
â³òðÿíî¿ îáîðîíè Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ
Óêðà¿íè. Âîíè ïðîõîäèëè ï³ä çàãàëü-
íèì êåð³âíèöòâîì íà÷àëüíèêà Ãåíå-
ðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäó-
âà÷à ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíè-
êà Ñåðã³ÿ Êèðè÷åíêà. 

Îñíîâíà ìåòà — ïåðåâ³ðèòè ãîòîâ-
í³ñòü òà ñïðîìîæí³ñòü âèêîíàííÿ çà-
âäàíü çà ïðèçíà÷åííÿì â óìîâàõ çà-
ãðîçè òåðîðèñòè÷íèõ àêò³â òà ³íøèõ
ôîðñ-ìàæîðíèõ îáñòàâèí.

Äî òðåíóâàíü áóëè çàëó÷åí³ êî-
ìàíäóâàííÿ, ÷åðãîâ³ áîéîâ³ îáñëóãè
êîìàíäíîãî öåíòðó, êîìàíäí³ ïóíêòè
ïîâ³òðÿíèõ êîìàíäóâàíü òà ìàéæå
âñ³ àâ³àö³éí³ áðèãàäè, äèâ³ç³îíè çå-
í³òíèõ ðàêåòíèõ â³éñüê òà ðàä³îòåõ-
í³÷í³ ï³äðîçä³ëè Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ
Óêðà¿íè.

Ó õîä³ òðåíóâàííÿ â³äïðàöüîâóâà-
ëèñÿ ð³øåííÿ êîìàíäóâà÷à Ïîâ³òðÿ-
íèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè ç ïðîòèïîâ³òðÿíî¿
îáîðîíè âàæëèâèõ äåðæàâíèõ îá’ºê-
ò³â ç³ çä³éñíåííÿì ðåàëüíîãî ïåðåáà-
çóâàííÿ ëàíîê âèíèùóâàëüíî¿, áîì-
áàðäóâàëüíî¿ òà òðàíñïîðòíî¿ àâ³àö³¿
íà àåðîäðîìè, ùî äèñëîêóþòüñÿ â
Õìåëüíèöüê³é, Ð³âíåíñüê³é ³ Ìèêîëà-
¿âñüê³é îáëàñòÿõ. Ïî òðèâîç³ áóëè ï³ä-
íÿò³ ï³äðîçä³ëè çåí³òíèõ ðàêåòíèõ òà
ðàä³îòåõí³÷íèõ â³éñüê, ÿê³ âèéøëè íà
ïðèêðèòòÿ â ðàéîí Õìåëüíèöüêî¿ ÀÅÑ
òà âèçíà÷åíèõ îá’ºêò³â ó Ëüâ³âñüê³é
îáëàñò³.

Êîìåíòóþ÷è òðåíóâàííÿ, ãåíåðàë-
ïîëêîâíèê Ñåðã³é Êèðè÷åíêî çàóâà-
æèâ, ùî ï³ä ÷àñ éîãî ïðîâåäåííÿ
ïðèéìàëèñÿ ð³øåííÿ ùîäî ïåðåäèñ-
ëîêàö³¿ ë³òàê³â íà àåðîäðîìè îïåðà-
òèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Â³í ï³äêðåñëèâ,
ùî óñ³ ë³òàëüí³ àïàðàòè ³ì³òóâàëè óäà-
ðè ç ïîâ³òðÿ òà âèêîíóâàëè çàâäàííÿ â
ðàä³óñ³ 100–110 ê³ëîìåòð³â â³ä
ïóíêò³â ïîñò³éíî¿ äèñëîêàö³¿.
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Êîìàíäóâàííÿ òà îñîáîâèé ñêëàä
øîñòî¿ ðîòàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ ñêëàäîâî¿
ñï³ëüíîãî óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî
ìèðîòâîð÷îãî áàòàëüéîíó «ÓêðÏîë-
áàò» áàãàòîíàö³îíàëüíî¿ áðèãàäè
«East» ñèë ÊÔÎÐ ó Êîñîâîìó ï³äáèëè
ï³äñóìêè âèêîíàííÿ ìèðîòâîð÷èõ çà-
âäàíü íà Áàëêàíàõ. 

Ïî÷èíàþ÷è ç ñåðïíÿ 2005 ðîêó,
óêðà¿íñüê³ ìèðîòâîðö³ øîñòî¿ ðîòàö³¿
çä³éñíèëè ïîíàä 1200 ïàòðóëþâàíü
ó çîí³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íàøîãî êîí-
òèíãåíòó — ìóí³öèïàë³òåò³ Øòðïöå,
âèñòàâèëè 1270 ñïîñòåðåæíèõ ïî-
ñò³â, îãëÿíóëè ìàéæå 5300 öèâ³ëüíèõ
àâòîìîá³ë³â. 

Ðàçîì ³ç ïîëüñüêèìè òà àìåðè-
êàíñüêèìè â³éñüêîâèêàìè óêðà¿í-
ñüê³ ìèðîòâîðö³ ðåàë³çóâàëè 12

øèðîêîìàñøòàáíèõ ãóìàí³òàðíèõ
ïðîåêò³â ç íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè ì³ñöåâèì æèòåëÿì òà
øê³ëüíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì,
ùî ðîçòàøîâàí³ ó íàéâ³ääàëå-
í³øèõ òà âàæêîäîñòóïíèõ íàñåëå-
íèõ ïóíêòàõ.

Äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà-
¿íè ïðèçíà÷åíî Ïåòðà Ìåëüíèêà.

Äî öüîãî ÷àñó â³í îá³éìàâ ïîñàäó
íà÷àëüíèêà ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Ïîâ³ò-
ðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè — íà÷àëüíèêà
Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî öåíòðó Ïîâ³ò-
ðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè. Ç 2003 ðîêó —
ä³éñíèé ÷ëåí ì³æíàðîäíî¿ Àêàäåì³¿
ïðîáëåì ëþäèíè â àâ³àö³¿ òà êîñìî-

íàâòèö³ (àêàäåì³ê). Ó 2005 ðîö³ çàõè-
ñòèâ äèñåðòàö³þ íà çäîáóòòÿ íàóêî-
âîãî ñòóïåíÿ äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê.
Çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè ç 1999
ðîêó. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Áîãäà-
íà Õìåëüíèöüêîãî ²²² ñòóïåíÿ, ìåäàë-
ëþ «Çà áîéîâ³ çàñëóãè», â³äçíàêîþ
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè «Äîá-
ëåñòü ³ ÷åñòü», ³ìåííîþ âîãíåïàëü-
íîþ òà õîëîäíîþ çáðîºþ.

23 ÷åðâíÿ ó Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿
îáîðîíè Óêðà¿íè â³äáóëèñÿ óðî÷èñòî-
ñò³ ç íàãîäè âèïóñêó ñëóõà÷³â ôàêóëü-
òåòó ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â îïåðàòèâíî-
ñòðàòåã³÷íîãî ð³âíÿ.

17 ãåíåðàë³â òà îô³öåð³â îòðèìàëè
äèïëîìè ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî â³é-
ñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ çà ñïåö³àëüí³ñ-
òþ «Óïðàâë³ííÿ ä³ÿìè ç’ºäíàíü òà îá’-
ºäíàíü Çáðîéíèõ Ñèë», ùå 10 ÷îëî-
â³ê — äèïëîìè ìàã³ñòð³â óïðàâë³ííÿ ó
â³éñüêîâ³é ñôåð³. 

Êðàùîìó âèïóñêíèêó öüîãî ôàêó-
ëüòåòó 2006 ðîêó ïîëêîâíèêó Îëåê-
ñàíäðó Ñèðñüêîìó âèêîíóþ÷èé
îáîâ’ÿçêè Íàäçâè÷àéíîãî ³ Ïîâíîâà-
æíîãî ïîñëà Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ â Óêðà-
¿í³ — çàñòóïíèê Ãîëîâè ì³ñ³¿ Ïîñîëüñ-
òâà Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ â Óêðà¿í³ ïàí
Ìàðò³í Õàðð³ñ âðó÷èâ ïåðåõ³äíèé Ïî-
÷åñíèé ìå÷ Êîðîëåâè Âåëèêî¿ Áðè-
òàí³¿ ªëèçàâåòè ²².

29 ÷åðâíÿ â Óêðà¿í³ çàâåðøèâñÿ â³-
çèò ³ðàêñüêî¿ â³éñüêîâî¿ äåëåãàö³¿ íà
÷îë³ ç êîìàíäóâà÷åì Ñóõîïóòíèõ
â³éñüê çáðîéíèõ ñèë Ðåñïóáë³êè ²ðàê
ãåíåðàë-ìàéîðîì Áàøàðîì Ìàõìó-
äîì Àþáîì. Ìåòà â³çèòó – îçíàéîì-
ëåííÿ ç ìîæëèâîñòÿìè ï³äïðèºìñòâ
îáîðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó
íàøî¿ äåðæàâè òà ðåìîíòíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè, ñèñòå-
ìîþ â³éñüêîâî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³.

Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó Êèºâ³ ïðåä-
ñòàâíèêè ³ðàêñüêî¿ â³éñüêîâî¿ äåëå-
ãàö³¿ ïðîâåëè ðîáî÷³ çóñòð³÷³ ç êåð³â-
íèöòâîì äåïàðòàìåíò³â òà óïðàâë³íü
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè òà Ãåíåðàëü-
íîãî øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè, â õîä³ ÿêèõ
îáãîâîðþâàëèñÿ ïèòàííÿ çàêóï³âë³
çàïàñíèõ ÷àñòèí òà ðåìîíòó îçáðî-
ºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè.

Òàêîæ áóëè ïðîâåäåí³ ïåðåãîâîðè ç
êåð³âíèöòâîì äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ ç
åêñïîðòó òà ³ìïîðòó ïðîäóêö³¿ ³ ïîñëóã
â³éñüêîâîãî òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ «Óêðñïåöåêñïîðò», äåðæàâíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðî-
íè Óêðà¿íè «Óêðà¿íñüêà àâ³àö³éíà
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ». Ó Íàö³îíà-
ëüí³é àêàäåì³¿ îáîðîíè Óêðà¿íè ³ðàê-
ñüêà â³éñüêîâà äåëåãàö³ÿ îçíàéîìè-
ëàñÿ ç ñèñòåìîþ ï³äãîòîâêè êàäð³â.

Êð³ì òîãî, ³ðàêñüê³ â³éñüêîâ³ â³äâ³-
äàëè õîëäèíãîâó êîìïàí³þ «Óêðñïåö-
òåõí³êà», êàçåííå ï³äïðèºìñòâî ì³í³-
ñòåðñòâà îáîðîíè «Êè¿âñüêèé ðåìî-
íòíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä», äå âîíè
ìàëè ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç
òåõíîëîã³ºþ ðåìîíòó òàíê³â Ò-55 òà
Ò-72, ìîäåðí³çàö³ºþ ³íøèõ çðàçê³â
áðîíåòàíêîâî¿ òåõí³êè.
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Çà ìàòåð³àëàìè Óïðàâë³ííÿ 

ïðåñ-ñëóæáè ÌÎ Óêðà¿íè



Îñíîâíà ìåòà íàâ÷àíü — â³ä-
ïðàöþâàííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ ð³-
çíèìè ðîäàìè àâ³àö³¿ ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ìèðîòâîð÷èõ òà
àíòèòåðîðèñòè÷íèõ îïåðàö³é
ó ñêëàä³ áàãàòîíàö³îíàëüíîãî
êîíòèíãåíòó ï³ä åã³äîþ ÎÎÍ.

Äî íàâ÷àíü çàëó÷àëèñÿ åê³-
ïàæ³ øòóðìîâî¿, ðîçâ³äóâàëü-
íî¿, áîìáàðäóâàëüíî¿ òà âèíè-
ùóâàëüíî¿ àâ³àö³¿, çîêðåìà,
ë³òàêè Ñó-25, Ñó-24ì, 
Ñó-24ìð òà Ñó-27 àâ³àö³éíèõ
ç’ºäíàíü Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë
ÇÑ Óêðà¿íè, ùî äèñëîêóþòüñÿ
ó Ïîëòàâñüê³é, Õìåëüíèöüê³é
òà Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñòÿõ. 

Ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íî¿ ôàçè íà-
â÷àííÿ, ÿêà â³äáóëàñÿ 20 ÷åð-
âíÿ, áóëî çàëó÷åíî 11 áîéî-
âèõ ë³òàê³â. Øòóðìîâèêè Ñó-
25 íàíîñèëè áîìáîâ³ óäàðè,
âèêîíóâàëè ñòð³ëüáè íåêåðî-
âàíèìè ðàêåòàìè ïàðîþ òà

««ТТУУГГИИЙЙ  ВВУУЗЗООЛЛ  ——  22000066»»
З 19 по 22 червня пройшли наймасштабніші
в цьому році навчання Повітряних Сил ЗС України



ëàíêîþ, åê³ïàæ³ Ñó-27 ïðîâî-
äèëè ðîç÷èñòêó ïîâ³òðÿíîãî
ïðîñòîðó, çä³éñíþâàëè ïåðå-
õîïëåííÿ ë³òàê³â «ïðîòèâíèêà»
òà âèíèùóâàëüíå ïðèêðèòòÿ
ãðóï óäàðíèõ ë³òàê³â. Ë³òàêè
ðîçâ³äóâàëüíî¿ àâ³àö³¿ 
Ñó-24ìð âèêîíàëè ïîâ³òðÿíó
ðîçâ³äêó ö³ëåé â ðàéîí³ ïîë³-
ãîíó «Êèºâî-Îëåêñàíäð³âêà»,
à ï³ñëÿ áîìáîìåòàíü — ðå-
çóëüòàò³â áîéîâîãî çàñòîñó-
âàííÿ. Íàâ÷àííÿ «Òóãèé âó-
çîë—2006» ïðîéøëî íà âèñî-
êîìó ð³âí³. Öå ñòàëî ìîæëè-
âèì çàâäÿêè òîìó, ùî êîøòè
çàãàëüíîþ ñóìîþ 1,8 ìëí
ãðèâåíü, ïåðåäáà÷åí³ íà éîãî
ïðîâåäåííÿ, íàä³éøëè ó ïîâ-
íîìó îáñÿç³, — çàçíà÷èâ êî-
ìàíäóâà÷ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë
ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
Àíàòîë³é Òîðîï÷èí ïî çàâåð-
øåííþ ïðàêòè÷íî¿ ôàçè ìàíå-
âð³â. Çàãàëîì, åê³ïàæ³ øòóðìî-
âî¿, ðîçâ³äóâàëüíî¿, áîìáàðäó-
âàëüíî¿ òà âèíèùóâàëüíî¿ àâ³à-
ö³¿ âèêîíàëè 52 ë³òàêîâèëüîòè. 

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî «Òóãèé
âóçîë» º ï³äãîòîâ÷èì åòàïîì
íàâ÷àííÿ «×èñòå íåáî—2006»,
ÿêå â³äáóäåòüñÿ ó âåðåñí³ íè-
í³øíüîãî ðîêó. 
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АКТУАЛЬНО

Патріотичне виховання є як зага�

льнодержавною справою, так і су�

то військовим аспектом, оскільки

саме світогляд юнаків, їхні мораль�

ні принципи, ставлення до справи

захисту Вітчизни матеріалізуються

у практичній діяльності армії й у

безпеці держави в цілому. Тож на

сьогодні молодіжна політика набу�

ває особливої актуальності, а до�

призовна підготовка є одним із

найголовніших чинників форму�

вання у підростаючого покоління

готовності до захисту Батьківщи�

ни. Адже ні найсучасніше озброєн�

ня та техніка, ні найдосвідченіше

високопрофесійне командування

не спроможні протистояти будь�

якій агресії без солдата з сильною

волею, твердим характером та ви�

сокими моральними якостями. 

Незважаючи на те, що сьогодні

поняття патріотизму в суспільстві

є досить розмитим, експерти од�

ностайні в тому, що служба в

збройних силах, захист Вітчизни

залишаються одним із пріоритет�

них напрямів виховання молоді.

На жаль, щорічний призов юнаків

на військову службу показує, що

бажаючих йти до війська з кожним

роком стає менше, щоправда, і

контингент молоді в плані патріо�

тичних настроїв залишає бажати

кращого. Не є таємницею, що від

служби в армії намагаються відка�

раскатися будь�якими способами.

Але справа тут не в позастатутних

взаємовідносинах, які вже стали

«притчею во язицех», і не в самих

збройних силах, а в моральних

принципах призовників. 

Сьогодні серед української мо�

лоді домінує переконання, що іно�

земне військове вторгнення в

Україну принципово неможливе.

Як правило, вагома аргументація

цієї думки відсутня, як відсутні й

мотиви до військового вишколу.

Пануючий комплекс меншоварто�

Â ðîçáóäîâ³ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè çáðîéíèì
ñèëàì íàëåæèòü îñîáëèâà ðîëü. Àðì³ÿ º
íå ò³ëüêè îçíàêîþ äåðæàâíîñò³, ¿¿ ãàðàíòîì,
à é øêîëîþ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ ìîëîä³. 

«...І ПОКАЖЕМ, ЩО МИ, 
БРАТТЯ, КОЗАЦЬКОГО РОДУ!»
Більше третини допризовників вважають службу
в армії конституційним обов’язком, а кожний другий
має бажання служити у професійному війську
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сті, підтриманий публічними за�

явами екс�президента України Ле�

оніда Кучми на кшталт «українська

ідея не спрацювала», низка драма�

тичних подій, головним учасни�

ком та організатором яких була

українська армія, створили умови

для поширення ідей, не сумісних з

самими поняттями «патріотизм»,

«захист національних інтересів»,

«колиска козацтва» та ін. За відсут�

ності системної роботи у сфері

ідейного, патріотичного та естети�

чного виховання чітко прогляда�

ються негативні зміни у світогляд�

них пріоритетах молодого поко�

ління, що створює пряму небезпе�

ку існуванню Української держави,

суспільства і нації. 

Свого часу Бісмарк говорив, що

війни виграють не кадрові військо�

ві, а цивільні. Досвід найбільших

воєн сучасності свідчить, що сил

регулярних військових формувань

вистачає переважно тільки на

стримування першого натиску во�

рога та розгортання головних ре�

зервів. Основний же тягар бойо�

вих дій лягає на плечі громадян,

яких призиватимуть у ході відмобі�

лізування. При цьому успіх бойо�

вих дій залежить від рівня військо�

вої підготовки, який вони отримали

ще в мирний час. Досвід Великої Ві�

тчизняної війни підтвердив: гинули

в першу чергу люди, які не володіли

основами військової справи.

Розуміючи це, у таких провідних

державах світу, як США, Росія, Ве�

ликобританія, Німеччина та ін�

ших, великого значення надають

допризовній підготовці. У нашій

країні поняття підготовки юнаків

до військової служби визначено

Концепцією допризовної підго�

товки і військово�патріотичного

виховання молоді, затвердженою

Указом Президента у 2002 році.

Одним із головних завдань допри�

зовної підготовки є: засвоєння ос�

нов військової справи, цивільної

оборони, медико�санітарної підго�

товки та здійснення психологічної

підготовки до військової служби. А

це означає, що незалежно від того,

буде юнак проходити строкову

службу чи ні, у школі він повинен

освоїти програму бойової підгото�

вки, основним компонентом якої є

патріотичне виховання. 

Законодавча та виконавча гілки

влади останнім часом активізували

роботу щодо відновлення системи

військово�патріотичного вихован�

ня молоді. Але, як виявилося, їх

практична реалізація гальмувалася

через вкрай недостатнє фінансу�

вання. Як, скажімо, можна вивчати

зброю без зброї, вибухові пристрої

без імітаційних засобів, відпрацьо�

вувати вправи на гімнастичних

снарядах без відповідного інвента�

ря? Чимало матеріальних засобів

ще часів Радянського Союзу сього�

дні не придатні до застосування

(протигази, інженерне майно, за�

хисні комплекти від зброї масово�

го ураження тощо).

За словами заступника військо�

вого комісара Подільського райо�

ну міста Києва Фелікса Кадісова, у

школах матеріальна база для про�

ведення занять з предмету «Захист

Вітчизни» не оновлювалася більше

15 років. Немає і відповідної наоч�

ної та агітаційної літератури. Вчи�

телі змушені демонструвати, як�то

кажуть, на пальцях все, що стосуєть�

ся військової справи. Про що мож�

на говорити, якщо за роки незалеж�

ності не було створено жодного

українського фільму патріотичного

спрямування. Отож виховувати па�

тріотизм у школярів доводиться на

кінофільмах старої епохи, таких як,

наприклад, «Варяг». 

Не менш гостро стоїть і питання

щодо укомплектованості шкіл ви�

кладачами з предмету «Захист Віт�

чизни». Втішає лише те, що люди,

які зараз працюють у навчальних

закладах, залишаються вірними

обраній справі і роблять все мож�

ливе для відродження системи

військово�патріотичного вихован�

ня. Але, як свідчить практика, без

підтримки всього суспільства, на�

лежного державного фінансуван�

ня воно ще довго перебуватиме в

інертному стані. 

Саме з метою покращення війсь�

ково�патріотичного виховання до�

призовної молоді, формування у

неї свідомої громадянської позиції,

Міністерством оборони України та

територіальною громадою міста

Українка Обухівського району Ки�

ївської області був запроваджений

та реалізований пілотний проект

«Захист Вітчизни — справа загаль�

на». Це місто обрано не випадково.

Власне, його керівництво на чолі з

міським головою Павлом Козирє�

вим було зацікавлене у вищезгада�

ному проекті. В його рамках прове�

дена низка заходів з патріотичного

виховання допризовної молоді мі�

ста: відвідання юнаками бригади

охорони Генерального штабу ЗС

України, окремого Новоросійсько�

Київського ордена Червоного Пра�

пора полку Президента України,

навчального центру Сухопутних

військ у Десні. Тут молодь мала мо�

Ç ïåðåâåäåííÿì àðì³¿ íà êîíòðàêòíó
îñíîâó ðîëü äîïðèçîâíî¿ ï³äãîòîâêè

ìîëîä³ ñóòòºâî çðîñòàº.  



жливість ознайомитися зі зразками

озброєння та військової техніки,

посидіти за важелями управління

бойових машин.

— За підтримки місцевого керів�

ництва для представників зброй�

них сил було виділено приміщен�

ня, де всі бажаючі мали можливість

ознайомитися зі структурою укра�

їнського війська, — говорить ди�

ректор Департаменту гуманітарної

політики МО України Ілля Тищен�

ко. — Досить плідно попрацювали

в Українці і творчі колективи — ан�

самбль Пісні і танцю ЗС України та

Національний президентський ор�

кестр.

Цікавою формою роботи з до�

призовною молоддю було прове�

дення практичних занять на базі

розташованих поблизу військових

частин, під час яких юнаки займа�

лися стройовою підготовкою, ви�

вченням озброєння і військової

техніки, вивчали історію України

та її збройних сил, співали стройо�

вих пісень, виконували стрільби зі

стрілецької зброї. 

Суттєву допомогу територіаль�

ній громаді Українки в організації

та проведенні військово�патріоти�

чних заходів надало Командуван�

ня Сухопутних військ, офіцери Го�

ловного управління з гуманітар�

них питань та соціального захисту

ЗС України, Департамент гумані�

тарної політики міністерства обо�

рони, Військово�музичне управ�

ління Генерального Штабу ЗС

України, Управління фізичної під�

готовки, Обухівський РВК, рада ве�

теранів міста.

Фахівцями науково�дослідного

центру гуманітарних проблем ЗС

України було проведене соціоло�

гічне дослідження, в якому взяли

участь близько п’ятисот юнаків ві�

ком від 15 до 17 років. Як з’ясува�

лося, більше третини допризовни�

ків вважають службу в армії кон�

ституційним обов’язком і став�

ляться до неї позитивно. При

цьому вони вважають, що армія

допоможе їм набути життєвого

досвіду, загартує фізично та допо�

може у виборі професії. Майже по�

ловина опитаних виявила бажан�

ня служити у професійній армії.

Серед видів збройних сил найбі�

льшою популярністю користують�

ся Сухопутні війська та Повітряні

сили. Слід відзначити, що, за дани�

ми дослідження, для допризовни�

ків основним джерелом інформа�

ції про проходження служби в ар�

мії є друзі та родичі. Серед негати�

вних моментів, через які молоді

юнаки відмовляються йти до вій�

ська, є небажання переривати на�

вчання. Деякі вважають службу в

армії не престижною і даремною

тратою часу. В той же час аналіз

досліджень показав, що серед до�

призовників має місце високий

відсоток розповсюдження форм

девіантної поведінки: куріння, ал�

коголізм, наркоманія. 

Згідно з Директивою міністра

оборони «Про вдосконалення сис�

теми військово�патріотичного ви�

ховання у Збройних Силах Украї�

ни», досвід пілотного проекту в

Українці поширюється нині у всіх

військових частинах.

Слід зазначити, що зі скорочен�

ням термінів проходження війсь�

кової служби та переведенням ар�

мії на контрактний принцип ком�

плектування, зростає роль допри�

зовної підготовки, оскільки зусиль

існуючих військових навчальних

центрів та батальйонів буде недо�

статньо, щоб за дванадцять місяців

з вчорашнього «тінейджера» зро�

бити досвідченого, мотивованого

воїна, який володітиме мистецт�

вом сучасного бою. 

— З переходом до комплектуван�

ня збройних сил на контрактній

основі робота з патріотичного ви�

ховання має ще більше активізува�

тися, — зазначає Ілля Тищенко. —

Адже людина, яка не має стійких

патріотичних переконань, не ви�

явить бажання йти на контрактну

службу.

У своїй книзі «Психологія і сол�

дат» Н. Коупленд писав: «Якщо на�

ція не готова померти за свою сво�

боду, вона втратить її». Сьогодні ми

повинні визнати, що турбота про

престиж армійської служби —

справа загальнодержавна. А побу�

дова незалежної держави без пат�

ріотичного виховання її громадян

рівнозначна зведенню будинку без

фундаменту.

Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ

АКТУАЛЬНО

Ó øêîëàõ ìàòåð³àëüíà áàçà
äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ³ç â³éñüêîâî-
ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ
íå îíîâëþâàëàñÿ á³ëüøå 15 ðîê³â. 
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NOTA BENE

— Розробку плану, який би відпові�

дав екологічним стандартам

НАТО, — розповів начальник відді�

лу екологічної безпеки МО Украї�

ни полковник Юрій Ситник, — бу�

ло започатковано майже шість

років тому. Одними із перших до�

лучилися до цієї роботи представ�

ники оборонного командування

Королівства Данія й агентства охо�

рони лісів міністерства охорони

природи цієї країни. Нині доку�

мент має завершений вигляд, міс�

тить п’ять розділів і є базовим для

розробки заходів з природоохо�

ронної діяльності на всіх поліго�

нах Збройних Сил України. 

ÇÀÁÓÒÀ ÄÅÐÆÏÐÎÃÐÀÌÀ
Україна володіє 35 відсотками ви�

дового біорозмаїття Європи, однак

за темпами його катастрофічного

збіднення поступається лише

Франції та Італії. «Військовий» фак�

тор — один із тих, які негативно

впливають на довкілля. І на цьому

тлі прагнення українських війсь�

кових і цивільних екологів зберег�

ти природне середовище в Дівич�

ках є краплею в морі. Адже фінан�

сування Державної програми реа�

білітації територій, забруднених

внаслідок військової діяльності на

2001–2015 роки, призупинене

п’ять років тому, загальмувало при�

родовідновлювальну діяльність на

всіх військових полігонах. Хоча

об’єктів, які потребують першо�

чергової реабілітації від наслідків

забруднення, зокрема нафтохіміч�

ного, налічується майже 60. 

Згадана Програма була підписа�

на 26 липня 2001 року тодішнім

прем’єр�міністром Анатолієм Кі�

нахом. Головною її метою стало

здійснення комплексу заходів з

відновлення територій, забрудне�

них унаслідок військової діяльнос�

ті для запобігання негативного

впливу на здоров’я населення та

довкілля, повернення цих земель

до екологічно безпечного стану.

Програмою передбачена розробка

науково обґрунтованої стратегії

виконання реабілітаційних робіт,

їх фінансування, матеріально�тех�

нічне, нормативно�правове, мето�

Íåùîäàâíî ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ çà-
êëþ÷íîãî çâ³òó ï³ëîòíîãî ïðîåêòó ç³ ñòâîðåííÿ
Ïëàíó óïðàâë³ííÿ íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì
íà â³éñüêîâîìó ïîë³ãîí³. Çà ïðèêëàä áóëî âçÿ-
òî òåðèòîð³þ íàâ÷àëüíîãî àðòèëåð³éñüêîãî
ïîëêó, ðîçòàøîâàíîãî ó ñåë³ Ä³âè÷êè Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³. Íà ïîäèâ åêîëîã³â ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
òàì ³ äîñ³ ³ñíóº ÷è íå íàéá³ëüøà â ðåã³îí³ ïî-
ïóëÿö³ÿ êîâèëó äí³ïðîâñüêîãî, çàíåñåíîãî äî
×åðâîíî¿ êíèãè, çáåðåãëîñÿ ÷èìàëî ð³äê³ñíèõ
âèä³â ôëîðè òà ôàóíè. 

ППООЛЛІІГГООННИИ  ППРРООССЯЯТТЬЬ......  ППІІДДТТРРИИММККИИ
УУУУ     «««« бббб ииии тттт вввв іііі »»»»     зззз аааа     вввв ииии кккк оооо нннн аааа нннн нннн яяяя     
ДДДД ееее рррр жжжж аааа вввв нннн оооо їїїї     пппп рррр оооо гггг рррр аааа мммм ииии     рррр ееее аааа бббб іііі лллл іііі тттт аааа цццц іііі їїїї
тттт ееее рррр ииии тттт оооо рррр іііі йййй ,,,,     зззз аааа бббб рррр уууу дддд нннн ееее нннн ииии хххх     
вввв нннн аааа сссс лллл іііі дддд оооо кккк     вввв іііі йййй сссс ьььь кккк оооо вввв оооо їїїї     
дддд іііі яяяя лллл ьььь нннн оооо сссс тттт іііі     
нннн аааа     2222 0000 0000 1111 –––– 2222 0000 1111 5555     рррр оооо кккк ииии ,,,,     
оооо бббб оооо рррр оооо нннн нннн ееее     вввв іііі дддд оооо мммм сссс тттт вввв оооо     
зззз аааа лллл ииии шшшш ииии лллл ииии сссс яяяя     нннн аааа     сссс аааа мммм оооо тттт іііі
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дичне і навіть інформаційно�ана�

літичне забезпечення, створення

умов щодо усунення екологічної

небезпеки на об’єктах військової

діяльності, об’єднання зусиль цен�

тральних і місцевих органів влади

для створення системи реабілітації

територій, всебічного інформу�

вання населення про хід, результа�

ти, наслідки її виконання. 

Згідно з цією Програмою, Мініс�

терство оборони України мало ко�

ординувати зусилля інших відом�

ств (Міністерства екології та при�

родних ресурсів, Міністерства з

питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від нас�

лідків Чорнобильської катастро�

фи, Міністерства економіки, Мініс�

терства фінансів, Міністерства

юстиції та НАН України) і контро�

лювати виконання програмних

завдань. Фінансове забезпечення

передбачалося з держбюджету

(понад 349 млн грн.). Було сплано�

вано також пілотний проект: у

2001 році мали розпочатися реабі�

літаційні роботи на військовому

аеродромі в Дубно, що на Рівнен�

щині. 

Слід зазначити, військовики взя�

лися за виконання програми сер�

йозно. Вже восени 2001 року була

створена координаційно�наглядо�

ва рада та Центр військової еколо�

гії. Того ж року з «кишені» мінобо�

рони на пілотні проекти було ви�

трачено 1млн 650 тис. 900 грн. Із

них на реабілітацію територій вій�

ськових містечок, які вивільняли�

ся, використано понад 190 тис.

грн. За будівництво могильника

радіоактивних відходів відомство

сплатило 98,6 тис. грн., за захоро�

нення таких відходів — 150,9 тис.

грн., за погашення заборгованості

за природовідновлювальні робо�

ти — 742,2 тис. грн., очищення те�

риторій, забруднених нафтопро�

дуктами, — 468,72 тис. грн. Також

було здійснено невідкладні роботи

щодо ліквідації загрози виникнен�

ня надзвичайної екологічної ситу�

ації в районі авіабази під Луцьком.

Це коштувало ще 320 тис. грн. Лік�

відовано нафтохімічне забруднен�

ня на авіабазі в Прилуках, покра�

щено екологічну ситуацію в авіа�

ційному містечку в Миргороді та

на базі паливно�мастильних мате�

ріалів у Нікополі.

Однак такий швидкий природо�

відновлювальний старт, на жаль,

не мав підтримки серед відомств,

залучених до виконання програ�

ми. Через це в 2002 році із заплано�

ваних мінімально необхідних 11,3

млн грн. на неї було виділено в де�

сять разів менше — лише 1,3 млн.

І не з держбюджету, а за рахунок

коштів спецфонду, передбачених...

кошторисом Міністерства оборо�

ни України на ліквідацію наслідків

військової діяльності. Тобто всі ін�

ші потужні міністерства тихенько

відсторонилися від справи, пере�

клавши її на «широкі плечі» війсь�

ковиків. 

ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÏËÀÂÀÍÍß
У 2002 році на реалізацію цієї дер�

жавної справи з військового бю�

джету було виділено 69 тис. грн.

Наступного року плани «сягнули»

ведення робіт у Києві, ліквідації на�

фтохімічного забруднення побли�

зу смт Гоголеве (Полтавщина), а та�

кож започаткування пілотного

проекту з ліквідації шахтно�пуско�

вих установок у Бродах (Львівщи�

на) та поблизу села Великий Див�

лин (Житомирщина). Розпочалися

планування, узгодження, бюрокра�

тична тяганина…

Минуло майже п’ять років відто�

ді, як була затверджена названа на�

ціональна природоохоронна Про�

грама. Згідно з її положеннями, пе�

рший (планово�дослідницький)

етап уже завершений і майже рік

мали б вестися широкомасштабні

природовідновлювальні роботи на

першочергових об’єктах — най�

більш забруднених і екологічно

небезпечних. Однак…

За словами полковника Ситника,

фінансування Програми, що ледь

жевріло ще в 2003 році, остаточно

припинилося у 2004�му. Тоді еко�

логію вочевидь «перемогла» полі�

тика. Юрій Іванович зазначає, що

численні звернення до всіх мініс�

терств — учасників Програми були

марними. Не допомогли ані офі�

ційне листування з керівництвом

тих відомств, ані звернення до

РНБОУ. Фінансування й донині не

здійснюється і невідомо, коли воно

розпочнеться. До того ж, фінанси�

сти з міноборони також вирішили

не залишатися «крайніми»: мовляв,

фінансування екологічної програ�

ми є окремою статтею державного

бюджету, тож давайте співпрацю�

вати…

— Ситуацію прояснити не вдає�

ться. Маємо шість доручень Кабмі�

ну і два запити — з РНБОУ та про�

фільного парламентського коміте�

ту щодо різних аспектів виконання

Íåçâàæàþ÷è íà ì³çåðíå
ô³íàíñóâàííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ
çàõîä³â, â³éñüêîâèêè âëàñíîðó÷
î÷èùàþòü ïîë³ãîí ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ
â³éñüêîâèõ íàâ÷àíü.
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АКТУАЛЬНО

програми. Усі погоджуються: ідеї

Програми дуже гарні, реальні та

перспективні, але фінансування

«вибити» не можемо, — продовжує

Юрій Ситник.

Цікава склалася ситуація. Затвер�

джено новий Цільовий план дій

Україна — НАТО–2006. Усією дер�

жавою, а не лише військовикам йо�

го виконувати. Проте мало хто зга�

дує, що 1996 року Україна приєд�

налася до міжнародного стандарту

ISO14001 «Система екологічного

управління». 

— Для нас у ньому головне, —

пояснює полковник Ситник, —

визначення екологічної політики

військової діяльності. Відтак на її

основі — планування, екологічна

діяльність, контрольне коригу�

вання, постійне вдосконалення і

регулювання екологічної політи�

ки тощо. Водночас варто зазначи�

ти, що відповідні НАТОвські стан�

дарти (STANAG) розроблені саме

на базі ISO14001. У них лише кон�

кретизовані і розписані природо�

відновлювальні екологічні за�

вдання для конкретної частини.

Тобто, крім відновлювальних ро�

біт після проведення навчань на

полігоні, екологічні стандарти

НАТО передбачають просту й ду�

же гуманну мету — військовики не

мають права здійснювати будь�які

переміщення, доки екологічна си�

туація в місцях їхнього попере�

днього базування не стане задові�

льною. 

Полковник Юрій Ситник зазна�

чив, що Альянс серйозно ставиться

до виконання планів охорони дов�

кілля і дотримання екологічних

норм. Нині відповідальні посадов�

ців буцімто намагаються віднови�

ти фінансування за рахунок Дер�

жавної програми розвитку ЗС

України на 2006–2011 роки згідно

з пунктами її підпрограми, що пе�

редбачає ліквідацію наслідків вій�

ськової діяльності. Однак якщо на�

віть воно й буде здійснюватися, то

тільки частково. Як саме, військові

екологи не уявляють, адже програ�

ма — цілісний науково обґрунто�

ваний «організм».

Підполковник Юрій Ярусевич —

командир навчального артилерій�

ського полку, розташованого в Ді�

вичках, розповів, що його підлеглі

докладають чималих зусиль для

того, щоб пілотний екологічний

проект був реалізований. Незважа�

ючи на мізерне фінансування при�

родоохоронних заходів, військо�

вики власноруч очищають полігон

після проведення військових нав�

чань, оберігають його територію

від тих відпочивальників, які завда�

ють їй шкоди, намагаються зберег�

ти рідкісні види рослин і тварин.

Сприяти цьому покликане також

гнучке планування проведення бо�

йових стрільб і навчань з ураху�

ванням сезону міграції птахів че�

рез територію полігону та часу, ко�

ли тварини виводять потомство.

Юрій Ярусевич вважає створення

планів бойової підготовки, «узго�

джених з природою», цілком реа�

льним.

Âîëîäèìèð ÊÍÈØ
Ñïåö³àëüíî äëÿ «Â³éñüêà Óêðà¿íè»

Íà îñíîâ³ âæå âèêîíàíîãî ïðîåêòó
â Ä³âè÷êàõ íàðîäæóºòüñÿ íîâèé —
10-ð³÷íèé ïëàí íåâ³äêëàäíèõ çàõî-
ä³â óïðàâë³ííÿ äîâê³ëëÿì íà â³éñüêî-
âèõ ïîë³ãîíàõ. Êåð³âíèêîì ïðîåêòó º
êàíäèäàò ãåîãðàô³÷íèõ íàóê, ïðîâ³ä-
íèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ÍÀÍ
Óêðà¿íè Âàñèëü Äàâèä÷óê, à îá’ºêòîì
åêîëîã³÷íèõ çóñèëü — òîé ñàìèé ïî-
ë³ãîí. Öåé ïëàí òàêîæ ìîæå ñòàòè
áàçîâèì äëÿ ðîçðîáêè çàõîä³â ùîäî
óïðàâë³ííÿ äîâê³ëëÿì íà ³íøèõ
ïîë³ãîíàõ. Ó ðàìêàõ íîâîãî ïðîåêòó
ïðîïîíóºòüñÿ ñòâîðåííÿ åêîëîã³÷íî
÷èñòîãî ñòð³ëüáèùà â Ä³âè÷êàõ. 

×ëåíè äàíñüêî¿ äåëåãàö³¿ — ïðåä-
ñòàâíèê îáîðîííîãî êîìàíäóâàííÿ
Êîðîë³âñòâà Äàí³ÿ ìàéîð Á³ðãåð Àí-
äåðñåí òà ïðåäñòàâíèöÿ àãåíòñòâà
îõîðîíè ë³ñ³â ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
ïðèðîäè Äàí³¿ ïàí³ Ë³í Ë³ âèñëîâèëè
çàäîâîëåííÿ â³ä ïîáà÷åíîãî ³ ïî÷ó-
òîãî ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ â Êèºâ³. Ìà-
éîð Àíäåðñåí ââàæàº, ùî ñï³âïðàöÿ
áóëà êîíñòðóêòèâíîþ: 

— Óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ òà öèâ³ëüí³
åêîëîãè äîêëàëè çíà÷íèõ çóñèëü äî
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó. Ïîë³ãîí ó Ä³âè÷-
êàõ ñòàâ ïðèêëàäîì äëÿ ³íøèõ. Àëå
ïðèðîäîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü, ùî áó-
ëà ðîçïî÷àòà ñï³ëüíî ç óêðà¿íñüêèìè
êîëåãàìè ó 1993 ðîö³, ùå íå çàê³í-
÷åíà, ³ íàì º ùå íàä ÷èì ïðàöþâàòè. 

Îëåã ÄÓÄÊ²Í — ãîëîâà Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà
îõîðîíè ïòàõ³â:

— Ïîë³ãîíîì ó Ä³âè÷êàõ ìè îï³êóâàëèñÿ ùå äî òîãî, ÿê
áóëà ïðèéíÿòà Ïðîãðàìà, ³ â³í ñòàâ ï³ëîòíèì ïðîåêòîì.
Òàì ³ñíóº ïîêè ùî íåïîðóøåíèé ïðèðîäíèé áàëàíñ. Öåé
ïîë³ãîí íå ºäèíèé, äå íàø³ îðí³òîëîãè çàéìàþòüñÿ ïðèðî-
äîîõîðîííîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Çà ÷àñ, ùî ìèíóâ, ìè äîñë³äèëè
480 òåðèòîð³é (ìàéæå 5 ìëí ãà), 172 ç ÿêèõ íàéâàæëèâ³-
ø³ äëÿ çáåðåæåííÿ ïîïóëÿö³é ïòàõ³â. Ä³éøëè âèñíîâêó: ÿê-
ùî ïîë³ãîí íàëåæèòü â³éñüêîâèêàì, òî íàâ÷àëüíî-áîéîâà
ä³ÿëüí³ñòü (íàïðèêëàä, àðòèëåð³éñüê³ ñòð³ëüáè) â³äáóâàºòü-
ñÿ òàì âïðîäîâæ ðîê³â, íå âïëèâàþ÷è íà ïðèðîäíèé áà-
ëàíñ. Òâàðèíè òà ïòàõè íàâ³òü ïðèëàøòîâóþòüñÿ äî òàêèõ
óìîâ. Ñêàæ³ìî, ïîë³ãîí «Äåñíà» º ì³ñöåì ãí³çäóâàííÿ îð-
ëàíà á³ëîõâîñòà. Òîìó ìè çà òå, ùîá íà òåðèòîð³¿ â³éñüêî-
âîãî ïîë³ãîíó ÿêíàéäîâøå çàëèøàëèñÿ â³éñüêîâèêè. ² êîëè
êàæóòü, ùî âîíè ðîçáàëàíñîâóþòü ïðèðîäíå ñåðåäîâè-
ùå, — öå âèãàäêè. Ëþäè â ïîãîíàõ — íàø³ ñîþçíèêè.

Ñåðã³é ×ÓÌÀ×ÅÍÊÎ — íà÷àëüíèê ãðóïè êîíñóëüòàí-
ò³â ³ ãîëîâíèõ íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â Íàö³îíàëüíîãî
ÍÄÖ îáîðîííèõ òåõíîëîã³é ³ âîºííî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè:

— Ïðèïèíåííÿ ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿ òå-
ðèòîð³é, çàáðóäíåíèõ âíàñë³äîê â³éñüêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà
2001–2015 ðîêè — îá’ºêòèâíà ðåàëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà
ç íåäîô³íàíñóâàííÿì çáðîéíèõ ñèë ³ ç òèì, ùî óñâ³äîì-
ëåííÿ ïðåçóìïö³¿ åêîëîã³÷íîãî ïð³îðèòåòó â íàñ ùå íåäî-
ñòàòíüî ðîçâèíóòå. Öÿ Ïðîãðàìà áóëà «âòèñíóòà» â ³íøó —
Äåðæïðîãðàìó ðîçâèòêó ÇÑ Óêðà¿íè íà 2006–2011 ðî-
êè (õî÷à â í³é åêîëîã³÷í³ çàõîäè íå áóëè â³äîáðàæåí³). Êå-
ð³âíèöòâî â³ää³ëó åêîáåçïåêè ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ³ â³é-
ñüêîâ³ â÷åí³-åêîëîãè íàìàãàþòüñÿ ñàìîòóæêè âèð³øèòè
öþ ïðîáëåìó. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ïåðñïåêòèâè ùîäî ¿¿ â³ä-
íîâëåííÿ ïîêè ùî íå âòðà÷åí³ îñòàòî÷íî. Àäæå ³íòåãðàö³ÿ
â ºâðîàòëàíòè÷íó ñòðóêòóðó áåç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè íå-
ìîæëèâà, îñê³ëüêè â çáðîéíèõ ñèëàõ êðà¿í ªÑ ³ ÍÀÒÎ åêî-
ëîã³÷í³ ïð³îðèòåòè — íå íà îñòàííüîìó ì³ñö³. 

Як ви оцінюєте діяльність військових екологів щодо виконання Державної програми
реабілітації територій, забруднених внаслідок військової діяльності на 2001–2015 роки?



АКТУАЛЬНО

«НАШОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ОПЛОТ — 
УКРАЇНСЬКИЙ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ!»

2 липня — 
День ВійськовоQМорських Сил України
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— Сергію Федоровичу, війсь�

кова служба правопорядку на�

разі зазнала реформування.

Чим викликана необхідність

його проведення?

— У 2003 році військова служба

правопорядку налічувала 4,5 тис.

осіб. На кінець 2006�го їх зали�

шиться близько 2,7 тис. Отже, ско�

рочення Збройних Сил України

позначається й на нашій структурі.

На час створення військової слу�

жби правопорядку її центральні

управління, зональні відділи чи

відділення діяли в усіх обласних

центрах України. На сьогодні такі

підрозділи уже ліквідовані в Луган�

ську, Сумах, Кривому Розі, Івано�

Франківську, Чернівцях. Унаслідок

цього відбувається перерозподіл

зусиль: якщо у Сумах, наприклад,

немає підрозділу Військової служ�

би правопорядку, то за цю терито�

рію відповідає Харківський зона�

льний відділ. Відтак кожний такий

відділ відповідатиме за декілька об�

ластей України. Але реформування

полягає не тільки у скороченні

особового складу. Незабаром у Ва�

силькові буде сформовано Центр

підготовки підрозділів спецприз�

начення.

Окрім цього, ми поступово лікві�

дуємо багатоступінчастість в

управлінні. Оскільки основне на�

вантаження в процесі діяльності

військової служби правопорядку

припадає безпосередньо на під�

розділи дізнання, патрульно�пос�

тової служби і охорони, військової

інспекції безпеки дорожнього ру�

ху та підрозділи спеціального при�

значення, вони залишаться. Ско�

рочуватимуться лише посередни�

цькі ланки управління.

АКТУАЛЬНО

ССееррггіійй  ГГЛЛЄЄББООВВ::
««««ВВВВііііддддттттееееппппеееерррр    ккккооооммммааааннннддддииииррррииии
ммммааааююююттттьььь     ссссттттииииммммуууулллл    ннннееее
ппппррррииииххххооооввввууууввввааааттттииии    ззззллллооооччччииииннннииии,,,,
аааа ,,,, ннннааааввввппппааааккккииии,,,,     ввввиииияяяяввввлллляяяяттттииии    їїїїхххх»»»»

Ãåíåðàë-ìàéîð Ñåðã³é ÃËªÁÎÂ,
52 ðîêè. Ïðîõîäèâ ñëóæáó íà
îïåðàòèâíèõ òà êåð³âíèõ ïîñà-
äàõ ó Öåíòðàëüíîìó àïàðàò³
ÊÄÁ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, Ñëóæá³
áåçïåêè Óêðà¿íè, Äåðæàâí³é ïî-
äàòêîâ³é Àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè.
Ç 2003 ðîêó — íà÷àëüíèê Â³é-
ñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó
â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè —
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïî-
ðÿäêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.
Îäðóæåíèé, ìàº äâîõ äîíüîê òà
îíóêà.
Íà äîçâ³ëë³ ÷èòàº êíèãè òà ãîòóº
ñòðàâè.

Äèñêóñ³¿ ùîäî òîãî, ÿê ïîêðàùèòè ñòàí
äèñöèïë³íè â óêðà¿íñüêîìó â³éñüêó, òðèâàþòü
íå ïåðøèé ð³ê. Óò³ì, î÷åâèäíèì º òå, ùî ñòàðà
ñèñòåìà ï³äòðèìàííÿ ïðàâîïîðÿäêó â àðì³é-
ñüêîìó ñåðåäîâèù³ ñåáå âè÷åðïàëà. Ñàìå öèì
³ áóëî çóìîâëåíå ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíîãî ïðà-
âîîõîðîííîãî ôîðìóâàííÿ ó ñêëàä³ Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè — Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿä-
êó. Ïðî ä³ÿëüí³ñòü ö³º¿ ñòðóêòóðè ðîçïîâ³äàº
íà÷àëüíèê Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó
â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè — íà÷àëüíèê Ãîëî-
âíîãî óïðàâë³ííÿ Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïî-
ðÿäêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ìàéîð
Ñåðã³é Ãëºáîâ.
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— Як вплине, на Вашу думку,

віддаленість зональних відді�

лів, відділень від місця дисло�

кації військових частин на ви�

конання ними завдань?

— У місцях найбільшого скуп�

чення військових частин зональні

відділення діють. Там, де їх немає,

Військова служба правопорядку

працює за методом виїзних плано�

вих перевірок. Оскільки порушен�

ня військової дисципліни трапля�

ються не часто, то недоцільно по�

стійно утримувати органи дізнан�

ня або патрулі в гарнізоні. Адже

профілактика правопорушень є

достатньо ефективним способом

їх попередження.

— Сергію Федоровичу, які пра�

ва та повноваження має Війсь�

кова служба правопорядку?

— Права, що їх мають наша пат�

рульно�постова служба та військо�

ва інспекція безпеки дорожнього

руху, майже нічим не відрізняють�

ся від тих, якими послуговуються

співробітники МВС. Однак усе�та�

ки існує проблема прав і повнова�

жень. Законом України «Про війсь�

кову службу правопорядку у

Збройних Силах України» на її під�

розділи покладено здійснення

профілактики правопорушень.

А виконання цього завдання немо�

жливе без отримання запобіжної

інформації про злочин, який, при�

міром, готується.

На жаль, Військова служба пра�

вопорядку не має права на прове�

дення оперативно�розшукової ро�

боти. Нині розробляється законо�

проект, який дасть можливість

нашій структурі збирати превен�

тивну інформацію. Адже якщо, на�

приклад, порушення військової

дисципліни можна попередити рі�

зноманітними профілактичними

заходами, то виявити економічні

злочини можливо лише в ході опе�

ративно�розшукової роботи.

— Наскільки успішно вдаєть�

ся Вашим підлеглим боротися

з таким явищем, як корупція?

— Щорічно наші підрозділи пе�

редають до Служби безпеки Украї�

ни та Міністерства внутрішніх

справ або прокуратури близько 20

матеріалів, які стосуються право�

порушень з ознаками корупції.

Цифра не надто велика, але вона

свідчить не стільки про небажан�

ня наших дізнавачів працювати,

скільки про їхні обмежені правові

можливості.

— Сергію Федоровичу, як мо�

жна охарактеризувати стан

військової дисципліни у вій�

ськах? Адже відомо, що в ар�

мію часто потрапляють гро�

мадяни з неблагополучних сі�

мей.

— У Збройних Силах України

спостерігається зменшення кі�

лькості правопорушень, про що

свідчить загальна тенденція

2000–2005 років. Зокрема, в 2000�

му Генеральною прокуратурою

України було обліковано 1703 зло�

чини, у 2001 — 1129, у 2002 — 967.

Винятком є 2003 і 2004 роки, коли

кількість правопорушень досягла

1013 і 1030 відповідно.

Якщо брати до уваги види право�

порушень, то нині зменшилася кі�

лькість випадків самовільного за�

лишення території військових час�

тин, нестатутних взаємовідносин,

загибелі військовослужбовців. На�

приклад, на час створення ВСП кі�

лькість військовослужбовців, які

залишили частину без дозволу, ста�

новила понад 460. На сьогодні та�

ких правопорушників у збройних

силах менше сотні.

Помітно зросла питома вага зло�

чинів економічної спрямованості.

Проте я не став би стверджувати,

що в армії існує сприятливе для їх

скоєння підґрунтя. Адже керівниц�

тво військового відомства всіляко

заохочує виявлення таких зловжи�

вань. Зараз оприлюднюються про�

тизаконні дії, про які раніше навіть

боялися згадувати. Минулого року

за сприяння Військової служби

правопорядку в бюджет Міністерс�

тва оборони України повернуто

2 млн грн.

Слід зазначити, що підхід до опе�

рування кількісними показниками

правопорушень в армійському се�

редовищі дещо змінився. Оцінюю�

чи загальний рівень правопорядку

в збройних силах, ми тепер вико�

ристовуємо не кількісну статисти�

ку, а коефіцієнт злочинності — кі�

лькість скоєних злочинів на тися�

чу військовослужбовців. Якщо го�

ворити про тенденції, то в 2004

році цей показник за 4 місяці в

українській армії становив 0,76, у

2005�му — 1, а за 4 місяці поточно�

го року — 0,82. Сподіваюся, що на�

далі він, принаймні, не збільшува�

тиметься у порівнянні з ана�

логічними періодами попередніх

років.

— Чи приховують команди�

ри правопорушення, скоєні їх�

німи підлеглими і як, на Вашу

думку, треба боротися з цим

негативним явищем?

— Питання і складне, і просте.

Адже поки робота посадових осіб,

у підпорядкуванні яких перебуває

особовий склад, оцінюватиметься

за станом військової дисципліни,

існуватиме намагання приховати

злочини, скоєні в частині.

Для того, щоб посприяти викорі�

ненню цього явища, 15 грудня

2005 року вступила в дію «Інструк�

ція про порядок надання допові�

дей і донесень про злочини, пору�

шені кримінальні справи, події,

грубі порушення військової дис�

ципліни у Міністерстві оборони

України та Збройних Силах Украї�

ни». Зокрема, у документі зазначе�

но, що виявлення командиром

злочинів у підпорядкованій йому

військовій частині, не впливає на

загальну оцінку його роботи.

Цим фактично розмежовуються

такі поняття, як стан військової ди�

сципліни і робота командира що�

до її зміцнення. Тепер посадові

особи, в підпорядкуванні яких є

особовий склад, мають стимул для

ЕКСКЛЮЗИВ

Ìèíóëîãî ðîêó çà ñïðèÿííÿ
Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó
â áþäæåò Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè

Óêðà¿íè ïîâåðíóòî 2 ìëí ãðí.
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того, аби особисто виявляти зло�

чини і порушувати кримінальні

справи.

Цікавим у цьому зв’язку є те, що у

січні 2006 року перші сім команди�

рів, які виявили злочини у підпо�

рядкованих їм частинах, отримали

подяки від начальника Генераль�

ного штабу Збройних Сил України.

Натомість я глибоко перекона�

ний, що спільну роботу команду�

вання та військових правоохорон�

ців, урешті�решт, можна побудува�

ти так, щоб вона приносила ко�

ристь.

Для цього потрібно небагато.

По�перше, під час проведення пе�

ревірок представники ВСП пови�

нні бути об’єктивними. По�друге,

їхні дії мають бути зрозумілими

для командування та спрямовани�

ми на поліпшення ситуації в части�

ні. Ефективність дії закону зале�

жить не від жорсткості покарання,

а від усвідомлення того, що воно

неодмінно настане. По�третє, ко�

мандири мають сприяти Військо�

вій службі правопорядку у вико�

нанні завдань, покладених на неї.

Лише за таких умов військовослу�

жбовці та військові правоохоронці

стануть партнерами.

— Сергію Федоровичу, серед

офіцерів, які працюють з осо�

бовим складом, існує думка,

що подолання проблеми не�

статутних взаємин між війсь�

ковослужбовцями вирішуєть�

ся занадто жорстко. І якщо тра�

пилося навіть незначне засто�

сування фізичної сили без

шкоди для здоров’я, командир

повинен порушувати кримі�

нальну справу. Чи не варто, на

Вашу думку, дещо пом’якшити

ці вимоги?

— Я хочу пояснити, яка різниця

між подібними правопорушення�

ми у цивільному житті та в армійсь�

кому колективі. Якщо юнаки щось

не поділили між собою і між ними

виникла бійка, то ці дії розціню�

ються як такі, що спрямовані проти

честі та здоров’я людини. За згодою

сторін кримінальна справа може

бути не порушена.

Коли щось подібне виникає,

приміром, між солдатами, то цей

злочин вважається спрямованим

не тільки проти честі та здоров’я

одного з них, а й на підривання

боєздатності армії. Сподіваюся, ко�

мандири розуміють, що нестатутні

відносини можна подолати тільки

такими методами. Міркуйте: від

початку цього року стосовно вій�

ськовослужбовців Збройних Сил

України командирами частин було

порушено 52 кримінальні справи.

Більшість із них — за фактом не�

статутних взаємовідносин. Тому

самі командири розуміють, що ні�

якого пом’якшення вимог бути не

може.

— Скажіть, будь ласка, який

вид Збройних Сил України на

сьогодні є найдисциплінова�

нішим?

— Розглянемо це, зважаючи на

тенденції. Наприклад, у Військово�

Â³ä ïî÷àòêó ðîêó ïðîòè
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè ïîðóøåíî 52 êàðí³ ñïðàâè.
Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ — çà ôàêòîì
íåñòàòóòíèõ âçàºìîâ³äíîñèí. 
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Морських Силах України минуло�

го року коефіцієнт злочинності

становив 2,1. Це в 2 рази вище се�

реднього, ніж у збройних силах за�

галом. Поточного року цей показ�

ник дорівнює 1,7. Отже, цілком

очевидною є тенденція до покра�

щання стану справ. Однак це зо�

всім не означає, що в цьому виді

збройних сил ситуація найкраща.

Для порівняння наведу статистику

за Повітряні Сили України. У 2005

році коефіцієнт злочинності тут

становив 1,1, нині — 0,95.

Найдисциплінованіші — Сухо�

путні Війська України. Причому

тут чітко спостерігається зв’язок

між інтенсивністю бойової підго�

товки та станом військової дисци�

пліни. Чим більше підрозділи на�

вчаються, тим менше в них право�

порушень.

Якщо говорити про реагування

на порушення, то найкраще їх ви�

являють у Повітряних Силах. Ра�

зом з тим цей вид збройних сил

«зловживає» алкогольними напоя�

ми, на підставі чого можна зроби�

ти висновок про відсутність

профілактичної роботи серед

особового складу. Думаю, ці циф�

ри змусять замислитися багатьох

командирів та їхніх підлеглих.

Разом з тим хочу наголосити: пе�

ред Військовою службою правопо�

рядку не стоїть завдання виявити

якомога більше порушень у гонит�

ві за статистичними показниками.

Якщо на території відповідальнос�

ті зонального відділення ВСП зна�

ходиться майже 150 військових ча�

стин, а перевірка однієї триває 3–7

днів, то не складно визначити, скі�

льки разів на рік ми їх відвідуємо.

— Скажіть, чи існують від�

мінності в дотриманні право�

порядку між частинами, які

комплектуються за змішаним

принципом, і тими, де триває

експеримент щодо стовідсот�

кового переходу на військову

службу за контрактом?

— Особливих відмінностей не�

має, але зміщення акцентів щодо

видів правопорушень таки є. Се�

ред контрактників, наприклад, від�

сутні самовільні залишення части�

ни і майже немає нестатутних від�

носин. Але не треба тішити себе

ілюзіями. Адже цілком ймовірне

збільшення кількості порушень,

які військовослужбовці цієї кате�

горії можуть скоювати в позаслуж�

бовий час.

— У складі Військової служби

правопорядку є спеціальні

підрозділи. Які завдання вони

виконують?

— Нині такі структурні підрозді�

ли реформуються. Незабаром бу�

дуть збільшені підрозділи спецпри�

значення, кожен із яких матиме

свою територію відповідальності.

На службу в загони спецпризна�

чення відбираються переважно

контрактники, оскільки плинність

кадрів для таких підрозділів є не�

припустимою. До їхнього складу,

окрім бійців спецназу, ввійдуть

фахівці — кінологи, підривники,

сапери...

— Сергію Федоровичу, наскі�

льки забезпечені підрозділи

Військової служби правопо�

рядку засобами, необхідними

для якісного виконання за�

вдань?

— Військова служба правопоряд�

ку — новий підрозділ у складі

Збройних Сил України. Протягом

останніх трьох років на його роз�

виток виділялося 1,6–2,9 відсотка

від необхідної суми коштів. Звісно,

це й обумовлює виникнення пев�

них труднощів. Наприклад, здійс�

нювати супровід офіційних деле�

гацій, що рухаються швидкісними

автомобілями, на вітчизняних

УАЗах і ВАЗах, яким уже по 12–15

років, досить проблематично. Спе�

ціальних засобів вистачає лише на

кожен третій�четвертий склад пат�

руля. Серйозна проблема існує та�

кож із забезпеченням спеціальних

підрозділів, специфіка яких вима�

гає відповідної підготовки та мит�

тєвого реагування на будь�які над�

звичайні події. Сподіваюся, що

цього року ситуація з фінансуван�

ням покращиться, адже цьогоріч�

ний бюджет Збройних Сил Украї�

ни є бюджетом розвитку.

— Оскільки Військова служ�

ба правопорядку є новим під�

розділом у складі Збройних

Сил України, чи здійснюється

обмін досвідом роботи з ана�

логічними структурами інших

країн?

— Регулярно відбуваються кон�

сультативні зустрічі з представни�

ками збройних сил Словаччини,

Франції та інших країн. Окрім

цього, наші кращі офіцери навча�

ються у спеціалізованих навчаль�

них закладах Данії та Туреччини,

де готують фахівців для військової

поліції.

Наразі склалися плідні стосунки

з військовою жандармерією Респу�

бліки Польща. У збройних силах

цієї країни створюється міжнарод�

ний військовий поліцейський ба�

тальйон для участі у миротворчих

операціях. На запрошення польсь�

кої сторони наші представники

Військової служби правопорядку

братимуть участь у формуванні

цього підрозділу. 

Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ

Îö³íþþ÷è ð³âåíü ïðàâîïîðÿäêó
ó â³éñüêàõ, áåðåòüñÿ äî óâàãè

êîåô³ö³ºíò çëî÷èííîñò³ — ê³ëüê³ñòü
ñêîºíèõ ïðàâîïîðóøåíü íà òèñÿ÷ó

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. 
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У перші роки незалежності, коли

офіцери за розміром заробітної

плати змагалися з водіями трамва�

їв, а заборгованість з грошового

забезпечення військовослужбов�

ців сягала кількох місяців, дотеп�

ники в погонах жартували: «Якщо

Батьківщина вважає, що вона нам

платить, ми будемо вважати, ніби

її захищаємо». Що й казати — у ко�

жному жарті є доля істини. Яким

би патріотично налаштованим не

був захисник Вітчизни, піклуван�

ня про власну соціальну захище�

ність зазвичай переважатиме. Са�

ме тому будь�яка держава, дбаючи

про свою безпеку, бере на себе зо�

бов’язання щодо всебічного за�

безпечення своїх воїнів. Зокрема

й грошового. Наразі ті кризові ча�

си вже відійшли в минуле: зарпла�

та військовослужбовців навіть де�

що збільшилася. Відтак з’явився

інший «головний біль» — недос�

коналість структури грошового

забезпечення. 

Ця проблема, на думку фахівців

департаменту фінансів міноборо�

ни, виникла через поступове

впровадження додаткових щомі�

сячних видів грошового забезпе�

чення військовослужбовців за�

мість збільшення окладів за поса�

дою та військовим званням. Вста�

новлені Указами Президента

України 100�відсоткова надбавка

та надбавка за безперервну війсь�

кову службу, а також щомісячна

додаткова винагорода прапорщи�

кам та військовослужбовцям

служби за контрактом, передбаче�

на постановою Кабінету Міністрів

України, перетворили зарплату

військовослужбовця збройних

сил на безглузде нагромадження

щомісячних додаткових виплат.

Навіть для необізнаної в тонко�

щах фінансової справи людини

зрозуміло: якщо у структурі місяч�

ного грошового забезпечення

кожного військовослужбовця що�

найменше 65 відсотків припадає

на усілякі доплати, тут явно щось

не так. Адже надбавки мають віді�

гравати роль стимулу. Якщо їх

отримують усі, то, очевидно, втра�

чається їхній сенс. 

Щоправда, збільшення грошово�

го утримання військовослужбов�

ців саме через надбавки мало іншу

мету, що полягала у спробі уникну�

ти деяких «зайвих» витрат. Варто

лишень згадати, що донедавна

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Посадові оклади кадрових військовослужбовців залишаються
незмінними з 2000 року, а оклади за військові звання — з 1999Qго

«Ãðîø³ — ì’ÿç â³éíè»
— çàóâàæèâ Öèöåðîí.
Óò³ì, äàâíüîðèìñüêèé
ô³ëîñîô íå áóâ îðèã³-
íàëüíèì. Àäæå â íå-
îáõ³äíîñò³ ãðîøîâîãî
ñòèìóëþâàííÿ â³éñü-
êîâî¿ ñëóæáè íàâðÿä
÷è êîëè-íåáóäü ñóì-
í³âàëèñÿ. Ïðîòå ÷àñè
çì³íþþòüñÿ, ³, íà
æàëü, íèí³ ïåâí³ óðÿ-
äîâ³ ñòðóêòóðè íàøî¿
äåðæàâè âïåðòî íå
çâàæàþòü í³ íà ìóä-
ð³ñòü ñòîë³òü, í³ íà
åëåìåíòàðíèé çäîðî-
âèé ãëóçä.

ГГААММААННЕЕЦЦЬЬ  ООФФІІЦЦЕЕРРАА::
НЕ ПУСТО, АЛЕ Й НЕ ГУСТО...
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майже 400 тис. військових пенсіо�

нерів отримували пенсію без вра�

хування вищезгаданих доплат. 

Крім того, оперуючи різними

надбавками, держава мала можли�

вість використовувати подвійні

стандарти щодо грошового забез�

печення військовослужбовців тих

чи інших силових структур: «підго�

довувати» тих, кого більше цінує, і

не надто витрачатися на решту.

Конкретним свідченням цього є

щомісячні надбавки, встановлені

для військовослужбовців інших

військових формувань, які не ви�

плачуються воїнам Збройних Сил

України. Так, до 50 відсотків окладу

грошового забезпечення неармій�

ських силовиків становить досі не�

доступна збройним силам надбав�

ка «за особливі умови служби, ква�

ліфікацію та виконання особливо

важливих завдань або значного

обсягу робіт», ще на 50 відсотків

зростає їхній особистий бюджет

після набуття права на пенсію за

вислугою років (так звана «пенсій�

на надбавка»). Наразі диспропор�

цію розмірів грошового забезпе�

чення різних силових відомств ви�

дно неозброєним оком навіть на

рівні вищого командування. Зок�

рема, командувач Повітряних Сил

ЗС України (категорія генерал�пол�

ковник) отримує 4340 грн., коман�

дувач військ оперативного коман�

дування (категорія генерал�лейте�

нант) — 3516 грн., тоді як грошове

забезпечення значно нижчого за

посадою начальника відділу (кате�

горія полковник) в інших силових

структурах становить 4101–5403

грн. Диспропорції між рівнознач�

ними посадами ще більші. 

Певний дисбаланс простежуєть�

ся і в розмірах грошового забезпе�

чення різних категорій військово�

службовців ЗС України. Наприклад,

командир взводу в званні лейте�

нант, «одержавши призначення на

службу до війська» після п’ятиріч�

ного навчання у військовому ін�

ституті, отримує 883 грн., що на

сьогодні менше грошового забез�

печення деяких прапорщиків та

військовослужбовців контрактної

служби з вислугою понад 5 років,

які отримують вищезгадану щомі�

сячну додаткову грошову винаго�

роду. 

Окрім того, відповідно до Поста�

нови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 року «Про упо�

рядкування структури та умов

оплати праці працівників апарату

органів виконавчої влади, органів

прокуратури, судів та інших орга�

нів», з 1 січня 2006 року відбулося

підвищення зарплати державним

службовцям. Склалася ситуація, ко�

ли заробітна плата цивільного дер�

жавного службовця перевищила

грошове забезпечення офіцера,

який служить на аналогічній поса�

ді. Так, цивільний начальник відділу

центрального апарату міноборони

отримує заробітну плату в розмірі

3023 грн., тоді як військовий нача�

льник такого ж відділу — 2279 грн.;

цивільний спеціаліст 1�ї катего�

рії — 1290 грн., а офіцер на відпові�

дній посаді — 1098 грн. Як бачите,

конкурентоспроможність військо�

вої служби на вітчизняному ринку

праці — під великим запитанням.

За оцінкою директора департа�

менту фінансів МО України Івана

Марка, нинішній рівень грошово�

го забезпечення військовослужбо�

вців збройних сил не стимулює за�

цікавленість громадян військовою

службою. Давно назріла об’єктивна

необхідність його підвищення.

Адже грошове забезпечення всіх

категорій кадрових військовослу�

жбовців востаннє підвищувалося в

травні 2003 року з уведенням що�

місячної надбавки за безперервну

військову службу. Посадові оклади

є незмінними з 2000�го, а оклади

за військові звання — з 1999 року. 

— Хіба це нормально, коли се�

редній розмір грошового забезпе�

чення військового контрактника

першого року служби, який не

отримує передбачену Кабміном

щомісячну додаткову грошову ви�

нагороду, становить 342 гривень,

тоді як мінімальна заробітна плата

становить 350 гривень? — обурю�

ється головний фінансист зброй�

них сил. — Нині грошове забезпе�

чення військовослужбовця війсь�

кової служби за контрактом знач�

но нижче заробітної плати,

наприклад, охоронця приватної

охоронної фірми (у середньому

1000 гривень), який 10 діб на мі�

сяць виконує обов’язки з охорони

без зброї. Що вже й казати про гід�

ну оцінку роботи командира взво�

ду, який має вищу освіту і несе від�

повідальність за зброю, військову

техніку та ще й за 30 військовослу�

жбовців, йому підпорядкованих.

Отже, проблем із грошовим за�

безпеченням військовиків, як ба�

чимо, чимало. Тому ще в травні ми�

нулого року на виконання дору�

чення Президента України від 11

квітня 2005 року та доручення Ка�

бінету Міністрів України від 14 кві�

тня 2005 року спільною робочою

групою мінпраці, міноборони та

інших військових формувань були

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Êîìàíäèð âçâîäó â çâàíí³ «ëåéòåíàíò»
îòðèìóº 883 ãðí., ùî íà ñüîãîäí³

ìåíøå ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
äåÿêèõ ïðàïîðùèê³â òà

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â çà êîíòðàêòîì. 

Êàòåãîð³¿
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

Çáðîéí³ Ñèëè
Óêðà¿íè

Ñëóæáà
áåçïåêè
Óêðà¿íè

Óïðàâë³ííÿ
äåðæàâíî¿ îõîðîíè

Óêðà¿íè

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Äåð-
æàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿

ñëóæáè Óêðà¿íè

Ì³í³ñòåðñòâî
ç íàäçâè÷àéíèõ

ñèòóàö³é
Âèù³ îô³öåðè 2843 5390 5240 4950 4356
Ñòàðø³ îô³öåðè 1965 3035 3985 2890 2806
Ìîëîäø³ îô³öåðè 1120 1802 2066 1711 1655
Ïðàïîðùèêè òà
â³éñüêîâîñëóæáîâö³
êîíòðàêòíî¿ ñëóæáè

855 1200 1400 1200 931

Середні розміри місячного грошового забезпечення на одного військовослужбовця (грн.)
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підготовлені проекти норматив�

но�правових актів, у яких передба�

чалося підвищення окладів за по�

садою та військовим званням, ска�

сування неефективних надбавок і

доплат та усунення диспропорцій

в розмірах грошового забезпечен�

ня військовослужбовців силових

структур. Завдяки цьому місячне

грошове забезпечення військовос�

лужбовців ЗС України з 1 січня

2006 року мало б збільшитися на

20 — 100 відсотків.

Та не так сталося, як бажалося.

Зазначені проекти документів не

були погоджені міністерством фі�

нансів «з причини недостатності

фінансових ресурсів на упорядку�

вання грошового забезпечення».

До того ж, проекти навіть не візува�

лись міністром фінансів усупереч

Тимчасовому регламенту Кабінету

Міністрів України.

28 липня 2005 року, аби врятува�

ти ситуацію та прийняти узгодже�

не рішення, було проведено засі�

дання Кабміну, за окремим до�

рученням якого проекти нор�

мативно�правових актів щодо

реформування грошового забез�

печення військовослужбовців були

доопрацьовані: видатки на впрова�

дження реформи, проти яких за�

перечував міністр Пинзеник, були

зменшені більше, ніж на третину. 

Утім, міністерство фінансів не

влаштував навіть такий варіант.

Натомість воно зайняло позицію,

реалізація якої призвела б не до

підвищення рівня доходів захис�

ників Вітчизни, а до зменшення

його для деяких категорій військо�

вослужбовців на 20–60 відсотків,

порівняно з існуючими нормами!

Консенсусу знову не досягли. Не�

погодження проектів нормативно�

правових актів усупереч встанов�

леним у дорученні Президента

України термінам не дало можли�

вості врахувати нові норми грошо�

вого забезпечення під час підго�

товки Державного бюджету Украї�

ни на 2006 рік. Очікуване з 1 січня

2006 року реформування грошо�

вого забезпечення не відбулося.

Згодом Указом Президента Укра�

їни від 27 грудня 2005 року був

установлений новий термін упоря�

дкування грошового забезпечен�

ня — до 1 січня 2007 року. Крім цьо�

го, Державною програмою розвит�

ку Збройних Сил України на

2006 — 2011 роки, яку Президент

затвердив того ж дня, було перед�

бачено грошове забезпечення вій�

ськовослужбовців за новим прин�

ципом — «з урахуванням збільшен�

ня питомої ваги окладів грошового

утримання шляхом включення

окремих щомісячних додаткових

видів грошового забезпечення у по�

садові оклади та оклади за військові

звання, а також установлення роз�

міру грошового забезпечення вій�

ськовослужбовців, який буде при�

вабливим на ринку праці України». 

На виконання зазначеного Указу

Президента за рішенням Держав�

ної комісії з питань реформування

Збройних Сил України, інших вій�

ськових формувань та оборонно�

промислового комплексу від 11

травня 2006 року спільній робочій

групі мінпраці, міноборони та ін�

ших військових формувань дору�

чено до кінця 2 кварталу 2006 року

знову опрацювати питання щодо

запровадження реформування си�

стеми грошового забезпечення та

підготувати відповідні проекти ак�

тів Кабінету Міністрів України. 

Аби знайти порозуміння з мінфі�

ном, сьогодні розглядається скасу�

вання надбавки за безперервну

службу та 100�відсоткової надбав�

ки з підвищенням за рахунок цьо�

го лише посадових окладів, а також

введення окремих виплат за вико�

нання особливо важливих завдань

(до 50 відсотків грошового забез�

печення). Очікуване збільшення

грошового забезпечення військо�

вослужбовців ЗС України стано�

вить 15–80 відсотків. Відтак най�

суттєвіше зростання припадає на

контрактників та молодший офі�

церський склад. Крім того, до по�

переднього намагання військово�

го відомства добитися ліквідації

дисбалансу грошового забезпе�

чення різних військових форму�

вань, додано пропозицію щодо

встановлення єдиних умов оплати

праці державних службовців та

військовослужбовців.

Однак часу обмаль. Процес фор�

мування Держбюджету на наступ�

ний рік уже розпочався. А отже, бу�

демо сподіватися, що встановле�

ний Президентом України термін

проведення реформи грошового

забезпечення — 1 січня 2007 ро�

ку — вже не потребуватиме пере�

несення. 

Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ

Î÷³êóâàíå çá³ëüøåííÿ ãðîøîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ ñòàíîâèòü 15–80
â³äñîòê³â. Â³äòàê íàéñóòòºâ³øå

çðîñòàííÿ ïðèïàäàº íà
êîíòðàêòíèê³â òà ìîëîäøèé

îô³öåðñüêèé ñêëàä. 



Ñüîãîäí³ çáðîéí³ ñèëè ïî-
íàä 50 äåðæàâ ñâ³òó åêñ-
ïëóàòóþòü 80 òèï³â áåçï³-
ëîòíèõ ë³òàëüíèõ àïàðàò³â.
Çàö³êàâëåíà â íèõ ³ Óêðà¿-
íà, íà îçáðîºíí³ ÿêî¿ çíà-
õîäÿòüñÿ ìîðàëüíî çàñòà-
ð³ë³ ìîäåë³ ÂÐ-2 «Ñòðèæ» ³
ÂÐ-3 «Ðåéñ».

Ïðåäñòàâíèêè îáîðîí-
íîãî â³äîìñòâà Óêðà¿íè,
ì³í³ñòåðñòâà ç íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é ³ ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, à òàêîæ
ðÿäó öèâ³ëüíèõ îðãàí³çà-
ö³é, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿ-
çàíà ç êîíòðîëåì íàôòî-
³ ãàçîïðîâîä³â, âñå íàïî-
ëåãëèâ³øå ãîâîðÿòü ïðî
íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè
áåçï³ëîòíîãî àâ³àö³éíîãî
êîìïëåêñó äëÿ âèð³øåííÿ
çàâäàíü ïîâ³òðÿíîãî ñïî-
ñòåðåæåííÿ.

Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè,
ÿêå º îñíîâíèì êîðèñòó-
âà÷åì «áåçï³ëîòíèê³â»,
âèÿâëÿº çàö³êàâëåí³ñòü äî
ðîçðîáîê ×óãó¿âñüêîãî
àâ³àðåìîíòíîãî çàâîäó.
Êðèòè÷íà ñèòóàö³ÿ, ùî
ñêëàëàñÿ ñüîãîäí³ ç ÁÏËÀ
ó çáðîéíèõ ñèëàõ (äåñÿòêè
êîìïëåêñ³â áåçï³ëîòíî¿
ðîçâ³äêè «Ñòðèæ» ³ á³ëüøå
ñòà «Ðåéñ» âè÷åðïàëè ñâ³é
ðåñóðñ), çìóøóº êåð³âíèö-
òâî îáîðîííîãî â³äîìñòâà
âæèâàòè ä³ºâèõ çàõîä³â

äëÿ âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðî-
áëåìè.

Ôàõ³âö³ ×óãó¿âñüêîãî
àâ³àðåìîíòíîãî çàâîäó ñï³-
ëüíî ç ³íøèìè ðîçðîáíèêà-
ìè, ó òîìó ÷èñë³ Õàðê³âñü-
êèì óí³âåðñèòåòîì Ïîâ³ò-
ðÿíèõ ñèë, ñòâîðèëè ìîäå-
ëüíèé ðÿä ÁÏËÀ ï³ä
íàçâîþ «Ñòðåïåò». Ñüîãîäí³
ïðîõîäÿòü ëüîòí³ âèïðîáó-
âàííÿ äâà àïàðàòè — ëåã-
êèé «Ñòðåïåò Ë» ³ á³ëüø âà-
æêèé «Ñòðåïåò Ç».
Ðàä³îêåðîâàíèé

21

Ç 8 ïî 12 ÷åðâíÿ íà àåðî-
äðîì³ «Ãîñòîìåëü» ï³ä Êè-
ºâîì ïðîõîäèâ ï’ÿòèé ì³æ-
íàðîäíèé àâ³àö³éíî-êîñì³-
÷íèé ñàëîí «ÀÂ²ÀÑÂ²Ò–-
ÕÕ²». Ïðåäñòàâëåíà íà
íüîìó óêðà¿íñüêà åêñïîçè-
ö³ÿ ïðîäåìîíñòðóâàëà ³ñ-
íóþ÷èé ð³âåíü àâ³àö³éíî¿
ïðîìèñëîâîñò³ òà â³ò÷èç-
íÿíîãî ÎÏÊ. Íà æàëü,
ó÷àñòü ³íîçåìíèõ êîìïàí³é
ó öüîãîð³÷íîìó ñàëîí³ áóëà
íàäçâè÷àéíî íèçüêîþ. 

Ï’ÿòèé ì³æíàðîäíèé
àâ³àñàëîí ïðîäåìîíñòðó-
âàâ íåçàïåðå÷í³ äîñÿãíåí-
íÿ Óêðà¿íè â ãàëóç³ ë³òàêî-
áóäóâàííÿ. Íåáàãàòî êðà¿í
ìîæóòü ïîõâàëèòèñÿ òàêîþ
ê³ëüê³ñòþ çðàçê³â ïàñàæèð-

ñüêî¿ ³ òðàíñïîðòíî¿ àâ³à-
ö³éíî¿ òåõí³êè íàö³îíàëüíî-
ãî âèðîáíèêà, ÿêà áóëà
ïðåäñòàâëåíà â Ãîñòîìåë³.
Öå ñüîãîäí³øí³é ïð³îðèòåò
óêðà¿íñüêèõ ë³òàêîáóä³âíè-
ê³â — ðåã³îíàëüíèé ðåàêòè-
âíèé Àí-148; òóðáîãâèí-
òîâèé ïàñàæèðñüêèé Àí-
140-100; îäèí ³ç íàéá³ëüø
ïîïóëÿðíèõ (çà ê³ëüê³ñòþ
óêëàäåíèõ êîíòðàêò³â) ³
ïåðñïåêòèâíèõ — Àí-74 ³
íàéïðîáëåìí³øèé ïðîåêò
óêðà¿íñüêîãî àâ³àïðîìó —
Àí-70; Àí-124 «Ðóñëàí»
òà Àí-225 «Ìð³ÿ». 

Ïðèºìíî çäèâóâàâ Àí-
148, ïðè÷îìó íå ñâî¿ìè
óí³êàëüíèìè ëüîòíèìè ³
òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòè-

êàìè, à â³äì³íí³ñòþ â³ä
ñâî¿õ ñòàðøèõ áðàò³â ïî ë³-
í³¿ «àí³â»: êàá³íà íîâî¿
êîíñòðóêö³¿, ïðèëàäè òà
àâ³îí³êà çàõ³äíîãî çðàçêà. 

Äîëÿ Àí-70, ÿêîãî ç íå-
òåðï³ííÿì î÷³êóþòü ó
Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè,
ïðèâåðíóëà îñîáëèâó óâà-
ãó â³äâ³äóâà÷³â ñàëîíó.
Ïðîòå ö³ëêîì î÷åâèäíî,
ùî áåç ô³íàíñîâî¿ ï³äòðè-
ìêè òà ñï³âðîá³òíèöòâà ³ç
çàõ³äíèìè êîìïàí³ÿìè íà
çîâí³øí³é ðèíîê ç íèì íå
âèéòè. Õî÷à ëüîò÷èê-êîñ-
ìîíàâò Ìèêîëà Ëåîíîâ ³
íàìàãàâñÿ ïðîäåìîíñòðó-
âàòè ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç æó-
ðíàë³ñòàìè ³ â³äâ³äóâà÷àìè
ñàëîíó íåðîçðèâí³ñòü çâ’ÿ-
çê³â Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿, ï’ÿòèé
ì³æíàðîäíèé ï³äòâåðäèâ
«ðîçëó÷åííÿ» ïî-ðîñ³éñü-
êè, ÿêå âæå äàâíî ìàÿ÷èëî
íà îáð³¿. Ïðè÷îìó íå ò³ëüêè
ïî ïðîãðàì³ Àí-70. 

Îñíîâó ðîñ³éñüêî¿ åêñ-
ïîçèö³¿ ñêëàäàëè â îñíîâ-
íîìó ñòåíäè âåðòîëüîòî-
áóä³âíèê³â — «Ðîñâåðòîëà»,
Êàçàíñüêîãî âåðòîë³òíîãî
çàâîäó òà òàêîæ àñîö³àö³¿
àâ³àö³éíîãî äâèãóíîáóäó-
âàííÿ «ÀÑÑÀÄ» ³ Óëàí-
Óäåíñüêîãî àâ³àö³éíîãî
çàâîäó — ïîêè ùî

««ААВВІІААССВВІІТТ––ХХХХІІ»»::
«ÐÎÇËÓ×ÅÍÍß» ÏÎ-ÐÎÑ²ÉÑÜÊÈ

«ÑÒÐÅÏÅÒÀ» âèäíî ïî ïîëüîòó

Íàö³îíàëüíå
êîñì³÷íå
àãåíòñòâî
Óêðà¿íè
(ÍÊÀÓ) ³ Êè-
òàéñüêà íà-
ö³îíàëüíà
êîñì³÷íà

àäì³í³ñòðàö³ÿ (ÊÍÊÀ) ï³ä-
ïèñàëè Ïëàí óêðà¿íñüêî-
êèòàéñüêîãî ñï³âðîá³òíè-
öòâà ó ñôåð³ äîñë³äæåííÿ
³ âèêîðèñòàííÿ êîñì³÷íî-
ãî ïðîñòîðó â ìèðíèõ ö³-
ëÿõ íà 2006–2010 ðð.
Ïëàíîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ
ñï³ëüíà ðåàë³çàö³ÿ ïðîåê-
ò³â ùîäî ñòâîðåííÿ çðàç-
ê³â ðàêåòíî-êîñì³÷íî¿
òåõí³êè. Äî íüîãî ââ³éøëè
29 ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â ì³æ
óêðà¿íñüêèìè òà êèòàéñü-
êèìè ï³äïðèºìñòâàìè ç
÷îòèðüîõ íàïðÿì³â: ðàêå-
òîíîñ³¿; ñóïóòíèêè; êîñì³-
÷íå óñòàòêóâàííÿ; êîñì³÷-
íà íàóêà òà åëåêòðîí³êà.
Êð³ì òîãî, ïðîòÿãîì ïîòî-
÷íîãî ðîêó áóäóòü ïîãî-
äæåí³ ñêëàä ³ ïîðÿäîê âè-
êîíàííÿ ïð³îðèòåòíèõ
ïðîåêò³â, ñåðåä ÿêèõ îäèí
äîâãîñòðîêîâèé ñèñòåì-
íèé òà ñ³ì — ç ðîçðîáêè
êîñì³÷íî¿ òåõí³êè. Íèí³
Êèòàé àêòèâíî ïðàöþº
íàä âëàñíîþ ïðîãðàìîþ
âèâ÷åííÿ Ì³ñÿöÿ ³ ìàº
âåëèêó çàö³êàâëåí³ñòü äî
óêðà¿íñüêèõ ðîçðîáîê, ùî
âåëèñÿ çà ÷àñ³â ³ñíóâàííÿ
ÑÐÑÐ. Îñîáëèâèé ³íòåðåñ
â îáîõ ñòîð³í âèêëèêàº
òàêîæ ïðîãðàìà äèñòàí-
ö³éíîãî çîíäóâàííÿ Çåìë³.

Íîâèíè ÎÏÊ. Ðèíîê â³éñüêîâî¿ òåõí³êè òà îçáðîºííÿ â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³ 
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âèìóøåíèõ äðóç³â
ïðîâ³äíèõ ðîçðîáíèê³â ³
âèðîáíèê³â àâ³àäâèãóí³â íà
ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòî-
ð³ — çàïîð³çüêèõ ÊÁ «Ïðî-
ãðåñ» òà ÎÀÎ «Ìîòîð Ñ³÷». 

Ï³äâèùåíîþ óâàãîþ êî-
ðèñòóâàëèñÿ óêðà¿íñüê³
ðîçðîáêè êåðîâàíîãî ðàêå-
òíîãî îçáðîºííÿ. Íèçêó
çðàçê³â ïðåäñòàâèëî äåð-
æàâíå êîíñòðóêòîðñüêå
áþðî «Ëó÷». Öå, çîêðåìà,
ïðîòèòàíêîâèé ðàêåòíèé
êîìïëåêñ «Ñê³ô», ÿêèé ðà-
í³øå äåìîíñòðóâàâñÿ ëèøå
â ìàêåòíîìó âàð³àíò³, òà
àâ³àáîìáà, ÿêà ç âèñîòè
500 ì ìîæå ñïëàíóâàòè íà
â³äñòàíü äî 12 êì, à ñêèíó-
òà ç âèñîòè 5 êì — ðóõà-
ºòüñÿ 22 êì. Ïðè öüîìó çà-
áåçïå÷óºòüñÿ òî÷í³ñòü íà-
âåäåííÿ íà ö³ëü äî 3–5 ì.
Ä³àìåòð ¿¿ — 400 ìì, âàãà —
850 êã. Áîìáà ïðèçíà÷åíà
äëÿ ðóéíóâàííÿ çàçäàëåã³äü
ðîçâ³äàíèõ óêð³ïëåíèõ ³ áà-
ãàòîãàáàðèòíèõ ö³ëåé, ùî,
â³äïîâ³äíî, ïåðåäáà÷àº é
«ïðîíèêàþ÷ó» çäàòí³ñòü
áîéîâî¿ ÷àñòèíè, âàãà ÿêî¿
ñêëàäàº 650 êã. Âîíà ìîæå
áóòè çàñòîñîâàíà ç áîðòà
áîìáàðäóâàëüíèêà Ñó-24 ç
âèêîðèñòàííÿì òåëåâ³ç³é-
íîãî êàíàëó êåðóâàííÿ. À
õàðê³âñüêå êîíñòðóêòîðñüêå
áþðî ³ìåí³ Ìîðîçîâà âïåð-
øå ïðîäåìîíñòðóâàëî
ñâîþ íîâó ðîçðîáêó —
ÁÒÐ-4.

Çà ê³ëüê³ñòþ ³íîçåìíèõ
äåëåãàö³é «ÀÂ²ÀÑÂ²Ò» öüî-
ãî ðîêó ÿâíî íå äîòÿãóâàâ
äî ñòàòóñó ì³æíàðîäíîãî.
Çà äàíèìè îðãàí³çàòîð³â
ñàëîíó, ó éîãî ðîáîò³ âçÿëè

ó÷àñòü âñüîãî 200 ô³ðì òà
ï³äïðèºìñòâ ³ç 18 êðà¿í. 

Ïðîòå çà ê³ëüê³ñòþ ïðåä-
ñòàâëåíèõ íàòóðíèõ çðàç-
ê³â ³ íîâèõ ðîçðîáîê, ñòâî-
ðåíèõ ïåðåâàæíî çà ðàõó-
íîê âëàñíèõ êîøò³â ï³ä-
ïðèºìñòâ, ìîæíà íà
ïàëüöÿõ ïåðåðàõóâàòè
êðà¿íè, ÿê³ ìàþòü òàê³ äî-
ñÿãíåííÿ. Äåìîíñòðàö³éí³
ïîëüîòè íîâèõ óêðà¿íñüêèõ
ë³òàê³â «Àíòîíîâà», ïîêà-
çîâ³ âèñòóïè ïðåäñòàâíèê³â
ìàëî¿ àâ³àö³¿, ÿêà îñòàíí³ìè
ðîêàìè áóðõëèâî ðîçâèâà-
ºòüñÿ â Óêðà¿í³, í³êîãî íå
çàëèøèëè áàéäóæèì. 

Â ðàìêàõ àâ³àøîó ïðîé-
øîâ ïîêàçîâèé ïîëüîò Ñó-
27. Ñë³ä íàãàäàòè, ùî ï³ñëÿ
òðàãåä³¿ íà Ñêíèë³âñüêîìó
àåðîäðîì³ ó÷àñòü âèíèùó-
âà÷³â â àâ³àøîó íà òåðèòî-
ð³¿ Óêðà¿íè áóëà çàáîðîíå-
íà. Íèí³ çàáîðîíà çíÿòà, ³
ñïîä³âàºìîñÿ, äåìîíñòðà-
ö³ÿ ìîæëèâîñòåé Ñó-27
îñòóäèòü çàïàë äåÿêèõ ðå-
ôîðìàòîð³â, ÿê³ âæå âèð³-
øèëè çàëèøèòè íà îçáðî-
ºíí³ âèíèùóâàëüíî¿ àâ³àö³¿
Óêðà¿íè ëèøå Ì³Ã-29.

Îá³éøîâ ñòîðîíîþ
ÀÂ²ÀÑÂ²Ò—XXI ïèòàííÿ

îíîâëåííÿ áîéîâî¿ àâ³à-
ö³éíî¿ òåõí³êè. Íåâèð³øå-
íèì ïîêè ùî çàëèøàºòüñÿ
çàâäàííÿ ìîäåðí³çàö³¿ îñ-
íîâíîãî áîéîâîãî ë³òàêà
Óêðà¿íè Ì³Ã-29 òà âåðòî-
ëüîòà Ì³-24, íàòóðí³ çðà-
çêè ÿêèõ ó âèêîíàíí³ íå-
ùîäàâíî ñòâîðåíîãî êîí-
öåðíó «Àâ³àâîºíðåìîíò»,
ÿñêðàâî ïðåäñòàâëåíîãî
íà àâ³àñàëîí³, ç íåòåðï³í-
íÿì î÷³êóþòü óêðà¿íñüê³
àâ³àòîðè.

Ñåðåä â³äâ³äóâà÷³â âè-
ñòàâêè áóëè ³ Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî òà
ë³äåðè áàãàòüîõ ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é ³ áëîê³â, ÿê³ äîáðå
ðîçóì³þòü, ùî àâ³àáóäó-
âàííÿ ³ êîñì³÷íà îáëàñòü —
öå ñàìå ò³ ãàëóç³, ÿê³ º â³-
çèòíîþ êàðòêîþ Óêðà¿íè.
Òîìó òàêèé àâ³àñàëîí êîí-
÷å íåîáõ³äíèé, íàâ³òü íà
íàö³îíàëüíîìó ð³âí³. À çà
óìîâè äåðæàâíîãî ï³äõîäó
äî éîãî îðãàí³çàö³¿, ìàêñè-
ìàëüíîãî çàëó÷åííÿ íàö³-
îíàëüíèõ ó÷àñíèê³â â³í
ïðèâåðíå óâàãó é ³íîçåì-
íèõ êîìïàí³é, àâòîìàòè÷íî
ïåðåòâîðèòüñÿ â ì³æíàðî-
äíèé. 

Ñàì³ æ çàâîäè, êîíñòðó-
êòîðñüê³ áþðî, íàóêîâî-
äîñë³äí³ ³íñòèòóòè òà ³íø³
îðãàí³çàö³¿, ùî ìàþòü
áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ
äî ñòâîðåííÿ ³ âèðîáíèö-
òâà àâ³àö³éíî¿ òà êîñì³÷íî¿
òåõí³êè, ââàæàþòü, ùî ñà-
ëîí íåîáõ³äíèé äëÿ äå-
ìîíñòðàö³¿ ìîæëèâîñòåé
Óêðà¿íè â ö³é âèñîêîòåõ-
íîëîã³÷í³é îáëàñò³. Òîìó
âîíè äåìîíñòðóþòü òóò
ñâî¿ äîñÿãíåííÿ ³ çíàõî-
äÿòü ïîêóïö³â âëàñíî¿
ïðîäóêö³¿ òà ïàðòíåð³â ïî
á³çíåñó. 

««ААВВІІААССВВІІТТ––ХХХХІІ»»::

Ó çáðîéíèõ ñèëàõ Ïîëüù³
íåâäîâç³ áóäå ñòâîðåíå êî-
ìàíäóâàííÿ ï³äðîçä³ëàìè
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ,
à â ïîëüñüê³é àðì³¿ ñòâîðþ-
âàòèìóòü áîéîâ³ îäèíèö³
òàêîãî òèïó. Ïðî öå çàÿâèâ
ì³í³ñòð íàö³îíàëüíî¿ îáî-
ðîíè Ïîëüù³ Ðàäîñëàâ Ñ³-
êîðñüêèé ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ
16-é ð³÷íèö³ ôóíêö³îíó-
âàííÿ ï³äðîçä³ëó îñîáëè-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ãð³ì». 

Íåçàáàðîì ó Á³ëîðóñ³ ñï³-
ëüíî ç Ðîñ³ºþ áóäå ñòâî-
ðåíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð
òåõí³êè ïðîòèïîâ³òðÿíî¿
îáîðîíè. Â³í çàéìàòè-
ìåòüñÿ ðåìîíòîì, â³äíîâ-
ëåííÿì, ìîäåðí³çàö³ºþ,
ïðîô³ëàêòè÷íèìè ðîáîòà-
ìè íà òåõí³ö³ ÏÏÎ. Ñåðâ³ñ-
öåíòð îáñëóãîâóâàòèìå íå
ò³ëüêè á³ëîðóñüêó òåõí³êó
ÏÏÎ, à é ðîñ³éñüêó. Éîãî
«êë³ºíòàìè» ìîæóòü òàêîæ
ñòàòè ò³ êðà¿íè, äå â³äñóòíÿ
ñèñòåìà ñåðâ³ñíîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè ÏÏÎ
ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. 

Øâåäñüêà ô³ðìà «Bofors»,
ùî âõîäèòü äî êîðïîðàö³¿
«BAE Systems», ðîçðîáèëà
ñàìîõ³äíó óñòàíîâêó
«Archer». «Archer» —
155-ì³ë³ìåòðîâà íîâà êî-
ë³ñíà ñàìîõ³äíà àðòèëåð³é-
ñüêà óñòàíîâêà ç àâòîìà-
òè÷íèì çàðÿäæàííÿì, äâà
äîñë³äíèõ åêçåìïëÿðè ÿêî¿
íèí³ ïðîõîäÿòü âèïðîáó-
âàííÿ. Ïåðøèé ç íèõ âæå
óñï³øíî ïðîéøîâ âîãíåâ³
³ñïèòè, ó õîä³ ÿêèõ åê³ïàæ
â³â ñòð³ëüáó ñíàðÿäàìè, ÿê³
êåðóâàëèñÿ çà äîïîìîãîþ
íàâ³ãàö³éíî¿ ñèñòåìè GPS. 

«ÐÎÇËÓ×ÅÍÍß» ÏÎ-ÐÎÑ²ÉÑÜÊÈ

***

***



«Ñòðåïåò Ë» ìîæå
âèêîíóâàòè ïîëüîòè äàëüí³-
ñòþ 250–300 êì àáî â àâ-
òîìàòè÷íîìó ðåæèì³ äîëà-
òè â³äñòàíü â 3 òèñ. êì.
Ðîçðîáíèêè ñòâåðäæóþòü,
ùî öåé àïàðàò ìîæå çà-
ñòîñîâóâàòèñÿ ÿê ó â³éñüêî-
â³é, òàê ³ öèâ³ëüí³é âåðñ³ÿõ.
Îäíàê îáìåæåí³ âàãîâ³ ìî-
æëèâîñò³ ùîäî óñòàíîâêè
êîðèñíîãî íàâàíòàæåííÿ,
çîêðåìà ðîçâ³äóâàëüíî¿
àïàðàòóðè, ñâ³ä÷àòü ïðî àê-
òóàëüí³ñòü éîãî çàñòîñó-
âàííÿ â ³íòåðåñàõ ì³í³ñòåð-
ñòâà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
òà öèâ³ëüíèõ îðãàí³çàö³é.

Íèí³ ïðîõîäèòü ëüîòí³ ³ñ-
ïèòè øâèäê³ñíà âàæêà ìî-
äåëü, ÿêà º ïðèéíÿòíèì âà-
ð³àíòîì äëÿ Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè, òîìó ùî ìàêñè-
ìàëüíà âàãà ïåðåäáà÷óâà-
íîãî êîðèñíîãî íàâàíòà-

æåííÿ ¿¿ ñêëàäàº 50 êã.
«Ñòðåïåò Ç» ç ìàêñèìàëü-
íîþ ñòàðòîâîþ ìàñîþ 200
êã ³ ê³ëüê³ñòþ ïàëèâà 50 êã
ìîæå ëåò³òè 16 ãîäèí ç³
øâèäê³ñòþ 180 êì/ãîä.
Àïàðàò ðîçðàõîâàíèé òà-
êîæ íà á³ëüø³ øâèäêîñò³ —
250 êì/ãîä., à ç âàð³àíòîì
ñêëàäàííÿ øàñ³ — íàâ³òü
310 êì/ãîä. Ìàþ÷è øâèä-
ê³ñòü çëüîòó áëèçüêî 5 ì/ñ
³ ãðàíè÷íó ñòåëþ 7000 ì,
â³í ïåðåäáà÷àº øèðîêèé ä³-
àïàçîí çàñòîñóâàííÿ. 

Ñüîãîäí³ ×óãó¿âñüêèé
àâ³àðåìîíòíèé çàâîä çà
ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â
íàìàãàºòüñÿ äîâåñòè îáè-
äâ³ âåðñ³¿ ÁÏËÀ äî ñòàíó
ðèíêîâîãî ïðîäóêòó, à òà-
êîæ ïëàíóº ñòâîðèòè àïà-
ðàò ïîâ³òðÿíî¿ ì³øåí³ —
«Ñòðåïåò ÂÌ» ³ âàæêèé
ÁÏËÀ. Çà îö³íêàìè ôàõ³â-

ö³â, äëÿ äîâåäåííÿ ÁÏËÀ
äî ð³âíÿ êîìïëåêñ³â íåîá-
õ³äíî 3–5 ìëí äîëàð³â.

Àëå îñíîâíîþ ïðîáëå-
ìîþ âèðîáíèê³â ïëàíåð³â
ÁÏËÀ º ñòâîðåííÿ «íà-
÷èííÿ» äëÿ ë³òàëüíîãî
àïàðàòà, ÿêå ìàº ñêëàäà-
òèñÿ ç ð³çíîìàí³òíèõ äàò-
÷èê³â äëÿ âèð³øåííÿ çà-
âäàíü òåëåâ³ç³éíî¿ ðîçâ³ä-
êè ³ ñïîñòåðåæåííÿ, òåï-
ëîâî¿ ³ ôîòîðîçâ³äêè,
ðåòðàíñëÿòîðà äëÿ ðîç-
øèðåííÿ ìîæëèâîñò³ ä³¿. 

Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùî-
äî ÁÏËÀ «Ñòðåïåò» ùå íå
ïðèéíÿòî. Ïðè öüîìó
óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ åêñïå-
ðòè ðîçãëÿäàþòü ð³çí³ âà-
ð³àíòè, ó òîìó ÷èñë³ é ïðè-
äáàííÿ äëÿ ïîòðåá Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè áåçï³ëîò-
íèõ ë³òàëüíèõ àïàðàò³â
³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà.
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Ï³äòâåðäæåííÿì ïåðñïåê-
òèâíîñò³ ðîçðîáêè òà çà-
ñòîñóâàííÿ ÁÏËÀ º ïðî-
ãíîç ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó
áåçï³ëîòíèõ ë³òàê³â íà ïå-
ð³îä äî 2015 ðîêó.

Çà ïðîãíîçîì êîìïàí³¿
«Forecast International», ó
2006–2015 ðîêàõ ñâ³òî-
âèé ðèíîê áåçï³ëîòíèõ ë³-
òàëüíèõ àïàðàò³â (ÁÏËÀ)
îö³íþºòüñÿ â 15 ìëðä äî-
ëàð³â, à ºâðîïåéñüêèé—
â 3 ìëðä äîëàð³â (1/5 ñâ³-
òîâîãî ðèíêó). Ó
2006–2010 ðîêàõ ºâðî-
ïåéñüê³ êðà¿íè âèòðàòÿòü
íà çàêóï³âëþ ÁÏËÀ 1,2
ìëðä äîëàð³â, ó
2010–2015 — 1,9 ìëðä. 

Âîäíî÷àñ àðì³¿ ªâðîïè
ïîòðåáóþòü áëèçüêî 2 òèñ.
ÁÏËÀ ç óðàõóâàííÿì ïî-
ðòàòèâíèõ àïàðàò³â: 1/3
öüîãî îáñÿãó ïîñòàâëÿòü
àìåðèêàíñüê³ é ³çðà¿ëüñüê³

ô³ðìè, ðåøòó, íà ñóìó
1,8–2,2 ìëðä äîëàð³â —
ºâðîïåéñüê³ âèðîáíèêè.
Ïðè öüîìó â ªâðîï³ ãîëî-
âíà óâàãà ïðèä³ëÿòèìåòüñÿ
ñòâîðåííþ áîéîâèõ ÁÏËÀ. 

Ãîñòðà êîíêóðåíö³ÿ ì³æ
ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè
òà ÑØÀ î÷³êóºòüñÿ íà ðèí-
êó ñåðåäíüîâèñîòíèõ
ÁÏËÀ ç âåëèêîþ òðèâàë³ñ-
òþ ïîëüîòó òèïó MALE
(Medium-Altitude Long-
Endurance). Ôðàíö³ÿ ïðà-
öþº íàä ïðîãðàìîþ Euro
MALE, ùî º ïðîäîâæåííÿì
ïðîåêòó Eagle, ÿêèé áàçó-
ºòüñÿ íà ³çðà¿ëüñüêîìó
ÁÏËÀ Heron. Äî ê³íöÿ ðîêó
«BAe systems» ïëàíóº ìà-
òè ïàðê ç 10 äåìîíñòðà-
ö³éíèõ àïàðàò³â Herte-1A
òèïó MALE äëÿ ïðîâåäåííÿ
ëüîòíèõ âèïðîáóâàíü.

Âåëèêîáðèòàí³ÿ äëÿ ïðî-
ãðàìè Watchkeeper âèá-

ðàëà òàêòè÷íèé ÁÏËÀ, ùî
áóäå âèãîòîâëåíèé ô³ðìîþ
«Tales» ñï³ëüíî ç «Elbit» íà
îñíîâ³ Germes-450. Ïî-
÷àòêîâà ãîòîâí³ñòü ñèñòå-
ìè Watchkeeper î÷³êóºòü-
ñÿ â 2010 ðîö³.

Ôðàíöóçüêèé ÁÏËÀ
Sperver, ïðèéíÿòèé íà
îçáðîºííÿ ó Ôðàíö³¿ â
2004 ðîö³, âæå ïîñòàâëå-
íèé äî Øâåö³¿, Ãðåö³¿ òà
Ãîëëàíä³¿. Äàí³ÿ òàêîæ
ïðèäáàëà Sperver, àëå ïî-
êè ùî âîíè ïîñòàâëåí³ íà
êîíñåðâàö³þ.

Í³ìå÷÷èíà ïëàíóº ðîçïî-
÷àòè çàñòîñóâàííÿ ÁÏËÀ
Euro hawk — ºâðîïå¿çîâà-
íîãî Global hawk — ó âàð³à-
íò³ äëÿ ðàä³îòåõí³÷íî¿ ðîçâ³-
äêè. Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè
ÍÀÒÎ AGS (Allied Ground
Surveillance) ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ âèêîðèñòîâóâàòè áåçïî-
ñåðåäíüî Global hawk.

БПЛА: ПРОГНОЗ ЄВРОПЕЙСЬКОКО РИНКУ

Óðÿä Øâåö³¿ âèä³ëèâ 83
ìëí êðîí (ìàéæå 60 ìëí
ãðí.) øâåäñüê³é àâ³àö³éí³é
ïðîìèñëîâîñò³ äëÿ ïîøóêó
íîâèõ òåõí³÷íèõ ð³øåíü ó
âèðîáíèöòâ³ öèâ³ëüíèõ ë³-
òàê³â, ÿê³ çàâäàþòü íàé-
ìåíøî¿ øêîäè äîâê³ëëþ.
Óðÿäîâö³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî
êîøòè íà ñòâîðåííÿ òàê
çâàíîãî «çåëåíîãî ë³òàêà»
âèä³ëèòü òàêîæ àâ³àö³éíà
³íäóñòð³ÿ Øâåö³¿. Ñåðåä
íîâèõ òåõí³÷íèõ ð³øåíü,
ùî ñòàíîâëÿòü îñîáëèâèé
³íòåðåñ — ïîëåãøåíå êðè-
ëî ³ åêîëîã³÷í³øèé äâèãóí. 

Êóëåìåò «ÊÎÐÄ» — îäèí ³ç
íîâèõ çðàçê³â ðîñ³éñüêî¿
ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿. Ïðèçíà-
÷åíèé äëÿ çíèùåííÿ æèâî¿
ñèëè ïðîòèâíèêà íà â³ääà-
ëåíîñò³ äî 1500–2000 ì
é óðàæåííÿ ïîâ³òðÿíèõ ö³-
ëåé íà â³äñòàí³ äî 1500 ì.
Âèêîðèñòîâóº 12,7-ìì
ïàòðîíè ñòàíäàðòó ÍÀÒÎ ç
áðîíåá³éíî-çàïàëüíèìè ³
áðîíåá³éíî-çàïàëüíî-òðà-
ñóþ÷èìè êóëÿìè. Âîãîíü
ìîæå âåñòèñÿ ÷åðãàìè é
îäèíî÷íîþ ñòð³ëüáîþ. Êó-
ëåìåò ìàº êðîíøòåéí äëÿ
âñòàíîâëåííÿ îïòè÷íîãî ³
í³÷íîãî ïðèö³ë³â, ïðàâîá³÷-
íå ÷è ë³âîá³÷íå ïîäàâàííÿ
ñòð³÷êè. 

Íîâà ïàðàøóòíà ñèñòåìà,
îñíàùåíà ìîäóëüíèìè
êðèëàìè ³ç âóãëåöåâîãî
âîëîêíà, äàñòü ìîæëèâ³ñòü
äåñàíòíèêàì âèêîíóâàòè
ñòðèáêè ç âèñîòè 9150 ì ³
ïðîë³òàòè äî 200 êì. Ðîç-
ðîáêó é âèïðîáóâàííÿ êðè-
ëà çä³éñíþº í³ìåöüêà ô³ð-
ìà «Elektroniksystem und
Logistik und Draeger».
Ïëàíóºòüñÿ, ùî â ïîòî÷íî-
ìó ðîö³ âîíè çàâåðøàòüñÿ.
À ïðîòÿãîì 2007 ðîêó ïà-
ðàøóòíà ñèñòåìà áóäå äî-
âåäåíà äî ãîòîâíîñò³. 

«ÑÒÐÅÏÅÒÀ» âèäíî ïî ïîëüîòó

***

***





Ôîòî Ñåðã³ÿ ÏÎÏÑÓªÂÈ×À
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ÇÐÊ 9ÄÎ35Ì «Ñòð³ëà-
10Ì» ïðèçíà÷åíèé äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ÏÂÎ òàíêî-
âèõ ³ ìîòîï³õîòíèõ ïîëê³â
â³ä óäàð³â ìàëîâèñîòíèõ
çàñîá³â ïîâ³òðÿíîãî íàïà-
äó. Â³í º óäîñêîíàëåíèì
çðàçêîì êîìïëåêñó
9ÄÎ35 «Ñòð³ëà-10ÑÂ» é
³ñíóº â äåê³ëüêîõ âàð³àí-
òàõ. Ñêëàäàºòüñÿ ³ç çåí³ò-
íî¿ êåðîâàíî¿ ðàêåòè
9Ì37Ì, áîéîâèõ ìàøèí
äâîõ òèï³â (9À35Ì ³
9À34Ì), êîíòðîëüíî-ïå-
ðåâ³ðÿëüíî¿ ìàøèíè ³ ìà-
øèíè òåõîáñëóãîâóâàííÿ.

Ó ïåðåäí³é ÷àñòèí³ ðàêå-
òè çíàõîäèòüñÿ ïàñèâíà
ãîëîâêà ñàìîíàâåäåííÿ
(ÃÑÍ) ç äâîìà êàíàëàìè:
ôîòîêîíòðàñòíèé ³ òåïëî-
âèé (³íôðà÷åðâîíèé). Ôî-
òîêîíòðàñòíèé êàíàë ïðà-
öþº ó âèäèì³é ÷àñòèí³
ñïåêòðà ñîíÿ÷íèõ ïðîìå-
í³â ³ çäàòíèé çàõîïëþâàòè
òà ñóïðîâîäæóâàòè ö³ë³, ùî

âèä³ëÿþòüñÿ íà òë³ íåáà.
Òåïëîâèé âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ â óìîâàõ ñêëàäíî¿
ôîíîâî¿ îáñòàíîâêè, ïðè
íåäîñòàòí³é îñâ³òëåíîñò³ ³
îïòè÷íèõ ïåðåøêîäàõ.
ÃÑÍ çà òðàºêòîðíèìè
îçíàêàìè ñåëåêòóº ö³ëü ³
ñòâîðþâàí³ ë³òàëüíèìè
àïàðàòàìè ñóïðîòèâíèêà
îïòè÷í³ ïåðåøêîäè é ó òà-
êèé ñïîñ³á çàáåçïå÷óº çà-
õèñò â³ä òåïëîâèõ ïåðå-
øêîä-ïàñòîê. Çà ãîëîâêîþ
ñàìîíàâåäåííÿ çíàõî-
äÿòüñÿ êåðìîâà ìàøèíêà
àåðîäèíàì³÷íèõ ðóë³â,
àïàðàòóðà ñèñòåìè êåðó-
âàííÿ, áîéîâà ÷àñòèíà,
íåêîíòàêòíèé (îïòè÷íèé)
ï³äðèâà÷ ³ îäíîêàìåðíèé
äâîðåæèìíèé òâåðäîïà-
ëèâíèé ðàêåòíèé äâèãóí.
Â îñêîëêîâî-ôóãàñí³é áî-
éîâ³é ÷àñòèí³ çàñòîñîâàí³
ñòðèæíåâ³ óðàæàþ÷³ åëå-
ìåíòè, ÿê³ ³ñòîòíî ï³äâè-
ùóþòü áîéîâó åôåêòèâ-

í³ñòü ðàêåòè. Ï³äðèâ áîéî-
âî¿ ÷àñòèíè çä³éñíþºòüñÿ
íåêîíòàêòíèì ï³äðèâà÷åì,
ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ
³ìïóëüñíèõ ëàçåðíèõ âè-
ïðîì³íþâà÷³â, îïòè÷íî¿
ñõåìè ³ ïðèéìà÷à â³äáèòèõ
â³ä ö³ë³ ñèãíàë³â. Òâåðäî-
òîïàëèâíèé ðàêåòíèé äâè-
ãóí ïðàöþº â äâîõ ðåæè-
ìàõ — ñòàðòîâîìó ³ ìàð-
øîâîìó. Ó ïåðåäí³é ÷àñ-
òèí³ êîðïóñó ðàêåòè
çìîíòîâàí³ òðèêóòí³ ðóë³, â
çàäí³é — íåðóõîìèé ñòàá³-
ë³çàòîð. Äëÿ îáìåæåííÿ
øâèäêîñò³ ïîâîðîòó ðàêå-
òè ïî êðåíó âèêîðèñòàí³
ðîëåðîíè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ çà
ñòàá³ë³çàòîðîì. Äëÿ çáåð³-
ãàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ ³
çàïóñêó ðàêåòè âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ òðàíñïîðòíî-ïóñ-
êîâèé êîíòåéíåð, ÿêèé çà-
õèùàº ðàêåòó â³ä ìåõàí³÷-
íèõ óøêîäæåíü, ïèëó ³ áðèç-
ê³â âîäè, à ïðè ¿¿ ïóñêó
âèêîíóº ðîëü íàïðàâëÿþ÷î¿. 

Ïóñê ðàêåò çä³éñíþºòüñÿ
ç ïóñêîâî¿ óñòàíîâêè áî-
éîâèõ ìàøèí 9À35Ì àáî
9À34Ì. Âîíè âñòàíîâëþ-
þòüñÿ íà øàñ³ ãóñåíè÷íîãî
ëåãêîáðîíüîâàíîãî òðàíñ-
ïîðòåðà-òÿãà÷à ÌÒ-ËÁ,
ÿêèé â³äð³çíÿþòüñÿ ëèøå
òèì, ùî 9À35Ì îáëàäíà-
íèé ïàñèâíèì ðàä³îïåëåí-
ãàòîðîì 9Ñ16, à 9À34Ì
éîãî íå ìàº. Ïóñêîâà
óñòàíîâêà ÿâëÿº ñîáîþ
ðàìó, çìîíòîâàíó íà îáå-
ðòîâ³é âåæ³ îïåðàòîðà, ïðè
öüîìó ç êîæíîãî áîêó âåæ³
âñòàíîâëþºòüñÿ ïî äâà
ÒÏÊ ³ç ÇÓÐ. Ùå ÷îòèðè
ðîçì³ùóþòüñÿ â êîðïóñ³
ìàøèíè. Îïåðàòîð, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ ó âåæ³, âåäå
â³çóàëüíèé ïîøóê ö³ëåé
÷åðåç âèêîíàíó ³ç ïóëå-
ñò³éêîãî ìàòåð³àëó ïðîçî-
ðó ïåðåäíþ ñò³íêó âåæ³.
Ïðèö³ëþâàííÿ â³í ðîáèòü
çà äîïîìîãîþ îïòè÷íîãî
â³çèðà 9Ø127Ì. Äëÿ íà-
âåäåííÿ ïóñêîâî¿ óñòàíîâ-
êè âèêîðèñòîâóºòüñÿ åëå-
êòðîïðèâ³ä. Îñíîâí³ êîì-

ïîíåíòè ö³º¿ àïàðàòóðè —
êîãåðåíòíî-³ìïóëüñíèé
ðàä³îäàëüíîì³ð ì³ë³ìåòðî-
âîãî ä³àïàçîíó õâèëü ³
àíàëîãî-äèñêðåòíèé ïðè-
ñòð³é. Ðàä³îäàëüíîì³ð âè-
çíà÷àº äàëüí³ñòü äî ö³ë³ â
ìåæàõ â³ä 430 äî 10 300 ì
ç ìàêñèìàëüíîþ ïîõèá-
êîþ íå á³ëüøå 100 ì, à
òàêîæ ðàä³àëüíó ¿¿ øâèä-
ê³ñòü ç ìàêñèìàëüíîþ ïî-
õèáêîþ íå á³ëüøå 30 ì/ñ.
Îá÷èñëþâàëüíèé ïðèñòð³é
íà ï³äñòàâ³ öèõ äàíèõ âè-
çíà÷àº äàëåêó ³ áëèæíþ
ìåæ³ çîíè óðàæåííÿ ç ìà-
êñèìàëüíîþ ïîõèáêîþ
300–600 ì. 

ÇÐÊ 9ÄÎ35Ì «Ñòð³ëà-
10Ì» çäàòíèé óðàæàòè
ïîâ³òðÿí³ ö³ë³ íà äàëüíîñò³
â³ä 800 äî 5000 ì íà âè-
ñîò³ â³ä 25 äî 3500 ì.
Ñòð³ëüáà ìîæå âåñòèñÿ ïî
ö³ëÿõ, ùî ëåòÿòü ç³ øâèäê³-
ñòþ äî 415 ì/ñ íàçóñòð³÷
³ äî 310 ì/ñ — íàâçäîã³í.
Ïðè ðîáîò³ ç âèêîðèñòàí-
íÿì òåïëîâîãî êàíàëó ãî-
ëîâêè ñàìîíàâåäåííÿ çà-
áåçïå÷óºòüñÿ çàõèñò â³ä
ïðèðîäíèõ ïåðåøêîä ³ äå-
ÿêîþ ì³ðîþ — â³ä îäèíî÷-
íèõ îïòè÷íèõ ïåðåøêîä-
ïàñòîê, ñòâîðþâàíèõ ñó-
ïðîòèâíèêîì. ²ìîâ³ðí³ñòü
óðàæåííÿ îäí³ºþ ðàêåòîþ
ë³òàêà-âèíèùóâà÷à ñêëà-
äàº 0,1–0,5. ×àñ ðåàêö³¿
êîìïëåêñó äîð³âíþº 8,5 ñ.
Âàæëèâèìè éîãî ÿêîñòÿìè
º ìîá³ëüí³ñòü, ÿêà çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ âèêîðèñòàííÿì
ïëàâàþ÷îãî ãóñåíè÷íîãî
øàñ³ âèñîêî¿ ïðîõ³äíîñò³
ÌÒ-ËÁ. Êîìïëåêñ ìîæå
ïåðåâîçèòèñÿ ó âàíòàæíèõ
êàá³íàõ ñåðåäí³õ ë³òàê³â
â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíî¿
àâ³àö³¿. Äëÿ ñàìîçàõèñòó
íàä ëþêîì êîìàíäèðà
âñòàíîâëåíèé 7,62-ìì
êóëåìåò ÏÊ.

ЗЗЕЕННІІТТННИИЙЙ  РРААККЕЕТТННИИЙЙ  ККООММППЛЛЕЕККСС  
9ДО35 «СТРІЛАQ10»

ÇÇÇÇÐÐÐÐÊÊÊÊ    ««««ÑÑÑÑÒÒÒÒÐÐÐÐ²²²²ËËËËÀÀÀÀ----11110000ÌÌÌÌ2222»»»»
Ê³ëüê³ñòü íàïðàâëÿþ÷èõ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Ìàêñèìàëüíèé ä³àìåòð êîðïóñó ðàêåòè, ìì  . . . . . . . . .120
Äîâæèíà ðàêåòè, ìì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2190
Ñòàðòîâà âàãà ðàêåòè, êã  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,2
Âàãà áîéîâî¿ ÷àñòèíè, êã  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,0
Òèï áîéîâî¿ ÷àñòèíè 

îñêîëêîâî-ôóãàñíà, 
ñòðèæíåâà

Ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü ðàêåòè, ì/ñ  . . . . . . . . . . . . . . .800
Äàëüí³ñòü ñòð³ëüáè, êì: 

ìàêñèìàëüíà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ì³í³ìàëüíà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8

Âèñîòà óðàæåííÿ ö³ë³, êì: 
ìàêñèìàëüíà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
ì³í³ìàëüíà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,025

×àñ ðåàêö³¿, ñ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5

Ðåäàêòîð âèïóñêó  
Àíäð³é ÔÅÙÅÍÊÎ, 

Öåíòð äîñë³äæåíü àðì³¿,
êîíâåðñ³¿ òà ðîççáðîºííÿ 



ÀÀÀÀÂÂÂÂÒÒÒÒÎÎÎÎÌÌÌÌÎÎÎÎÁÁÁÁ²²²²ËËËËÜÜÜÜ––––ÏÏÏÏÀÀÀÀËËËËÈÈÈÈÂÂÂÂÎÎÎÎÇÇÇÇÀÀÀÀÏÏÏÏÐÐÐÐÀÀÀÀÂÂÂÂÍÍÍÍÈÈÈÈÊÊÊÊ    CCCCDDDD----11110000
((((ÏÏÏÏÎÎÎÎËËËËÜÜÜÜÙÙÙÙÀÀÀÀ))))

ÂÂÂÂ²²²²ÉÉÉÉÑÑÑÑÜÜÜÜÊÊÊÊÎÎÎÎÂÂÂÂÎÎÎÎ----ÒÒÒÒÐÐÐÐÀÀÀÀÍÍÍÍÑÑÑÑÏÏÏÏÎÎÎÎÐÐÐÐÒÒÒÒÍÍÍÍÈÈÈÈÉÉÉÉ    ËËËË²²²²ÒÒÒÒÀÀÀÀÊÊÊÊ    GGGG----222222222222
(((( ²²²²ÒÒÒÒÀÀÀÀËËËË²²²²ßßßß))))
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Àâòîöèñòåðíà CD-10 ïðèçíà÷åíà
äëÿ ïåðåâåçåííÿ, êîðîòêî÷àñíîãî
çáåð³ãàííÿ ³ çàïðàâëåííÿ â³äô³ëüò-
ðîâàíèìè ³ çíåâîäíåíèìè ïàëèâíî-
ìàñòèëüíèìè ìàòåð³àëàìè (áåíçèíó,
ãàñó, îë³¿ äëÿ çìàùåííÿ äâèãóí³â, íà-
ôòè). Çàïðàâíèê çìîíòîâàíèé íà
øàñ³ àâòîìîá³ëÿ âèñîêî¿ ïðîõ³äíîñò³

Jelcz P662 D-34, íà àâòîìîá³ë³
âñòàíîâëåíèé äâèãóí ô³ðìè IVECO,
ùî â³äïîâ³äàº åêîëîã³÷íèì íîðìàì
EURO-2. Îäíîêàìåðíà öèñòåðíà åë³-
ïòè÷íî¿ ôîðìè âèãîòîâëåíà ç³ ñòàë³
ï³äâèùåíî¿ ì³öíîñò³. Îáëàäíàíà ëþ-
êîì äëÿ êîíòðîëþ ³ ðåìîíòó ä³àìåò-
ðîì 500 ìì (ó ÿêîìó ðîçì³ùåíèé
ëþê äëÿ íàïîâíåííÿ ä³àìåòðîì 200
ìì), âèïóñêíèì ïðîòèâèáóõîâèì
êëàïàíîì, ïíåâìàòè÷íèì äàò÷èêîì

ð³âíÿ òà ³í. Ïðèºäíàííÿ øëàíã³â — çà
ñòàíäàðòîì Kamlok Dn-80. Ïàëèâî-
çàïðàâíèê â³äïîâ³äàº ºâðîïåéñüêèì
íîðìàì ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ
âàíòàæ³â ³ ñòàíäàðòàì ÍÀÒÎ.

Â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíèé ë³òàê
G–222 ñòâîðåíèé ô³ðìîþ «Aeritalia»
ó 1970 ðîö³, äëÿ çàì³íè Ç–119.
G–222 îñíàùåíèé äâîìà ìîòîðàìè
ç òóðáîãâèíòîâèìè äâèãóíàìè F²À-GE
T64-GE-P4D, âèãîòîâëåíèìè çà
àìåðèêàíñüêîþ ë³öåíç³ºþ. Ïîòóæí³
äâèãóíè ³ â³äì³íí³ àåðîäèíàì³÷í³ ÿêîñ-
ò³ çàáåçïå÷óþòü âèñîêó ìàíåâðåí³ñòü
³ ëüîòí³ õàðàêòåðèñòèêè. G–222 ìîæå
ïðîäîâæóâàòè çë³ò ç îäíèì äâèãóíîì

ç ïîâíèì íàâàíòàæåííÿì ³ çë³òàòè ç
àåðîäðîì³â, ðîçòàøîâàíèõ íà âèñîò³
3500 ì íàä ð³âíåì ìîðÿ. Ãåðìåòè÷íà
âàíòàæíà êàá³íà, ðîçì³ùåíà ó ôþçå-
ëÿæ³ ä³àìåòðîì 3,55 ì, îáëàäíàíà
â³äêèäíîþ ðàìïîþ äëÿ íàâàíòàæåííÿ
òåõí³êè. Ë³òàê åêñïîðòóâàâñÿ â Àðãåí-
òèíó, Äóáàé, Ñîìàë³ òà Ë³â³þ (G-
222Ò). Ìàº âàð³àíòè: ÐÅÁ (G-222VS),
ïîæåæíèé (G-222SAMA ), ç äâèãóíà-
ìè Rolls-Royce Tyne RTy.20 Mk801,
ïîòóæí³ñòþ 2õ 4860 ê.ñ. (G-222T ),
êàë³áðàòîð àåðîäðîìíèõ ñèñòåì
(G–222 RM). 

Øâèäê³ñòü ìàêñ., êì/ãîä.:
íà âèñîò³ 4575 ì 540

Øâèäê³ñòü: 
êðåéñåðñüêà, êì/ãîä. 400-440
Ñòåëÿ, ì 7620
×àñ ï³äéîìó íà 4500 ì, õâ. 10,5
Äàëüí³ñòü, êì 2500-4650
Ïîòóæí³ñòü äâèãóí³â, ê.ñ. 2õ3400
Ìàñà ïîðîæíüîãî, ò 14,59
Ìàñà çë³òíà ìàêñ., ò 28,0
Çàïàñ ïàëèâà, ë 12 000
Ìàñà âàíòàæó, êã 9000
Ì³ñòê³ñòü, ÷îë.:
ñîëäàò³â ç îçáðîºííÿì 44
ïàðàøóòèñò³â 32
ïîðàíåíèõ íà íîøàõ + 
ìåäïåðñîíàë 36+6
Äîâæèíà, ì: 
ðîçá³ãó 330
ïðîá³ãó 180

Â²ÉÑÜÊÎÂÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÉ
Ë²ÒÀÊ G-222 (²ÒÀË²ß)

тактикоQтехнічна характеристика

ªìí³ñòü öèñòåðíè, ë 10 270
Ïðîäóêòèâí³ñòü íàñîñà, ë/õâ.:
áåç îáë³êó ê³ëüêîñò³ 1000
ç îáë³êîì ê³ëüêîñò³ 200

Äîâæèíà, ìì 8726
Øèðèíà, ìì 2480
Âèñîòà, ìì 3158
Áàçà øàñ³, ìì 3825+1400
Øàñ³ Jelcz P662 D-34
Êîë³ñíà ôîðìóëà 6õ6
Ðîçì³ð øèí 14.00 R20
Äâèãóí äèçåëüíèé IVECO
Ïîòóæí³ñòü äâèãóíà, ê.ñ. 345

тактикоQтехнічна характеристика

ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ-
ÏÀËÈÂÎÇÀÏÐÀÂÍÈÊ 

CD-10 (ÏÎËÜÙÀ)
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МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

В умовах глобалізації, стрімкого

розвитку й розповсюдження інфо�

рмаційних технологій відбувається

потужний сплеск міжнародного

тероризму. Закордонні й вітчизня�

ні аналітики, прогнозуючи розви�

ток цього явища, одностайні в то�

му, що тероризм як загроза націо�

нальним та колективним інтересам

держав виходить на передній план. 

Відомо, що провідне місце у сві�

товій зовнішньоторговельній дія�

льності належить морським пере�

везенням. Сьогодні майже 80 від�

сотків міжнародних комерційних

транспортувань здійснюється мо�

рем. Для цього задіяно близько

46 тис. суден, 80 тис. портових

комплексів світу. 

Тероризм і піратство щорічно за�

вдають шкоди світовій системі пе�

ревезень на суму близько 30 млрд

доларів. За останні 10–15 років те�

рористичні сили на морі значно

активізувалися. Так, якщо у 1991

році зафіксовано 100 випадків на�

паду морських піратів на судна, то

у 1999 — 300, у 2000 — 471, у

2001 — 261. За даними міжнарод�

ного Центру по боротьбі з піратст�

вом, у Куала�Лумпурі (Малайзія) в

2002 році сталося 355 піратських

нападів. Тільки поблизу берегів Со�

малі за шість місяців 2005 року за�

реєстровано 23 випадки, у тому

числі напад на вантажне судно

«Панагія» з українським екіпажем.

Більше того, поступово розмива�

ється межа між поняттям терориз�

му і таким живучим явищем, як пі�

ратство, що набуло сьогодні загро�

зливих розмірів. 

З історії відомо, що розбоєм на

морі займалися не тільки пірати, а

й капери. Піратами називали тих,

хто нападав на судна виключно у

власних інтересах. Капери ж роби�

ли це тільки в політичних цілях. 

Проте фахівці вважають, що до

терористичних дій у Перській

затоці під час ірано�іракської

так званої «танкерної війни»

(1984–1988 рр.) по захопленню

терористами в Середземному морі

італійського круїзного лайнера

«Ахілл Лаура» не можна застосову�

вати такі визначення, як піратство

чи каперство. Подібні випадки кла�

сифікують як акти міжнародного

тероризму, які здійснюються в по�

літичних цілях. 

Від таких проявів, на жаль, не за�

страхована жодна держава, яка має

вихід до моря і здійснює морські

перевезення. Певною мірою це

стосується й України. Адже морсь�

кий кордон протяжністю понад

1800 кілометрів, важливі морські

транспортні коридори Чорного

моря, наявність потужних портів,

морські нафтопромисли та нафто�

проводи, діюча система контраба�

нди наркотиків, незаконної мігра�

ції, географічна близькість до

районів зосередження терористи�

чних сил — всі ці фактори спону�

кають до активних дій в боротьбі з

тероризмом. 

Незаперечним є той факт, що

морський тероризм — це не тільки

економічна загроза, а й серйозна

небезпека для життя людей — чле�

нів екіпажу, пасажирів, людства в

цілому. За даними страхової ком�

панії «Ллойда», лише під час «тан�

керної війни» в Перській затоці во�

юючими сторонами атаковано і

пошкоджено 564 великих торгове�

льних судна. Втрати серед екіпажів

склали 420 чоловік. Загальний ма�

теріальний збиток, нанесений еко�

номіці обох країн, сягнув 500 млрд

доларів. 

ППІІРРААТТИИ  ХХХХІІ  ССТТООЛЛІІТТТТЯЯ
Òåðîðèçì íå ìàº íàö³îíàëüíîñò³ ³ ïðîñòîðîâèõ
ìåæ. Çàõîïëåííÿ ë³òàê³â, çíèùåííÿ âàæëèâèõ
îá’ºêò³â, íàïàäè íà â³éñüêîâ³ êîðàáë³ òà öèâ³-
ëüí³ ñóäíà â ïîðòàõ ³ íà ìîð³ — ñüîãîäí³ ëþäñ-
òâî í³äå íå ïî÷óâàºòüñÿ çàõèùåíèì â³ä òåðîðó. 



Тому не випадково, що саме тоді

було запропоновано створити вій�

ськово�морські сили ООН, які б су�

проводжували торговельні судна в

Перській затоці. Стала також оче�

видною потреба у міжнародній

конвенції, яка б регулювала міжна�

родно�правову відповідальність за

державний тероризм. Адже єдиних

підходів до визначення цього по�

няття й досі не існує. Тому збитки

несуть іноді й добре розвинуті у

військовому відношенні країни.

Так, від актів міжнародного теро�

ризму неодноразово страждали

російські кораблі, зокрема тепло�

ходи «Уильям Форстер», «Новогру�

док», «Коммунарск», які були заки�

дані вночі пляшками з горючою

сумішшю. 

А в порту Сан�Хуан на турист�

ський турбоелектрохід «Максим

Горький» з американськими паса�

жирами на борту, який здійснював

круїз до островів Карибського мо�

ря, кинули гранату. Теракт був спла�

нований саме в той момент, коли у

вестибюлі було багато людей. 

Як не дивно, але інколи об'єктами

терористичного нападу стають си�

ли та засоби ВМС. Одним і найре�

зонансніших актів тероризму на

морі є збройний напад у жовтні

2000 року на есмінець ВМС США

«Коул» (USS «Сole») поблизу берегів

Ємену. В результаті теракту загину�

ли члени екіпажу, а саме судно за�

знало значних пошкоджень. А два

роки потому терористи напали на

французький танкер «Лімбург».

Слід зазначити, що міжнародний

тероризм в сучасних умовах тісно

співпрацює з великими корпора�

ціями, що виробляють військову

техніку та озброєння. Встановле�

но, що деякі компанії ладні збувати

свою продукцію будь�кому. Не ви�

ключено, що це можуть бути й те�

рористичні організації. Так, на�

приклад, світову громадськість

сьогодні хвилює питання, до кого

швидше — до замовників чи теро�

ристів потрапить новітня система

ГАС SM 2000, призначена для вияв�

лення підводних плавців. 

Закономірним є факт, що перши�

ми на терористичні виклики відре�

агували країни — члени блоку

НАТО. Так, у жовтні 2001 року, в ра�

мках заходів реагування Альянсу на

терористичні акти 11 вересня 2001

року, в акваторії Середземного мо�

ря проводилася антитерористична

операція «Асtive Endeavour» («Акти�

вні зусилля»), завданням якої було

своєчасно виявити та недопустити

перевезень морем вантажів в інте�

ресах терористичних угруповань.

Кораблі НАТО здійснювали патру�

лювання, проводили моніторинг

морських перевезень та огляд підо�

зрілих суден з метою недопущення

терористичних дій.

Операція «Активні зусилля» стала

визначальною віхою в історії Алья�

нсу, першим прикладом задіяння

оборонних ресурсів НАТО для за�

безпечення колективного захисту.

У березні 2003 року операція з мо�

ніторингу морських перевезень

була доповнена заходами супрово�

дження через Гібралтарську прото�

ку цивільних суден країн Альянсу

на їхнє замовлення. Як відомо, Гіб�

ралтар вважається особливо враз�

ливим регіоном, — щоденно там

проходить близько 3 тис. комер�

ційних суден. І хоча мандат опера�

ції «Активні зусилля» обмежився

виявленням та попередженням дій,

пов'язаних з тероризмом, проте на

час її проведення загальна безпека

та стабільність у Середземному мо�

рі значно поліпшилися.

Враховуючи успішність операції

в західному Середземномор’ї, у бе�

резні 2004 року Альянс поширив

антитерористичну місію на всю

його акваторію, в тому числі на та�

кі протоки, як Босфор і Дарданел�

ли. Впевнившись у позитивних ре�

зультатах таких дій, багато країн —

не членів НАТО також виявили ба�

жання взяти участь у проведенні

подібних операцій. Зокрема, для

патрулювання у Середземномор'ї

відрядила свої кораблі Болгарія. На

той час вона ще не була членом

НАТО, але її фрегат «Смелі» та тан�

кер «Атія» виконували завдання у

складі антитерористичних сил. 

Участь у подібних заходах поча�

ла ініціювати й Україна. Так, у чер�

вні 2004 року під час Стамбульсь�

кого самміту лідери країн — членів

організації Північноатлантичного

договору привітали пропозицію

нашої країни надати підтримку в

рамках операції «Активні зусилля»

з моніторингу морських переве�

зень. Як варіант участі України у

багатонаціональних антитерорис�

тичних заходах сьогодні розгляда�

ється можливість відрядження в

акваторію Середземного моря ко�

раблів ВМС Збройних Сил Укра�

їни. Але Угода між Україною та

НАТО «Щодо участі України в опе�

рації «Активні зусилля» поки що не

ратифікована. Погодження цього

питання дозволило б українським

морякам в реальній обстановці

відпрацьовувати заходи протидії

морському тероризму. Адже над�

звичайно важливо своєчасно

виявити ознаки підготовки до те�

рористичних дій. Проте без відпо�

відних знань та досвіду важко роз�

різнити на морі серед тисяч мало�

розмірних плавзасобів (яхт, кате�

рів, човнів, рибальських та інших

суден) ті, на яких знаходяться те�

рористи. Ще складніше виявити

ознаки їхніх дій під водою. 

Досвід проведення операції «Ак�

тивні зусилля» засвідчив високу

ефективність виконання завдань з

відстежування підозрілих суден за

допомогою підводних човнів, які

залучалися від ВМС Німеччини,

Польщі та інших країн. Практика

показала, що вони можуть викори�

стовуватися і для раптового захва�

ту терористів. 

Òåðîðèçì ³ ï³ðàòñòâî ùîð³÷íî
çàâäàþòü øêîäè ñâ³òîâ³é ñèñòåì³
ïåðåâåçåíü íà ñóìó áëèçüêî
30 ìëðä äîëàð³â. 
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Для виявлення підозрілих суден

сьогодні вивчається питання ви�

користання системи комерційної

автоматичної ідентифікації суден

(AIS) з розташуванням її берего�

вих станцій (приймачів) на узбе�

режжі Чорного моря. Згідно з рі�

шенням Міжнародної асоціації

мореплавців (IMA), система AIS

має бути встановлена на всіх суд�

нах водотоннажністю понад 300 т.

Трансмітер системи, під час пере�

бування судна у морі, в реальному

вимірі часу передає в автоматич�

ному режимі координати, курс,

швидкість, найменування вантажу

та порт призначення судна. Ця ін�

формація не є таємною і може

прийматися станціями берегово�

го, повітряного та корабельного

базування.

Комерційні берегові станції при�

ймання сигналів системи AIS вста�

новлені в таких регіонах: у Північ�

ній Європі (40), Середземному (9)

та Чорному морях (1). Деякі країни

планують прийняти закон, який

заборонятиме вхід до портів суд�

нам, які не мають трансмітерів цієї

системи. Наприклад, в США він на�

бере чинності з 2007 року.

Така берегова станція вже вста�

новлена та функціонує в Одесько�

му порту. Попередні розрахунки

показують, що для моніторингу

обстановки у Чорному та Азов�

ському морях необхідно встанови�

ти ще дві станції — в місті Керч та

на горі Ай�Петрі.

Актуальним залишається питан�

ня щодо використання в боротьбі

з тероризмом на морі можливос�

тей міжнародного з’єднання Блек�

сіфор, створеного на підставі від�

повідної угоди Причорноморсь�

ких країн, у тому числі й України. 

Аналіз діяльності з’єднання свід�

чить про перехід від дипломатич�

ної сфери до більш конкретної,

практичної. Так, на зустрічі коман�

дувачів ВМС Чорноморських кра�

їн, яка відбулася в Грузії у 2004 ро�

ці, були ухвалені підконцепції:

«Проведення гуманітарних опера�

цій», «Захист навколишнього сере�

довища у Чорному морі», «Захисні

антитерористичні операції». За

згодою сторін у Чорноморському

регіоні передбачалося створити

постійно діючі оперативні штаби

та національні контактні пункти

(інформаційні центри). На жаль,

постанова Кабінету Міністрів

України «Про створення та функ�

ціонування контактного (інфор�

маційного) пункту України», який

би здійснював моніторинг надвод�

ної обстановки, отримував інфор�

мацію від міністерств та відомств,

приватних судновласників та ін�

ших силових структур про кораб�

лі, які здійснюють перевезення Чо�

рним морем, так і не була прийня�

та. Щоправда, для забезпечення

функціонування системи морської

безпеки на морському і річному

транспорті України в квітні 2004

року міністерством транспорту і

зв’язку було створене державне

підприємство «Агентство морської

безпеки». На сьогодні воно здійс�

нює комплекс заходів, спрямова�

них на боротьбу з проявами мор�

ського тероризму. Одним із його

пунктів є взаємний обмін інфор�

мацією щодо безпеки на Чорному

морі з антитерористичним цен�

тром СБУ, центрами оперативного

реагування МЗС, МНС, Державної

прикордонної служби, Управлін�

ням безпеки на транспорті Мініс�

терства транспорту і зв’язку Украї�

ни. Через відсутність відповідної

правової бази в переліку даних мі�

ністерств немає військового відом�

ства. Хоча саме завданням зброй�

них сил є захист інтересів держави

та її громадян. 

Відтак, вирішення проблемних

питань, пов’язаних з повноцінним

залученням України до боротьби з

тероризмом на морі, сприятиме

попередженню проявів міжнарод�

ного тероризму в акваторії Чорно�

го моря, зміцненню безпеки нашої

держави та підвищенню її автори�

тету серед світової спільноти і зна�

чно прискорить процес практич�

ної інтеграції до європейських

структур.

Ñòåïàí ßÊÈÌßÊ

ÐÀÉÎÍÈ, ßÊ² ÍÀÉÁ²ËÜØÅ ÏÎÒÅÐÏÀÞÒÜ 
Â²Ä ÌÎÐÑÜÊÈÕ ÒÅÐÎÐÈÑÒ²Â ² Ï²ÐÀÒ²Â

Îïåðàö³ÿ «Àêòèâí³ çóñèëëÿ» —
ÿñêðàâèé ïðèêëàä çàä³ÿííÿ îáîðîííèõ

ðåñóðñ³â ÍÀÒÎ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ä³ºâîãî çàõèñòó ñóäåí íà ìîð³. 

Ó ìîíîãðàô³¿ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ òà
îñìèñëåííÿ äîñâ³äó âîºí äðóãî¿ ïîëîâèíè XX ñò.
Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëåíî ñòàâëåííþ ðåë³ã³éíî¿ ìî-
ðàë³ äî çáðîéíîãî ïðîòèñòîÿííÿ ïðè âèð³øåíí³ ïåâ-
íèõ ïîë³òè÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, åòí³÷íèõ òà ³íøèõ
êîíôë³êò³â. Çä³éñíåíî ñèñòåìíèé àíàë³ç ëîêàëüíèõ
âîºí, íàâåäåíà ¿õ êëàñèô³êàö³ÿ. Çíà÷íå ì³ñöå â³äâå-
äåíî îñíîâíèì ôîðìàì ³ ñïîñîáàì çàñòîñóâàííÿ
çáðî¿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè â õîä³ âîºííèõ
êîíôë³êò³â, à òàêîæ ðîë³ Óêðà¿íè ó ñâ³òîâ³é ìèðî-
òâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³.
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Юридичною підставою для цього

став Закон «Про оборону та Угор�

ську Армію» від 2004 року, який ви�

значає формат участі оборонного

відомства в ліквідації наслідків ава�

рій та катастроф техногенного та

природного характеру. Система

захисту від наслідків катастроф є

оперативною складовою Дер�

жавної системи попередження та

ліквідації наслідків катастроф

Угорської Республіки. 

Повінь у басейні рік Дунай, Раба,

Тиса та інших річок внутрішнього

басейну Угорщини наприкінці бе�

резня — на початку квітня 2006 ро�

ку стала серйозним випробуван�

ням як для загальнодержавної сис�

теми реагування на надзвичайні

ситуації, так і її складової — угорсь�

кої армії.

На рівні оборонного відомства

розробляється галузевий план за�

хисту від катастроф. На його під�

ставі командувач об’єднаного ко�

мандування логістики та підтрим�

ки розробляє Розпорядження що�

до логістичного забезпечення

угорської армії під час виконання

аварійно�рятувальних робіт. У

ньому визначаються: порядок ви�

користання матеріально�техніч�

них засобів та матеріалів, що на�

лежать міністерству оборони; по�

рядок здійснення продовольчого,

речового забезпечення, забезпе�

чення паливно�мастильними ма�

теріалами; створення умов для

розташування військової компо�

ненти аварійно�рятувального еше�

лону, відпочинку під час проведен�

ня рятувальної операції, порядок

прально�лазневого та технічного

забезпечення.

Усі види логістичного забезпе�

чення здійснюються, як правило,

за рахунок військових і передбача�

ють повну автономність армійсь�

ких підрозділів. Так, харчування

особового складу відбувається за

спеціально встановленою нормою

продовольчого пайка під час про�

ведення аварійно�рятувальної опе�

рації для всіх категорій військовос�

лужбовців незалежно від посади.

Також передбачаються відповідні

надбавки за особливі умови. Крім

продовольчого пайка, війська по�

винні мати з собою сухий пайок на

три доби.

В організації речового забезпе�

чення заслуговує на увагу те, що

відповідно до цього розпоряджен�

ня 100 відсотків військовослужбов�

ців мають бути забезпечені гумо�

вим взуттям, дощовими плащами,

спальними мішками. Оперативна

група, незалежно від її чисельності,

повинна мати речовий резерв з

розрахунку: нижня білизна — 50

відсотків, обмундирування — 20

відсотків, взуття — 10 відсотків та

10 відсотків решта предметів від

встановлених норм речового за�

безпечення.

Відповідно до основного при�

значення бюджетної установи

(військової частини, навчального

закладу, відомства тощо), визначе�

них у вищезгаданому нормативно�

правовому документі, вона отри�

має перелік загальних та спеціаль�

них завдань щодо її участі в прове�

денні аварійно�рятувальних робіт

на різних етапах надзвичайних си�

туацій техногенного та природно�

го характеру. Слід відзначити, що у

програмі підготовки видів та родів
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âåäåííÿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò. 



військ збройних сил Угорщини

передбачена тематика підготовки

щодо порядку дій при проведенні

аварійно�рятувальних робіт. 

Військовому ешелону рятування

визначалися наступні завдання:

посилення капітальних інженер�

них споруд; будівництво тимчасо�

вих захисних інженерних споруд

уздовж берегів річок; проведення

повітряного та наземного інжене�

рного моніторингу і спостережен�

ня за станом капітальних та тимча�

сових захисних інженерних спо�

руд; заповнення мішків піском;

участь у проведенні евакуаційних

заходів населення та майна із не�

безпечних ділянок; участь у прове�

денні рятувальних робіт, логістич�

ному та медичному забезпеченні;

патрулювання.

30 березня 2006 року рішенням

начальника Генерального штабу

армії Угорщини в режимі цілодо�

бового чергування у зв’язку із за�

грозою підтоплення територій

створена оперативна комісія з пи�

тань захисту від катастроф МО

Угорської Республіки. 

31 березня 2006 року на дільни�

цях річок внутрішнього басейну кра�

їни, загальною довжиною 3000 км,

склалася надзвичайно складна си�

туація — рівень води піднявся на

7,5 м. Мер міста Сентендре зверну�

вся по допомогу щодо інженерно�

го захисту та посиленню дамб. За

розпорядженням голови операти�

вної комісії з питань захисту від ка�

тастроф міноборони генерал�ма�

йора Яноша Ішасеги Спеціальна

військова школа та Центр підгото�

вки міністерства оборони у гарні�

зоні Сентендре у стислі строки бу�

ли приведені до вищих ступенів

готовності й приступили до вико�

нання завдань з інженерного захи�

сту берега Дунаю на траверзі міста. 

1 квітня відбулося позачергове

засідання уряду, на якому був ство�

рений штаб по ліквідації наслідків

повені та прийнято рішення щодо

виділення 1 млрд форинтів на про�

ведення першочергових робіт.

Оперативна комісія з питань захи�

сту від катастроф віддала розпоря�

дження щодо приведення у готов�

ність до виконання завдань двох

оперативних груп 25�ї легкої піхо�

тної бригади, розташованої у гар�

нізоні міста Тата. Рішенням голови

цієї комісії для створення повітря�

ного ешелону до пункту постійної

дислокації бригади був передисло�

кований гелікоптер Мі�17 з екіпа�

жем, який має сертифікацію на

проведення аварійно�рятувальних

робіт. В якості резерву до постій�

ної готовності був призначений

особовий склад, а також підготов�

лений запас мішків з піском для не�

гайного транспортування повітря�

ним шляхом на небезпечні ділянки

русла Дунаю. 

2 квітня оперативна група від

Головного оперативного уп�

равління міноборони та Націо�

нального університету оборони

розпочали роботи по інженерно�

му захисту острова Маргіт, розта�

шованого в центрі столиці. 

3 квітня продовжував зростати

рівень води в Дунаї, який в районі

Будапешта досяг позначки 848 см. 

О 15�й годині був оголошений

надзвичайний стан у зв’язку із за�

грозою підтоплення в басейні Ду�

наю від міста Комаром і вниз по

течії до Будапешта, а також у гирлі

річки Іпойо. 

4 квітня рівень води підвищився

до рекордної позначки — 861 см в

районі столиці. 

На засіданні Уряду була прийня�

та програма дій на час повені. Во�

на передбачала фінансові умови

забезпечення аварійно�рятуваль�

них робіт і першочергових за�

ходів щодо ліквідації наслідків по�

вені, а також виділення особового

складу з розрахунку: 6000 військо�

вослужбовців, 1000 пожежників,

815 прикордонників та 5000 полі�

цейських.

Генеральний директор Цент�

рального фінансового розрахун�

кового управління міноборони

бригадний генерал Іштван Алкері

віддав наказ щодо порядку оплати

участі в рятувальних роботах кад�

рових військовослужбовців, війсь�

ковослужбовців служби за кон�

трактом, робітників та службовців,

відповідно до якого весь робочий

час, який перевищував 8 годин,

підлягав оплаті за встановленими

тарифами залежно від формату

участі (безпосередньо в ешелоні

АКТУАЛЬНО
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рятування, забезпечення чи обслу�

говування тощо). 

5 квітня рівень води почав

повільно спадати, але обстановка

залишалася напруженою. Особо�

вий склад працював самовіддано,

але відчувалася втомленість. Опе�

ративні комісії з питань захисту від

катастроф МО Угорщини, коман�

дувань видів збройних сил та час�

тин працювали відповідно до роз�

поряджень Урядової координа�

ційної комісії. Для заміни частини

особового складу першої черги ря�

тувального ешелону була підготов�

лена оперативна група від Буда�

пештського гарнізону. 

6 квітня рівень води поступово

спав. Оперативна група захисту від

катастроф Будапештського гарні�

зону організувала роботу в районі

Сентендре методом цілодобового

спостереження за станом захис�

них споруд з метою запобігання

їх можливого прориву. Частина

військ була поступово відведена до

місць постійної дислокації. 

В ніч з 7 на 8 квітня ускладни�

лася ситуація у басейнах рік Тиса

та Бодраг. На звернення по допо�

могу місцевих комісій з питань за�

хисту Оперативна комісія з питань

захисту від катастроф міноборони

залучила на ці ділянки 230 військо�

вослужбовців 5�ї легкої піхотної

бригади.

16 квітня під час Пасхальних

свят найбільш небезпечні ділянки

басейну ріки Тиса відвідав прем’єр�

міністр Угорської Республіки Фе�

ренц Дюрчань. В районі міст Соль�

нок і Селевейн він заслухав до�

повіді командирів оперативних

груп. На цій ділянці працювали дві

оперативні групи, що складалися із

військовослужбовців 37�ї інженер�

ної бригади, 25�ї легкої піхотної

бригади, 5/62�го легкого піхотно�

го батальйону під керівництвом

генерала Іштвана Ковача. 

На 18 квітня, коли підйом води

в районі міст Сольнок та Сегед став

наближатися до позначки 980 см,

загальна чисельність рятувального

ешелону, який працював на восьми

ділянках по інженерному захисту

річок Тиса та Кьорьош, досяг 2300

чоловік. П’ять вертольотів Мі�8 

86�го вертолітного полку, а також

десантно�переправні засоби 37�ї

інженерної бригади забезпечували

транспортування мішків із землею

на важкодоступні для колісного

транспорту дільниці інженерного

захисту. 

У період з 14 по 19 квітня було

виконано 212 вертолітних вильо�

тів загальним нальотом 112 годин,

використано 84 т гасу. Рятувальну

операцію забезпечували 230 оди�

ниць техніки. 

20 квітня рівень води в басейні

ріки Тиса коливався на рекордних

позначках. 

21 квітня вода на деяких ділян�

ках Тиси стала переливатися через

захисні дамби, а на одній з них ви�

никла загроза прориву. Не більше

двох годин знадобилося на пере�

транспортування 350 військово�

службовців, 9 вертольотів, 4 транс�

портерів та 5 понтонів на небез�

печну ділянку в районі Чонграда. 

В ніч з 21 на 22 квітня інже�

нерні роботи проводилися в по�

вному форматі участі рятувально�

го ешелону під безпосереднім

керівництвом голови Оперативної

комісії з питань захисту від катаст�

роф генерал�майора Яноша Іша�

сегі. Одночасно проводилося від�

селення мешканців з територій, на

яких виникла загроза затоплення.

Нічні роботи забезпечувалися під�

свіченням. 

22 квітня, в пік підйому води (на

1033 см) інженерний захист тери�

торій у басейні Тиси забезпечува�

ли 2544 військовослужбовці, 358

одиниць техніки, з них 9 вертоль�

отів; 23–24 квітня 2804 військово�

службовці 5�ї легкої піхотної та 37�ї

інженерної бригад, 59�ї авіаційної

бази, 86�го вертолітного полку, 64�го

полку логістичного забезпечення,

496 одиниць техніки, у тому числі

7 вертольотів, 20 понтонів, 16 пла�

ваючих транспортерів. Роботи

продовжувалися цілодобово. За

ніч викладалося на дамби до 10 000

мішків з піском. У зв’язку з тим, що

автомобільним транспортом під�

везти його стало неможливим, на

кінцевій стадії були задіяні верто�

льоти та водні засоби.

Всього за період з 31 березня по

7 травня в аварійно�рятувальних

роботах взяли участь: 10 118 чо�

ловік фактично від усіх органів уп�

равління та військових частин.

Кількість техніки, що застосову�

валася під час повені 2006 року:

— 20�тонні понтони з комплекту

ПMП — 20 одиниць;

— вертольоти Mi�8/Mi�17 —

9 одиниць;

— плаваючі транспортери ПТС�

М — 22 одиниці.

Повінь 2006 року показала, що,

незважаючи на значне скорочення

чисельності особового складу

угорської армії, вона з успіхом ви�

конала завдання щодо ліквідації

наслідків надзвичайної ситуації

державного рівня. Перехід на кон�

трактну професійну армію, гра�

мотна організація та планування

застосування військової компо�

ненти аварійно�рятувального еше�

лону, своєчасне, у стислі терміни

доведення розпоряджень та на�

казів, продумане фінансове та

логістичне забезпечення сприяли

виконанню завдань щодо захисту

населення від повені 2006 року.

Îëåêñàíäð ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ, 
àòàøå ç ïèòàíü îáîðîíè ïðè ïîñîëüñòâ³

Óêðà¿íè â Óãîðñüê³é Ðåñïóáë³ö³, 
ñïåö³àëüíî äëÿ «Â³éñüêà Óêðà¿íè»

Äî ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò áóëî çàëó÷åíî
ïîíàä 10 òèñÿ÷ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
óãîðñüêî¿ àðì³¿ òà áëèçüêî
50 îäèíèöü áîéîâî¿ òåõí³êè.
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МИСТЕЦТВО ПЕРЕМАГАТИ

• Признач офіцера штабу, який

вестиме облік усіх планових (не�

планових) занять, що здійснюють�

ся особисто командиром у підроз�

ділах бригади, та підшиватиме

конспекти. Для цього він щовечора

уточнюватиме: з ким, де і на яку те�

му або з якого питання працював

командир.

• Приділяй постійну увагу фізич�

ній та вогневій підготовкам офіце�

рів — це запорука успіху на випа�

док перевірки і гарантія відсутнос�

ті гнилизни в офіцерських колек�

тивах. Пам’ятай, ніщо так не

зміцнює військову дисципліну в

підрозділах, як фізична підготовка

(особливо силова) і заохочення за

досягнуті в ній успіхи. Куточки для

занять спортом мають бути облад�

нані в кожному спальному примі�

щенні. Спортивні містечка зазви�

чай існують для показухи та нача�

льників. Рішуче наближай цю базу

для занять до людей і вони, за раху�

нок свого вільного часу, зроблять

те, чого ніколи не досягти на штат�

них заняттях. Рукопашний бій — у

кожну роту, а в розвідку бери най�

кращих. Виховуй культ сили та ви�

тривалості — кредо Десантника.

Не прислухайся до «піхоти» —

причина виникнення нестатутних

відносин не в цьому.

• Своїм рішенням виконуй вимо�

ги Конституції — запровадь у бри�

гаді п’ятиденку. Швидко перекона�

єшся — субота проходитиме без

змін, зате в офіцерських родинах

настане спокій. Намагайся нікого

не викликати на службу після 18.30

і не давай завдань на ніч, хіба що за

винятком підготовок до важливих

перевірок. Пам’ятай: коли сонце сі�

дає за горизонт, у країні дурнів по�

чинається робота.

• Бурхливий потік інформації,

що надходить в бригаду зі старших

штабів, вивчай сам та давай завдан�

ня виконавцям за напрямами. Рі�

шуче «фільтруй» повідомлення, які

доводиш офіцерам, і особливо —

солдатам. Пряма інформація про

те, що сталося, по�різному впливає

на розум і психологію поведінки

людей: те, що хтось вважає гань�

бою, для іншого — геройство. Як�

що трапилася подія загальнонаці�

онального масштабу, — твоя вива�

жена громадянська позиція має

бути попереду засобів масової ін�

формації. Будь непохитним у тому,

що бригада є гарантом державнос�

ті, до решти питань треба ставити�

ся демократично (контрольовано).

• Проводь свої щоденні наради

тільки в першій половині дня або

після загальної обідньої перерви.

До них начальники повинні готу�

ватися, якщо хтось бажає щось по�

відомити — нехай заздалегідь об�

міркує. Виступ має тривати не дов�

ше 5 хвилин. Не соромся зупиняти

своїх заступників, якщо вони в тво�

їй присутності вдаються до розі�

грування спектаклю під назвою,

«як вони працювали». Якщо треба

з’ясувати щось докладно, затримай

виконавця, решти присутніх це не

стосується.

• Загальні наради проводь регу�

лярно — вони мають виховне й

консолідуюче значення. Такі захо�

ди краще призначати на понеді�

лок на 16�ту годину, бо попереду

робочий тиждень. Крім того, так

легше для штабу. Начальник штабу,

який доводить до підлеглих нака�

зи і документи старших штабів,

повинен їх «готувати», а не влаш�

товувати виснажливе читання «від

А до Я». Вимоги до виступів стан�

дартні, однак нові «думки та ідеї»

треба попередньо погоджувати з

командиром. Закінчуй наради за

ООРРЛЛИИННООММУУ  ППООЛЛЬЬООТТУУ
МОЖУТЬ НАВЧИТИ
ТІЛЬКИ ОРЛИ

(Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê ó ¹¹ 5, 6)



категоріями з роздачею подарун�

ків, керуючись принципом: мен�

ше — краще, ніж більше. Трива�

лість зібрання — показник керів�

них здібностей командира. Опти�

мальний час для робочої наради —

до 30 хв., а для загальної — не біль�

ше 1год. 30 хв. Ділове життя в бри�

гаді має бути динамічним, а не ва�

льяжно�театральним.

• Офіцер повинен уміти вислов�

лювати свої думки коротко й зро�

зуміло. Іноді командиру треба про�

демонструвати рівень свого інте�

лекту, але не більше одного разу

впродовж наради, інакше вона пе�

ретвориться на театр одного акто�

ра, а це зведе нанівець усі її резуль�

тати. На подібне більше ніхто не

має права.

• Військовослужбовці�жінки —

особливий контингент бригади.

Коли їх обмаль — вони корисні,

коли забагато — знижується дис�

ципліна. Ними по�військовому ні�

хто не займається, зазвичай — со�

ром’язливо відводять очі або «не

помічають». Признач офіцера шта�

бу, який не є женолюбом, один

день на тиждень керувати їхньою

підготовкою. Через нього й став

жінок «на місце». Треба — вижени

одну за плітки, іншу комісуй за зай�

ву вагу чи небажання займатися

бойовою підготовкою, третю — за

зловживання службовим станови�

щем чоловіка. Тоді вони стануть

окрасою бригади. Жалій одиноких

і багатодітних матерів, якщо вже

яка «стала кісткою в горлі» — домо�

вся про переведення. До стрибків з

парашутом жінок слід залучати

обережно, адже їм треба народжу�

вати та виховувати дітей.

• Важливо вміти працювати із за�

ступниками. Вони, як правило, тяг�

нуться не до тебе, а до посади. Ви�

користовуй це для створення дру�

жного колективу, але спочатку чіт�

ко розподіли між ними владні

повноваження, інакше успіху не

досягнути. Не наближай до себе їх

усіх одразу, а враховуючи успіш�

ність виконання роботи, та відда�

ляй на випадок непорядку.

• Ніколи й нікому не пиши запи�

сок, — досить того, що ти сказав.

Трапляються пильні розумники:

нехай, мовляв, командир зателе�

фонує чи напише — це перша

ознака непорядності. Знімай таких

з посад, незважаючи на заслуги, —

вони повинні тільки доповідати й

виконувати. А той, хто насмілився

діяти від імені командира без його

дозволу, підлягає жорстокому при�

людному покаранню і надовго

стає «крайнім».

• Твоє слово — це ти. Офіцер по�

винен бути вірним і правдивим.

Вірний той, хто виконує свій обо�

в’язок, правдивий — якщо дотри�

мується свого слова. Отже, не обі�

цяй, якщо ти не впевнений, що ви�

конаєш.

• Запам’ятай: начальники речо�

вої служби і складу — не власники

матеріальних засобів і цінностей.

Вони лише відповідають за їхнє

своєчасне накопичення і збере�

ження, а як і кому що розподіли�

ти — вирішує командир. Якщо по�

мітиш, що це відбувається не так, —

заміни негайно таких посадовців.

«Беззубість» у цьому питанні —

благо для них і неприємності для

тебе.

• Нетерпимо стався до начальни�

ків служб, які використовують ма�

теріальні цінності бригади для під�

купу своїх начальників. Запам'ятай:

такий підлеглий, набравши сили,

може стати некерованим. Заведи

«залізне» правило: без твого відан�

ня — нікому ні грама. На випадок

непокори «души» такого внутрі�

шніми ревізіями, — і вони самі йо�

го «приберуть». Якщо прагнеш по�

рядку в забезпеченні, то дотримуй�

ся принципу: «Її величність Служба

йде до підрозділу, а не командир

роти бігає за нею». Начальник слу�

жби має тремтіти, довідавшись, що

командиру доповіли, а не ходити

«гоголем» і, разом із начальником

тилу, доводити тобі, які всі навколо

ледарі. Вони зазвичай намагають�

ся «купити» командира дрібними

послугами. Не піддавайся — то їх�

ній обов’язок. Тільки дурнів купу�

ють за їхню ж банку «тушонки».

Однак здібний начальник служби

має відчувати повагу та підтримку

в усьому. Адже від його спритності

значною мірою залежить настрій у

бригаді. 

• Поведінка в екстремальній об�

становці — екзамен на зрілість ко�

мандира. Що б там не трапилося,

спокійно вислухай, уточни, чи не�

має помилки і передусім перекрий

усі канали витікання інформації.

Особисто розберися і продумай

повідомлення. Запам’ятай — пер�

ша версія про те, що трапилося,

найважливіша, а реакція на неї —

найнебезпечніша для тебе. Наступ�

ні уточнення на суворість пока�

рання істотно не впливають. У по�

відомленні має бути тільки правда,

однак не оголена до зухвалого не�

подобства, — таке самобичування
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є нерозумним. Основна вимога в

подібних ситуаціях — достовір�

ність і об’єктивність.

Щорічно (краще в травні) швид�

ко впорядковуй зовнішній вигляд

будинків та інших споруд, а на по�

чатку кожного сезону — терито�

рію. Це справляє позитивне вра�

ження про командира і бригаду.

• Часті перевірки складів РАО ко�

ристі не дають, тоді як контролю�

вання складів ГСМ, ПС та солдатсь�

кої їдальні — дисциплінують.

В умовах ліміту розподіляй паливо

особисто — за кілометражем на

кожне завдання.

Командир повинен мати все кра�

ще: кабінет, службовий автомобіль

і обов’язково — однострій. Це не

панство, а атрибути влади коман�

дира і первинні ознаки порядку. У

бригаді бажано мати пристойну

«грецьку» залу і лазню для офіце�

рів. Крім того, у тебе мають бути

свої затишні й красиві місця для

відпочинку в кав’ярні, на рибаль�

стві та полюванні. Для цього під�

тримуй дружні й ділові зв’язки з

потрібними людьми, проводь зу�

стрічі з представниками місцевої

влади. Для них це приємні спогади

про службу, а для тебе — авторитет

керівника і зручне місце для вирі�

шення життєво важливих проблем

частини.

• Визначися у своєму ставленні

до спиртних напоїв. Ніколи не

з’являйся в нетверезому стані пе�

ред особовим складом — спершу

це викличе насмішкувате співчут�

тя, а згодом — зловтіху, яка зведе

нанівець будь�який авторитет. Для

підтримання потрібних зв’язків

треба «працювати печінкою», але

запам’ятай — якість зв’язків не зав�

жди прямо пропорційна кількості

випитого. Здатність тримати себе у

стані незначного сп’яніння ціну�

ється вище і додає авторитету. Візь�

ми за правило — до обіду не вжива�

ти ні краплі, що стосується важли�

вих випадків — до третього тосту, а

потім, пригублюючи, підтримуй

компанію. Вчасно піти — наука!

• Пам’ятай: язик — мій ворог. Не

говори надто відверто, бо пошко�

дуєш. Про начальників — нічого

або тільки добре. З п'яним і напід�

питку ніколи нічого не вирішуй.

• З начальством тримайся офі�

ційно. Пам’ятай: начальник завжди

і скрізь — начальник. Його розпо�

рядження по службі (пропозиція,

прохання, порада) — наказ. Іноді

вони перешкоджають справі — то�

ді сміливо наполягай на своєму.

Будь ввічливим і толерантним, але

не покірливим лизунчиком. Необ�

хідно відчувати ту межу, де закінчу�

ється повна гідності чемність і по�

чинається підлабузництво. Часто

старший, будучи напідпитку, про�

понує перейти на «ти», але будь ди�

пломатичним і наступного дня

звертайся до нього тільки на «ви».

• Бригада — це військова маши�

на, яка є досить простою у своїй

основі, а тому здається, що керува�

ти нею легко. Але в кожній машині

діє сила тертя, яка перетворює ні�

би легке на вигляд на складне на�

справді. Тертя виникає між началь�

никами і підлеглими, підрозділами

й службами; між ідеалізованими

вимогами Статуту чи наказів і

практикою життя, а найчастіше —

між необхідністю виконати за�

вдання і відсутністю його матеріа�

льного забезпечення. Все це вима�

гає надмірних фізичних зусиль.

Тому фізична напруга — одна з ос�

новних причин тертя. Знання його

специфіки для командира необхід�

не: щоб розумів, де можна його пе�

ребороти, та не сподівався на точ�

ність там, де через тертя її не може

бути. Зазвичай особовий склад

схильний вважати фізичне напру�

ження, що від нього вимагається,

результатом поганого керівницт�

ва, а ще гірше — знущанням. Але це

не трапиться, якщо військовики

будуть підготовлені до фізичних

навантажень регулярними польо�

вими заняттями та повноцінними

навчаннями.

• Воля командира — це те, що на�

дає рушійної сили і керує всіма ма�

теріальними і духовними силами

бригади. Запам'ятай: велика мета

підвищує прагнення до перемоги,

а остання є значним фактором,

який викликає творчу силу. Однак

творча сила — це енергія людей, а

вона не безмежна. І тому для досяг�

нення успіху її слід витрачати саме

стільки, скільки цього вимагає

ситуація, а не амбіції будь�яких на�

чальників.

• На всі випадки діяльності ко�

мандира, військового керівника

порад немає, але на своїх помил�

ках вчаться тільки дурні. Будь уваж�

ним та обачним і пам’ятай, що ти

керуєш військовою організацією і

працюєш із живими людьми. Тому

в цій справі немає нічого абсолют�

ного та беззаперечного.
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ГЕОПОЛІТИКА

Європу населяють в основному

три групи народів: слов’янська, ро�

манська та німецька. Слов’яни зав�

жди мали проблемні стосунки з ні�

мецькою групою європейських

народів. Тому цілком закономірно,

що частина слов’ян створила Ви�

шеградську групу для ефективні�

шого захисту своїх інтересів у ЄС.

Угорщина у складі цієї групи ви�

явилася не випадково, адже вона

«не вписується» в жодну європей�

ську групу народів, маючи давні

«корені» в давньослов’янському

регіоні. 

До особливостей країн групи V4

можна віднести також їх принале�

жність до західних слов’ян. Угор�

щина є винятком, однак із застере�

женням, оскільки історично вона

«прийшла» до Європи з Уралу. 

Західні країни зацікавлені в існу�

ванні Вишеградської групи, роз�

глядаючи її як важливий елемент

стабілізації цієї частини Європи.

Вона об’єднує 65 млн мешканців,

маючи важливе геостратегічне

розташування, у тому числі з огля�

ду на перспективу розвитку торгів�

лі між Сходом та Заходом.

Діяльність V4 охоплює всі сфери

співпраці: політику, оборонну полі�

тику, економіку, культуру тощо. Від�

повідно до декларації, прийнятої 12

травня 2004 року, співробітництво в

рамках V4 передбачено з 41 напряму. 

Вишеградська група передбачає

регулярні зустрічі на всіх рівнях,

починаючи від президентів. Пла�

нуються також консультації і спів�

робітництво постійних представ�

ників V4 при ЄС, НАТО і на усіх фо�

румах ОБСЄ, ООН, Ради Європи,

Організації економічного співро�

бітництва й розвитку, СОТ тощо. 

У Вишеградській групі, як у будь�

якій організації, є свої проблеми

стосовно лідерства. За чисельніс�

тю населення і територією на роль

лідера, може претендувати Польща

але такий варіант влаштовує не

всіх членів «четвірки». В перспек�

тиві Україна, як повноправний

член V4, може також претендувати

на цю роль. 

Від дня вступу V4 до ЄС дуже рід�

ко відбуваються дебати щодо зага�

льноєвропейських справ без учас�

ті представників даної групи. Чле�

ни V4 вважають, що з деяких пи�

тань (наприклад, східні сусіди,

енергетична політика), їй бажано

посилити свій вплив на ЄС. У Ви�

шеградської групи великі амбіції, а

зокрема — стати другим Бенілюк�

сом. Чехія, Словаччина, Польща й

Угорщина прагнуть створити в ра�

мках ЄС блок, який захищатиме ін�

тереси цих країн, як це роблять

Бельгія, Нідерланди та Люксембург.

Чеський прем’єр�міністр Шпідла

вважає, що згодом поняття «Вишег�

радська група» ввійде до Конститу�

ції ЄС так само, як Бенілюкс. 

Як показали результати дос�

лідження, проведеного в країнах

V4, її діяльність підтримує біль�

шість громадян. Інтерес громадсь�

кості до регіонального співробіт�

ництва в Центральній Європі до�

сить високий.

Члени V4 вважають, що Више�

градська група — це, насамперед,

механізм політичних консульта�

цій, а відтак саме ця діяльність має

стати її головним завданням. 

«Четвірка» має можливість висту�

пати зі своїми власними ініціати�

вами. Східний вектор політики ЄС,

особливо стосовно України, міг би

стати однією з ініціатив. Щодо

України інтереси країн V4 збіга�

ються, а підтримка громадськості й

експертного співтовариства — ви�

сока. Це питання досить значиме і,

крім того, воно вже обговорювало�

ся в ЄС. 

10 червня 2005 року в Польщі

прем’єр�міністрами V4 була підпи�

сана Декларація, в якій викладали�

ся основні напрями співпраці,

пропоновані Україні з метою при�

скорення її вступу до Європейсь�

ВВИИШШЕЕГГРРААДДССЬЬККАА  ГГРРУУППАА::  
АЛЬЯНС, ЯКИЙ НЕ ПРИХОВУЄ
СИМПАТІЇ ДО УКРАЇНИ

Âèøåãðàäñüêà ãðóïà, äî ÿêî¿
óâ³éøëè Ïîëüùà, ×åõîñëîâà÷÷è-
íà é Óãîðùèíà, áóëà ñòâîðåíà ó
1991 ðîö³ äëÿ êîîðäèíàö³¿ çó-
ñèëü íà øëÿõó âñòóïó äî ÍÀÒÎ ³
ªÑ. Ï³ñëÿ ðîçêîëó ×åõîñëîâà÷-
÷èíè â 1993 ðîö³ ãðóïà ñêëàäà-
ºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ ÷ëåí³â (V4). 

Ï³ñëÿ îñòàííüî¿ õâèë³ ðîçøèðåííÿ ªâðîïåéñü-
êîãî Ñîþçó ê³ëüê³ñòü éîãî ÷ëåí³â çá³ëüøèëàñÿ
äî 25. Çà òàêèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ Âèøåãðàäñüêî¿
ãðóïè ñïðîùóºòüñÿ óõâàëåííÿ ð³øåíü ç áóäü-
ÿêèõ ïèòàíü. Öå º çàïîðóêîþ òîãî, ùî ä³ÿëüí³ñòü
V4 áàæàíà äëÿ ªÑ ³ ìàº ïðàâî íà ìàéáóòíº.
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кого Союзу. V4 запропонувала по�

середництво між ЄС і Україною у

сфері зовнішньої політики й полі�

тики безпеки, а також економічно�

го співробітництва. 

Міністр закордонних справ Сло�

ваччини Едуард Кукан у квітні 2005

року заявив, що V4 готова якнай�

тісніше співпрацювати із зацікав�

леними країнами — Україною,

Словенією, Австрією, але поки що

як «V4 плюс». Можливо, через

два–три роки V4 змінить формат

організації, оскільки Словенія й

Україна хочуть підключитися до

співробітництва з цією групою. У

березні 2006 року міністри закор�

донних справ V4 закликали ЄС

сформулювати «чітку перспективу

для України».

Словаччина, Чехія, Польща й

Угорщина разом з Україною є важ�

ливими партнерами транзиту ро�

сійського газу, а також його спожи�

вачами. Через їхню територією

здійснюються практично всі по�

стачання газу з Росії до Європи.

Збереглася і залежність економіки

регіону від російських енергоносі�

їв. Ці фактори є надзвичайно важ�

ливими для організації спільної

протидії диктату Росії.

Україна має зосередити свої зу�

силля на серйозному поглибленні

співробітництва з усіма державами

Вишеградської групи, закладаючи

фундамент свого членства в ЄС.

Вона може розраховувати на реа�

льну допомогу з боку V4 в приско�

ренні вступу до ЄС. І ця поміч буде

дієвішою, ніж та, що була задекла�

рована Польщею. Перспективу

вступу України до V4 можна роз�

глядати як перший серйозний

крок з її боку в реалізації стратегіч�

ного плану вступу до ЄС. Ставши

членом цієї організації, Україна, як

член Вишеградської групи, не за�

лишиться на самоті зі своїми про�

блемами, як «новачок» Європейсь�

кого Союзу. 

Прийняття до ЄС України і Сло�

венії створить у ньому баланс ні�

мецької, романської і слов’янської

груп народів. Кожна з них за чисе�

льністю складатиме приблизно

третину. А спільні економічні інте�

реси та кордони, співпраця слов’ян

у регіональному об’єднанні під

прапором ЄС повністю відпові�

дають національним інтересам

України. 

Àíàòîë³é ÏÀÂËÅÍÊÎ

ПОГЛЯД З-ЗА КОРДОНУ

Після роз’єднання Чехословач�

чини військовим довелося

створювати національні армії.

Торкнувся цей процес і війсь�

кової преси. Але якщо у Празі

продовжували випускати жур�

нал «А�report», то Братиславі до�

велося розробляти концепцію

видання практично з «нуля». 

Перед полковником Йозефом Зі�

яком, якому тоді запропонували

очолити редакцію, поставили за�

вдання: за три місяці перший на�

клад журналу має бути у війську!

Щодо назви часопису, то її підказав

один знайомий співвітчизник, який

щойно повернувся до Словаччини

із еміграції: виявляється, ще на по�

чатку минулого століття емігранти

зі Словаччини видавали в Америці

журнал «Обрана».

— Колектив окреслив перед со�

бою досить амбіційні завдання, —

говорить Йозеф, — видавати жур�

нал, який був би цікавим для широ�

кого загалу. Ми планували розпо�

всюджувати його у школах, на під�

приємствах, у дипломатичних

представництвах тощо. 

Так от, коли пан Зіяк вже у люто�

му 1993 року показав своїм чесь�

ким колегам перший номер «Об�

рани», ті йому… не повірили. Мов�

ляв, це розіграш — ви зробили ли�

шень кілька примірників для

презентацій. 

З часом у міністерстві оборони

Словаччини була проведена рефо�

рма військової преси. Зокрема, бу�

ло прийнято рішення відмовитися

від випуску щоденної газети і двох

спеціалізованих часописів на вій�

ськово�технічну та історичну те�

матики. Отже, сьогодні в Словач�

чині видають часопис «Обрана» і

ще (двічі на рік англійською) аль�

манах накладом 2 тис. екземплярів. 

За словами пана Йозефа, всі пи�

тання, пов’язані з фінансуванням та

розповсюдженням друкованого ви�

дання, вирішує міністерство оборо�

ни. «Обрана» друкується накладом

10 тис. примірників (до речі, слова�

цьке військо нараховує 21 тис. чоло�

вік. — Прим. ред.). Весь наклад часо�

пису передплачує військове відом�

ство для його подальшого розпо�

всюдження у військових частинах, а

також у цивільних установах та дип�

ломатичних представництвах.

— Я радий можливості на власні

очі побачити ті зміни, які відбува�

ються в українському війську, — го�

ворить Йозеф Зіяк. — Тому під час

перебування в Україні планую від�

відати низку військових частин у

Київському та Львівському гарні�

зонах, а також Яворівський навча�

льний полігон. Для мене також є

дуже важливим досвід моїх колег з

військового часопису. «Військо

України» є справді цікавим видан�

ням європейського ґатунку, і я спо�

діваюся на плідну співпрацю з ним. 

P.S. Ìàòåð³àë Éîçåôà Ç³ÿêà ïðî
éîãî â³äâ³äèíè óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà
÷èòàéòå â îäíîìó ³ç íàéáëèæ÷èõ íî-
ìåð³â íàøîãî ÷àñîïèñó.

««««ВВВВііііййййссссььььккккоооо    УУУУккккррррааааїїїїннннииии»»»»    ————
чччч аааа сссс оооо пппп ииии сссс єєєєввввррррооооппппееееййййссссььььккккооооггггоооо
ґґґґааааттттууууннннккккуууу,,,,     іііі     яяяя     ссссппппооооддддііііввввааааююююссссяяяя    ннннаааа
ппппллллііііддддннннуууу    ссссппппіііівввв ппппррррааааццццюююю    зззз     нннниииимммм»»»»

ЙЙооззеефф  ЗЗІІЯЯКК::

Éîçåô Ç²ßÊ, ïîëêîâíèê ó çàïàñ³.
Âèïóñêíèê êàôåäðè æóðíàë³ñòè-
êè Ëüâ³âñüêîãî âèùîãî â³éñüêî-
âî-ïîë³òè÷íîãî ó÷èëèùà. Ç ëþ-
òîãî 1993 ðîêó — ðåäàêòîð öåí-
òðàëüíîãî äðóêîâàíîãî îðãàíó
ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Ñëîâà÷÷è-
íè ÷àñîïèñó «Îáðàíà».
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ÍÀÂ²ÙÎ Â ÀÐÌ²Þ?
Як «закосити» до армії?.. Дивне за�

питання, чи не так? Зазвичай люди

намагаються «відкосити» від армії.

Після соціологічного опитування

людей різного віку й статі, прове�

деного мною особисто, я з’ясувала,

що існує багато позитивних моме�

нтів у тому, щоб потрапити до ар�

мії, а не відлинювати від служби в

ній. Отже, з’ясувавши, що спонукає

молодих людей до того, щоб про�

вести рік у кирзових чоботях, я ви�

явила, що це: особисті моральні

переконання; традиції; кар’єра;

безвихідна ситуація.

Отож давайте з’ясуємо, що мають

на увазі юнаки, говорячи про осо�

бисті моральні переконання, а са�

ме більшість з них наголошували

на цьому. Виявилося, що молоді

люди прагнуть розвивати свої фі�

зичні й моральні якості, які зміц�

нюють людину як особистість. Ін�

ші ж вважають, що служба в армії —

це священний обов’язок перед Ба�

тьківщиною. Дехто вважає, що рік

солдатської муштри — це обов’я�

зок перед предками. Це вже сімей�

ні традиції: мій прадід служив, мій

дід та батько служили, я служитиму

і мій син також.

Кар’єра… А ось тут вже не до жар�

тів. Хлопці точно знають, що від

служби в армії залежить їхня май�

бутня професія. Тому з дитинства

мріючи захищати Батьківщину, бу�

ти доблесними стражами закону,

вони йдуть до війська.

Нарешті, останню групу склада�

ють молоді люди, які, не вступили

до вищого навчального закладу,

або ті, що мають погані стосунки з

батьками. А ще «мажори» — синки

багатих батьків, які ховаються від

правосуддя за скоєні правопору�

шення. Вони, певно, знають кому

дати гроші, щоб потрапити до ар�

мії. Їм так чи інакше доводиться ви�

конувати обов’язок перед Батьків�

щиною.

ÍÅ ÕÎ×Ó Â ÀÐÌ²Þ…
Але не слід забувати й про зворот�

ний бік медалі — небажання йти до

армії. Але чому? Відповідь на це за�

питання має чотири варіанти. І як�

що зважити — всі абсолютно без�

глузді! По�перше, переважна біль�

шість призовників не бажають слу�

жити через злих старослужак, яких

в армії називають «дідами». Ви, на�

певне, здогадалися, що я маю на

увазі. По суті, «дідівщина» є

скрізь — у родині, дитячому садку,

школі, згодом в інституті чи на ро�

боті. А в армії — це явище, яке спо�

нукає законослухняних громадян

шукати «ходи», давати хабарі —

аби тільки їхній син не потрапив

до війська. 

А ще є така категорія молодих

людей, яким, здавалося б, і корисно

скуштувати солдатської каші, аби

набути спортивної форми, змужні�

ти. Але їх лякають фізичні наванта�

ження, які, на їхню думку, вони не

здатні витримати. 

Дехто з призовників, не бажає

служити в армії, вважаючи це пус�

тою тратою часу, через яку вони

змарнують дорогоцінний рік сво�

го життя: все одно, армія їх нічому

не навчить.

Нотатки тінейджера
Ùå ðîê³â ï’ÿòü íàçàä
ïðèçîâíèêè çà áóäü-
ÿêó ö³íó íàìàãàëèñÿ
«â³äêîñèòè» â³ä àðì³¿,
ùå ç äèòèíñòâà íà-
æèâàþ÷è ñîá³ ïñèõ³÷í³
ðîçëàäè òà ð³çí³ õâî-
ðîáè. À íèí³ ìîëîäü
ïî-³íøîìó ñòàâèòüñÿ
äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.
Õî÷à ÿ é íå äóæå ðî-
çóì³þñÿ íà ïñèõîëîã³¿
÷îëîâ³ê³â, àëå ñïðî-
áóþ ïðîàíàë³çóâàòè
ñèòóàö³þ. 



ПИТАННЯ РУБА

Існує така категорія хлопців, які

вважають, що армія змінює внутрі�

шній світ людини. Наприклад, сим�

патичний хлопчина, якого дуже

люблять дівчата… Він має свою

«свиту», яка обожнює його, а тому

звик до покоління. Ви гадаєте, він

не боїться армії? Боїться, ще й як!

Але лякає його не так армія, як те,

що вона змінить його життя.

ÂÑÅ, ÙÎ ÂÀÌ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ…
Та годі вже ламати голову над тим,

чому і хто не хоче служити в армії.

Краще повернемося до основної

теми. Отже, як «закосити» до армії?

Передусім треба досягнути вісім�

надцятирічного віку, бути фізично

здоровим і мати бажання служити. 

Взагалі, якщо добре подумати, то

в питанні, як «закосити» до армії —

молодці американці: зробили собі

одну з найкращих контрактних ар�

мій у світі — і все у них гаразд. І «ко�

сять» у них до армії всі, хто має ба�

жання. А бажаючих не так вже й ма�

ло. Тому що і зарплата непогана, та

й різноманітних пільг — сила�

силенна… От би й нам так, тоді і в

нас було б більше бажаючих кроку�

вати шеренгою. Хоча, кажуть, скоро

так і буде: набиратимуть до війська

здоровезних мужиків та тьоток, які

реально хочуть служити в армії. 

А от у царській Росії деякі батьки

записували своїх дітей на службу

до війська ще до їхнього наро�

дження. Ось вам ще один спосіб

«закосити» до армії: треба просто

народитися у часи Романових, або

винайти машину часу і повернути�

ся на декілька століть у минуле і

відслужити сповна — 25 років! До�

бре, що нас служити треба в 25 ра�

зів менше, а то чекали б ми на сво�

їх коханих дуже довго. А коли дітей

робити? Ото ж бо й воно! 

ÍÀ ×ÈªÌÓ ÁÎÖ² Â²ÉÑÜÊÊÎÌÀÒ?
А чи знаєте ви, що нині не так і лег�

ко «закосити» до армії? Чому? А то�

му що працюють наші військкома�

ти на «найвищому» рівні. Справа в

тому, що через об’єднання районів

сталося скорочення військкоматів.

Наприклад, нині Солом’янський

район складається з трьох колиш�

ніх маленьких райончиків — Соло�

м’янського, Чоколовського та Від�

радного, кожний з яких мав свій

військкомат. А після об’єднання

новий район має лише один

військкомат, який веде прийом

тільки два дні на тиждень — вівто�

рок та четвер, і приймальні години

можна перерахувати на одній руці

і додати великий палець другої: у

вівторок з 10�ї до 13�ї години, а в

четвер — з 15�ї до 18�ї. А тепер

уявіть собі, скільки люду напхаєть�

ся за ці декілька годин до прийма�

льні! І всім їм щось треба від пра�

цівників військомата, які, в свою

чергу, не встигають нічого зроби�

ти, гублять важливі матеріали, а по�

тім звинувачують в неуважності

майбутніх захисників Вітчизни.

Мій знайомий, наприклад, отриму�

вав приписне посвідчення майже

три роки, тому що у нього не ви�

стачало часу, щоб ходити туди ко�

жного тижня. А коли він все�таки

навідувався то виходив з діркою від

бублика у кишені. І гадай після цьо�

го, що краще: провести 25 років в

армії чи у черзі до неї?!

Ну ось. І на армію поскаржилися,

і на військкомати, і минуле згадали,

Але тепер ви всі знаєте, що до армії

потрапити реально, було б тільки

бажання. Отже, — гайда захищати

Батьківщину! 

Ç³íà¿äà ÎÑ²ÏÎÂÀ

Ñåðåä àìåðèêàíö³â áàæàþ÷èõ
«çàêîñèòè» äî â³éñüêà ÷èìàëî. Àäæå
³ çàðïëàòà íåïîãàíà ³ ð³çíîìàí³òíèõ

ï³ëüã — ñèëà-ñèëåííà… 
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Першими до створення легенди

про подвиг Гастелло доклали руку

кореспонденти газети «Правда»

Павленко і Крилов. У кращих тра�

диціях сталінської агітки ще 10 ли�

пня 1941 року з�під їхнього пера

вийшло (далі мовою оригіналу.

Авт.): «…26 июня во главе своей эс�

кадрильи капитан Гастелло сража�

лся в воздухе. Далеко внизу, на зем�

ле, тоже шел бой. Моторизован�

ные части противника прорыва�

лись на советскую землю. Огонь

нашей артиллерии и авиация сде�

рживали и останавливали их дви�

жение. Ведя свой бой, Гастелло не

упускал из виду и бой наземный.

Черные пятна танковых скопле�

ний, сгрудившиеся бензиновые

цистерны говорили о заминке в

боевых действиях врага. И бесст�

рашный Гастелло продолжал свое

дело в воздухе. Но вот снаряд вра�

жеской зенитки разбивает бензи�

новый бак его самолета. Машина в

огне. Выхода нет. 

ООССТТААННННІІЙЙ  ББІІЙЙ
або Подробиці подвигу, якого... не було
КАПІТАНА ГАСТЕЛЛО
65 ðîê³â òîìó íàðîäèâñÿ îäèí ³ç íàéâ³äîì³-
øèõ ðàäÿíñüêèõ ì³ô³â ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè. 26 ëèïíÿ 1941 ðîêó ãàçåòà
«Êðàñíàÿ çâåçäà» — Öåíòðàëüíèé
äðóêîâàíèé îðãàí ×åðâîíî¿ Àðì³¿ — îïóáë³-
êóâàëà ïîðòðåò ëüîò÷èêà áîìáàðäóâàëüíî¿
àâ³àö³¿ êàï³òàíà Ìèêîëè Ôðàíöåâè÷à Ãàñ-
òåëëî òà Óêàç ïðî ïðèñâîºííÿ éîìó çâàííÿ
Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó (ïîñìåðòíî). Â³ä-
òîä³ îô³ö³éíî êàíîí³çîâàíà êîìóí³ñòè÷íîþ
ïðîïàãàíäîþ çàãèáåëü ï³ëîòà ïðîòÿãîì äå-
ñÿòèë³òü ââàæàëàñÿ íåçàïåðå÷íèì ïðèêëà-
äîì ãåðî¿çìó ³ ñàìîïîæåðòâè ðàäÿíñüêèõ
âî¿í³â. ² ò³ëüêè ç ÷àñîì ³ñòîð³ÿ ðîçñòàâëÿº
êðàïêè íàä «³».



43

Что же, так и закончить на этом

свой путь? Скользнуть, пока не по�

здно, на парашюте и, оказавшись на

территории, занятой врагом, сдать�

ся в постыдный плен? Нет, это не

выход. И капитан Гастелло не отсте�

гивает наплечных ремней, не оста�

вляет пылающей машины. Вниз, к

земле, к сгрудившимся цистернам

противника мчит он огненный ко�

мок своего самолета. Огонь уже во�

зле летчика. Но земля близка. Глаза

Гастелло, мучимые огнем, еще ви�

дят, опаленные руки тверды. Уми�

рающий самолет еще слушается ру�

ки умирающего пилота. Так вот за�

кончится сейчас жизнь — не авари�

ей, не пленом — подвигом! Машина

Гастелло врезается в «толпу» цис�

терн и машин — и оглушительный

взрыв долгими раскатами сотряса�

ет воздух сражения: взрываются

вражеские цистерны. 

Мы помним имя героя — капи�

тан Николай Францевич Гастелло.

Его семья потеряла сына и мужа,

Родина приобрела героя. В памяти

навсегда останется подвиг челове�

ка, рассчитавшего свою смерть как

бесстрашный удар по врагу».

З цього все й почалося. Прізвище

льотчика стало легендарним. Ним

називалися піонерські дружини і

кораблі, колгоспи і вулиці, заводи і

навчальні заклади. Сім’я загиблого

отримала численні пільги. Наслі�

дуючи приклад відважного попе�

редника, в роки війни більше пів�

тисячі радянських пілотів повто�

рили «подвиг Гастелло».

ÕÒÎ ÂÈ, 
ÊÀÏ²ÒÀÍÅ-ÊÀÌ²ÊÀÄÇÅ?
На початку минулого століття ба�

тько Миколи Гастелло — Франц Га�

стило перебрався з Білорусі в Мос�

кву. Змінивши прізвище на більш

виразне — Гастелло, він влаштував�

ся працювати на литейному заводі

Московської Казанської залізниці.

26 квітня (6 травня) 1907 року в сі�

м’ї переселенця народився хлоп�

чик, якого назвали Миколою. З

1914 по 1918 рік хлопчина навчав�

ся в Сокольничому міському чоло�

вічому училищі, потім працював —

спочатку учнем столяра, а згодом

слюсарем на Муромському паро�

возоремонтному заводі. У 1928 ро�

ці молодий робітник став членом

ВКП(б), і невдовзі за спеціальним

набором Московський комітет

партії направляє його в 11�те Лу�

ганське льотне училище. Так Ми�

кола стає пілотом важкого бомбар�

дувальника. У 1939 році його при�

значають командиром ланки, він

отримує бойове хрещення на Хал�

хін�Голі, бере участь у «зимовій»

радянсько�фіннській війні. Восени

1940 року авіаційну частину, в якій

служив майбутній герой сталінсь�

кої міфології, перебазували до за�

хідного кордону, в місто Великі Лу�

ки, а звідти — в авіамістечко Боро�

вскоє, неподалік від Смоленська.

ÏÎËÊ ÃÅÐÎ¯Â-ÑÌÅÐÒÍÈÊ²Â
Сталося так, що 22 червня 1941 ро�

ку аеродром 207�го полку дальніх

бомбардувальників ДБ�3Ф (пізні�

ше ці машини назвали Іл�4) воро�

жа авіація не розбомбила. На відмі�

ну від значної частини радянсько�

го авіаційного парку, який німці

знищили на аеродромах у перші ж

години агресії, полк залишався грі�

зною силою. Однак призначалася

вона для нанесення бомбових уда�

рів у глибокому тилу ворога, з ви�

соти шести тисяч метрів. На жаль, у

ситуації, коли армії Західного фро�

нту опинилися в «котлах», а гітле�

рівські танкові колони вже госпо�

дарювали на околицях Мінська,

було прийнято рішення: важкі ти�

хохідні машини кинути в бій як

фронтові бомбардувальники. Ви�

конуючи наказ, пілоти бомбили

ворога з висоти в десять разів мен�

шої, без прикриття винищувачів.

Не дивно, що втрати були величез�

ними. Наприклад, з двадцяти семи

бомбардувальників, що вилетіли

на виконання завдання в район Ра�

дошковичів (місце загибелі гастел�

лівського екіпажу), на базу повер�

нувся лише один! 

Протягом червня—липня у 207�й

ПДБ замість збитих машин прибу�

вало поповнення — 47 літаків. Але

вже в липні ущент розгромлену ча�

стину відвели під Орел і у вересні

розформували. На сьогодні офі�

ційно встановлено місце похован�

ня лише 12 із 148 льотчиків полку.

Фактично кожного з них можна

вважати героєм — вони усвідом�

лювали свою приреченість, але ле�

тіли назустріч неминучому. 

З 22 по 26 червня 1941 року літак

капітана Гастелло здійснив три бо�

йових вильоти: в район Сувалок, на

Вільнюський аеродром і в район

Радошковичів. При цьому Микола

Францевич відзначився ще 24 чер�

вня, коли над рідним аеродромом

прямо із землі, з бортового кулеме�

та свого бомбардувальника збив

ворожий «Юнкерс�88». Це була не�

ймовірна удача, однак щастило пі�

лотові не довго… 

×ÎÌÓ ÃÀÑÒÅËËÎ? 
Існує офіційний документ — «Зага�

льний облік бойових вильотів 207

авіаполку по днях за період з 22.6

по 1.9.1941 р.». Запис від 26 червня

1941 року свідчить: того дня з аеро�

дрому Боровскоє в повітря підійма�

лися три ланки бомбардувальни�

ків — по дві машини у кожній. Пер�

шими о 8.30 ранку вилетіли підлег�

лі капітана Олександра Маслова. У

складі екіпажу командирської ма�

шини були лейтенант Володимир

Балашов, молодший сержант Бах�

турас Бейскабаєв та старший сер�

жант Григорій Реутов. На аеродром

бомбардувальники не повернули�

ся. О 10�й злетіла ланка старшого

лейтенанта Вісковського. Доля по�

передників не оминула і їх. 

Нарешті опівдні настала черга

командира ескадрильї, капітана

Миколи Гастелло. В його ДБ�3Ф

знаходилися лейтенанти Григорій

ІСТОРІЯ БЕЗ РЕТУШІ

Ðîçðèëè áðàòñüêå ïîõîâàííÿ
³ ñêàì’ÿí³ëè: çàì³ñòü îñòàíê³â

Ãàñòåëëî ó ìîãèë³ ïîêî¿âñÿ ïðàõ…
÷ëåí³â åê³ïàæó Ìàñëîâà. 

Ìèêîëà Ãàñòåëëî
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Скоробогатий, Анатолій Бурденюк

та старший сержант Олексій Калі�

нін. Веденим був екіпаж лейтенан�

та Федора Воробйова (штурман —

лейтенант Анатолій Рибас). У полк,

(аж 10 липня!) повернулися тільки

двоє останніх. Лейтенантів одразу

доправили в особливий відділ ди�

візії. Там і з’явилися їхні пояснення,

що нібито вони бачили, як літак

командира ескадрильї врізався у

ворожу колону. Нині можна лише

здогадуватися чому льотчики, які

невдовзі самі загинули у бою, дали

такі свідчення. Однак правдивість

їхніх тверджень не витримує жод�

ної критики. І ось чому.

ÂÅÐÑ²ß ÌÅÕË²ÑÀ — 
ÎÐÒÅÍÁÅÐÃÀ
Вже 28 червня, тобто лише через

два дні після останнього вильоту

капітана Гастелло і за 13 діб до по�

вернення Воробйова і Рибаса, про

подвиг екіпажу командира ескад�

рильї повідомила дивізійна газета.

5 липня цю інформацію на весь

світ розповсюдило радянське ін�

формбюро. 10 липня, у день повер�

нення в полк «свідків» вогняного

тарану, з’являється матеріал у

«Правді». Дивовижна оператив�

ність сталінської преси! І нарешті

26 липня — Указ і портрет у «Крас�

ной звезде», редагованій Давидом

Ортенбергом під кураторством

Льва Мехліса. Причому знову ж та�

ки кидається у вічі просто неймові�

рна поінформованість видання, а

заодно й блискавичне реагування

на «подвиг» усіх ланок радянсько�

го командування й Президії Верхо�

вної Ради СРСР зі всесоюзним ста�

ростою М. Калініним на чолі. Адже

лише 25 липня командир 207�го

авіаполку капітан Лобанов, який на

той час уже втратив майже всі ма�

шини, підписує документи на

представлення Гастелло до наго�

роди, а вже наступного дня — зван�

ня Героя присвоєно, і фото — на

першій шпальті! 

Відверто кажучи, можна зрозу�

міти ідеологів Червоної Армії. На

всіх фронтах у червні—липні

1941 року вона зазнавала нищів�

них поразок. Сотнями тисяч бійці

і командири здавалися у полон.

Більшовицька держава була за

крок від катастрофи і їй терміно�

во потрібні були герої, ідоли�при�

клади для наслідування, здатні

підняти бойовий дух розгромле�

ного війська. 

Ось і виникає запитання: чи мог�

ли лейтенанти�«оточенці», які два

тижні проблукали білоруськими

лісами�болотами після того як їх

збили, засвідчити слідчим�особис�

там щось інше, аніж те, чого від

них вимагали, і в якості «очевид�

ців» не підтвердити розкручений

товаришами Мехлісом і Ортенбер�

гом міф? 

ÐÎÇÃÎËÎØÅÍÍÞ ÍÅ Ï²ÄËßÃÀª
Одразу ж після визволення Білору�

сії розповіді Воробйова і Рибаса ні�

бито отримали підтвердження.

Місцеві жителі пригадали, як на

початку війни над шосе Радошко�

вичі–Молодечно поблизу села Де�

кшняни в один із літаків влучила

німецька зенітка і він, намагаю�

чись протаранити чи то ворожу

колону, чи то батарею, яка вела во�

гонь, упав у полі поблизу дороги.

Вночі селяни дістали обгорілі тіла

льотчиків з�під уламків і похапцем

поховали неподалік.

26 червня 1951 року, в день деся�

тої річниці «подвигу Гастелло» на

місці захоронення вирішили про�

вести розкопки, аби з усіма почес�

тями вшанувати пам’ять героїчно�

го екіпажу. В полі поблизу Декш�

нян зібрали величезний мітинг,

окрім місцевого військового комі�

сара підполковника Котельникова

на церемонію прибули представ�

ники преси, численні партійні і

державні бонзи. Розрили старе

братське поховання і скам’яніли:

замість останків Гастелло і його то�

варишів. У могилі «зухвалим» чи�

ном покоївся прах… членів екіпажу

Маслова. В землі поряд з рештками

загиблих було знайдено гребінець,

льотчицькі окуляри, планшетку пі�

лота з документами на ім’я капіта�

на Олександра Спиридоновича

Маслова і солдатський медальйон

старшого сержанта Григорія Васи�

льовича Реутова.

Однак переписувати історію ра�

дянське керівництво не наважило�

ся. Залишки тіл перепоховали на

загальному цвинтарі в Радошкови�

чах, а там, де вони раніше лежали,

встановили величний гастеллівсь�

кий (!) пам’ятник. На місці самого

«тарану» виріс ще один монумент,

також канонічний, а розкопані

уламки літака Маслова вивезли до

Мінська, у Білоруський державний

музей історії Великої Вітчизняної

війни. Там вони й досі експонують�

ся як літак Миколи Гастелло.

Можна запитати: а чи варто було

щось змінювати? Яка різниця, кому

Ó Á³ëîðóñüêîìó äåðæàâíîìó ìóçå¿
³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ óëàìêè
áîìáàðäóâàëüíèêà Ìàñëîâà ³ äîñ³
åêñïîíóþòüñÿ ÿê ë³òàê... Ãàñòåëëî.
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приписали авторство героїчного

вчинку? Для сім’ї капітана Олекса�

ндра Маслова відповідь на це запи�

тання означала не лише встанов�

лення істини: 26 червня 1941 року

льотчик був оголошений зниклим

безвісти, а в сталінські часи його

рідні стали без п’яти хвилин сім’єю

ворога народу, потенційного зрад�

ника�військовополоненого. Вдова

Маслова, та його малолітня дочка

опинилися на межі виживання, і

тільки в 1952 році в особовій спра�

ві пілота запис «зник безвісти» змі�

нили на «загинув». Проте це мало

що допомогло — жодної матеріа�

льної допомоги з боку держави

Маслови так і не дочекалися. Біль�

ше того, після скандальних розко�

пок їх викликали до «компетент�

них органів» і звеліли «не базікати».

Документи ж, пов’язані з цією

справою, були або засекречені, або

просто знищені. Натомість Ганна

Гастелло користувалася пільгами

як вдова героя, а її син Віктор усе

життя відчував на собі безмежну

турботу держави.

ÊÓÄÈ ÇÍÈÊ 
ÌÈÊÎËÀ ÃÀÑÒÅËËÎ?
Звісно, жителі Декшнян не могли

знати, чий літак збили німці по�

близу їхнього села. Проте таємни�

ці щодо іншого бомбардувальника,

уламки якого знайшли в Мацковсь�

кому болоті, за 25 кілометрів від мі�

сця падіння машини Маслова, для

місцевих мешканців не існувало

ніколи. Поруч із розбитим ДБ�3Ф

вони наштовхнулися на обгорілий

труп, з кишені гімнастерки якого

вилучили листа на ім’я Скоробога�

тової (дружини штурмана екіпажу

Гастелло). Серед купи понівечено�

го металу знайшовся і медальйон,

експертиза якого вже після війни

встановила видряпані на ньому

ініціали — А.А.К., які російською

співпадають з першими літерами

прізвища, ім’я та по батькові гас�

теллівського стрільця�радиста —

Олексія Олександровича Калініна.

Чому ж із підбитих літаків Віс�

ковського і Маслова ніхто не нама�

гався врятуватися? Стосовно тих,

хто загинув поблизу дороги, відпо�

відь на це запитання очевидна: че�

рез малу висоту їм не вистачило

часу вибратися з палаючого бом�

бовоза. А ось щодо гастеллівців і

самого капітана, не все так просто.

У документальній кінострічці

«Гастелло», яку зняв мінський ре�

жисер Анатолій Алай, один із жи�

телів села Мацки, якому на початку

війни виповнилося 15 років, роз�

повів, що, перш ніж упасти в боло�

то, літак розвернувся над їхнім се�

лом. Із командирського «ліхтаря»

вибрався льотчик і з лівого крила

стрибнув униз. Розкрився парашут,

по ньому відкрили вогонь німецькі

солдати. Але пілот залишився жи�

вим і приземлився в селянських

городах. Пораненого, його тут же

схопили ворожі піхотинці й у ван�

тажівці вивезли в невідомому на�

прямку.

ÅÏ²ËÎÃ: ÄÂÀ ÊÀÏ²ÒÀÍÈ
Чи міг помилятися свідок, який був

на той час підлітком? Звісно, що так.

Але цього разу помилки не сталося.

У Центральному військовому ар�

хіві Міністерства оборони Росії

зберігається цікавий документ —

«Список безвозвратных потерь на�

чальствующего и рядового состава

42�й авиадивизии с 22.06 по

28.06.41 г. (серия «Б», №138)» — за

підписом начальника відділення

стройової частини старшини Бо�

кова. В кінці перерахованих по�

іменно членів екіпажу Гастелло є

приписка: «Один человек из этого

экипажа выпрыгнул с парашютом,

кто — неизвестно». 

Ким міг бути цей «невідомий»?

Якщо остаточно довіритися роз�

повіді очевидця з Мацків, то визна�

чити ім’я льотчика не важко. Конс�

трукція бомбардувальника ДБ�3Ф

така, що з його крила може ви�

стрибнути тільки командир. При

цьому інші члени екіпажу прире�

чені на загибель: коли пілот зали�

шає штурвал, літак стає некерова�

ним і стрімко падає. Щоб екіпаж

мав можливість врятуватися, ко�

мандир зобов’язаний був залиши�

ти машину останнім.

Однак встановити істину можна

буде лише тоді, коли історики

знайдуть відповідні документи в

Німеччині. Там, у Федеральному

музеї міста Фрайбурга, зберігають�

ся картотеки та особові справи п’я�

ти з лишнім мільйонів радянських

військовополонених, а також кіно�

та фотосвідоцтва про збиті радян�

ські літаки.

Що ж стосується капітана Олек�

сандра Маслова, то йому і членам

його екіпажу — лейтенантові Во�

лодимиру Балашову і старшому се�

ржанту Григорію Реутову аж через

50 років після їхньої загибелі ука�

зом президента Російської Феде�

рації посмертно було присвоєно

звання Героя Росії. Також посмерт�

но, але вже Героєм Казахстану став

молодший сержант Бахтурас Бейс�

кабаєв. Цікаво, що в обох президе�

нтських указах — лише загальні,

шаблонні слова. Про таран — жод�

ного.

P.S. До цього часу на місці подви�

гу Маслова стоїть пам’ятник Гас�

телло. І досі достеменно не відомо,

де покоїться прах Миколи Франце�

вича: в білоруській трясовині чи

десь на чужині. Тож крапку в цій іс�

торії ще не поставлено. 

²âàí ÑÒÓÏÀÊ
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АКТУАЛЬНО

— За 15 років українські військо�

ві оркестри брали участь у понад

120 заходах за кордоном. — Щодо

цього року, то на європейських

майданах уже виступали музикан�

ти з Центру військово�музичного

мистецтва Повітряних Сил ЗС

України, Територіального Центру

військово�музичного мистецтва

(Одеса), Зразково�показового ор�

кестру ЗС України… Часто наші вій�

ськові музичні колективи виступа�

ють з благодійними концертами. 

Щоправда, сьогодні музиканти

не дуже охоче йдуть служити до

війська. Адже військовослужбо�

вець–контрактник першого року

служби, який, щоб стати професій�

ним музикантом навчався майже

15 років, отримує близько 400 гри�

вень. Тому укомплектовувати вій�

ськові оркестри в Києві та інших

великих містах України — надзви�

чайно складно. До того ж, призва�

ти музиканта в гарнізон міста Киє�

ва неможливо, якщо він не має вла�

сного житла. Проблема ускладню�

ється й тим, що упродовж п’яти

останніх років підготовку молод�

ших музичних спеціалістів здійс�

нювалася у Львівському військово�

му інституті. Там вони навчалися

три роки за системою, запозиче�

ною у наших німецьких колег. На

жаль, ця підготовка припиняється і

в липні поточного року відбудеться

останній випуск військових музи�

кантів з цього навчального закладу. 

Щодо музичної апаратури, то в

Україні, на жаль, не має жодної фа�

брики, яка б виготовляла інструме�

нти високої якості. Скажімо, най�

нижча вартість труби, дорівнює

3–4 тисячам американських дола�

рів, фагот — у 5 разів дорожчий. То

ж не дивно, що за останні п’ятнад�

цять років ми спромоглися розба�

гатіти лише на комплект інструме�

нтів для Національного президе�

нтського оркестру та оркестру По�

чесної варти. Щодо останнього то

він уже вичерпав свій термін екс�

плуатації через надто жорсткі умо�

ви використання. Адже доводиться

грати не тільки в приміщеннях а й

просто неба. 

— Володимире Федоровичу,

як відомо Ви є одним із заснов�

ників Міжнародного фестива�

лю військових оркестрів «Сур�

ми Конституції» в Сумах… 

— Так. Я є завзятим прихильни�

ком відродження військових пі�

сень та маршів. Три роки тому був

створений Центр військово�музи�

чного мистецтва Сухопутних

військ ЗС України. Він повністю

укомплектований і об’єднує 6 ко�

лективів: духовий оркестр, камер�

ний ансамбль, змішаний хор, біг�

бенд, диксиленд, балетну групу...

Отже, Центри, які створенні у Він�

ниці, Львові та Одесі мають наба�

гато більше можливостей для про�

ведення культурно�мистецьких

заходів. 

Пам’ятаєте, ще Суворов говорив:

«Музика піднімає дух, прискорює

крок, веде до перемоги». Переко�

наний: військові оркестри мають

бути в кожному полку. Хоча сього�

дні дехто розмірковує приблизно

так: мовляв, навіщо ті оркестри, ко�

ВВооллооддииммиирр  ДДЕЕРРККААЧЧ::
««««ММММааааюююю    ппппррррооооффффеееесссс ііііййййннннуууу    ззззввввииииччччккккуууу    ————
ссссллллууууххххааааттттииии    ррррааааддддііііоооо нннн аааа     пппп оооо вввв нннн уууу
ппппооооттттуууужжжжнннніііі ссссттттьььь....     ББББоооо    ммммууууззззииииккккаааа
мммм аааа єєєє лллл уууу нннн аааатттт ииии ггггооооллллоооосссснннноооо………… ....»»»»     
Íåùîäàâíî çðàçêîâî-ïîêàçîâèé îðêåñòð
ÇÑ Óêðà¿íè ïîâåðíóâñÿ ³ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
äå áðàâ ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³
â³éñüêîâèõ îðêåñòð³â. Ïðîäåìîíñòðóâàâøè
âèñîêó âèêîíàâ÷ó ìàéñòåðí³ñòü, íàø³ ìóçèêè
áóëè âèçíàí³ îäíèìè ç êðàùèõ.

Âîëîäèìèð ÄÅÐÊÀ×.
Â 1986 ðîö³ çàê³í÷èâ Â³éñüêî-

âå-äèðèãåíòñüêèé ôàêóëüòåò
Ìîñêîâñüêî¿ Äåðæàâíî¿ êîíñåð-
âàòîð³¿ ³ìåí³ Ï.².×àéêîâñüêîãî ïî
êëàñó äèðèãóâàííÿ.

Ëàóðåàò ì³æíàðîäíèõ êîíêóð-
ñ³â, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ
(1999), íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè
(2004).

Ç 1995 ðîêó õóäîæí³é êåð³âíèê
òà Ãîëîâíèé äèðèãåíò çâåäåíîãî
îðêåñòðó ãàðí³çîíó ì³ñòà Êèºâà,
ïîñò³éíî çàáåçïå÷óº ìóçè÷íèé ñó-
ïðîâ³ä ïàðàäó â³éñüê íà Õðåùàòè-
êó (ì. Êè¿â), ïðîâåäåííÿ êîíöåðò³â,
ìóçè÷íèõ ôåñòèâàë³â ï³ä ÷àñ äåð-
æàâíèõ ñâÿò ó ì³ñòàõ Êèºâ³, Ëüâîâ³,
Îäåñ³, Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà ³íøèõ.



ВАШ ВИХІД, МАЕСТРО!

ли є… магнітофони. Вважаю, що та�

ка думка є хибною. Адже ніяка фо�

нограма не може зрівнятися із жи�

вим звуком. І для віддалених гарні�

зонів, куди столичні митці навіду�

ються дуже рідно — полкові

оркестри для наших захисників Ві�

тчизни є чи не єдиним джерелом

Високого та Вічного… 

— А що за історія трапилося,

коли до Стокгольма разом із

музикантами в літаку летіли

й… коні?

— Ця історія трапилася 1995 ро�

ку, коли нас було запрошено на

міжнародний фестиваль музичних

оркестрів до Швеції. На перевезен�

ня артистів (а це — понад сотня

музикантів та учасників балету)

та… коней був зафрахтований зви�

чайний Іл�76. То ж зрозуміло, що

спеціальних пристосувань для пе�

ревезення тварин не було. І щоб

під час польоту вони вели себе

спокійно, їм зробили щеплення,

яке діє протягом двох годин. Але

виліт затримали, і коли ми, нареш�

ті, злетіли, два жеребці почали ви�

являти, м’яко кажучи, агресивність.

Тому нашим козакам не залишало�

ся нічого як зайшли до вольєру і за�

спокоювали коней в польоті. 

— Володимире Федоровичу,

наступного року виповнюєть�

ся тридцять років відтоді, як

Ви пов’язали своє життя з ар�

мією…

— Так… Хоча починав службу со�

лдатом строкової служби, зго�

дом — надстрокова служба, на�

вчання в училищі…. Звання «капі�

тан» я отримав достроково — за

перше місце яке оркестр штабу

Одеського військового округу по�

сів у конкурсі військових оркест�

рів. А сьогодні навіть не віриться,

що як Головний диригент ЗС Укра�

їни, брав участь у десяти парадах

військ на Майдані Незалежності.

До речі, генеральське звання я

отримав після параду, в якому було

залучено майже 1200 військових

музикантів. Звісно, під час підгото�

вки тієї програми про генеральсь�

ку зірку я й не мріяв. Адже в музика�

нтів найвищим досягненням вва�

жаються… майорські погони. 

— Подейкують, що звання

народного артиста України

Вам присвоїли після того, як

Ви відмовилися від чергової зі�

рочки на генеральських пого�

нах? Тож як зійшла зірка на�

родного артиста України? 

— За фахом я — трубач. Багато

років грав на цьому інструменті.

Після закінчення музичного учи�

лища отримав направлення до

Сумського музичного драматич�

ного театру імені Щепкіна, де був

артистом оркестру і грав на трубі.

Строкову службу служив в оркестрі

штабу Київського військового

округу. Наступні два роки — над�

строково. Потім поступив на факу�

льтет військових диригентів імені

П. Чайковського (Москва). Музи�

кою я захопився ще в дитинстві.

Перед вступом до музичної школи

сам навчився грати на гармонії,

яка зараз зберігається у моєї мами.

У нашому селі була дуже добра му�

зична школа. Крім того, ще три ду�

хові оркестри: дитячий, молодіж�

ний та ветеранський. Тричі на тиж�

день — у середу, суботу і неділю —

музиканти радували мешканців

своєю майстерністю. Вісім моїх

односельців закінчили консерва�

торію. Близько 40 — музичні учи�

лища. У нашому селі музику дуже

люблять. 

— Пане генерале, а як Ви по�

єднуєте відпочинок з музи�

кою?

— Відпочиваю по�різному, але

завжди — з музикою. Маю профе�

сійну звичку — дивлюся телевізор

чи слухаю радіо на повну потуж�

ність. А по�іншому не можу. Бо му�

зика має лунати голосно…. 

Àíàòîë³é ÏÀÙÅÍÊÎ

Äåõòî êàæå, íàâ³ùî ò³ îðêåñòðè,
êîëè º… ìàãí³òîôîíè. Ââàæàþ, òàêó
äóìêó õèáíîþ. Àäæå æîäíó ôîíîãðàìó

íå çð³âíÿòè ç æèâèì çâóêîì. 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

— У 1995 році наша компанія ви�

грала тендер і стала партнером

американської фірми «Білл Хар�

берт», яка за програмою Нана�Лу�

гара побудувала в Україні 261 ко�

тедж для офіцерів, звільнених зі

збройних сил, — розповідає гене�

ральний директор ДП «Прові�

терм–Україна», заслужений

енергетик України Дмитро ЧУ�

БЕНКО. — Встановлені нами кот�

ли ПРОТЕРМ для офіцерських по�

мешкань десять років поспіль під�

тверджують свою життєздатність.

I люди задоволені, бо обладнання є

екологічно, економічно високо�

ефективним, зручним і надійним в

експлуатації. То був перший серйо�

зний проект, перший крок фірми

«Протерм», яка сьогодні є складо�

вою найбільшого в Європі вироб�

ника опалювального обладнання

— транснаціональної корпорації

«Vaillant�Hepworth Group». Нині

вона виробляє 1,4 млн котлів на рік

і має 26 відсотків європейського

ринку. З 2000 року «Техновен» фун�

кціонує в новій іпостасі — як під�

приємство з іноземною інвестиці�

єю, яку внесла корпорація «VH

Group». Відтак компанія, яку я очо�

люю, дістала назву ДП «Провіте�

рм–Україна».

— Який основний напрям ді�

яльності Вашої компанії?

— Ми зосередили свою діяльність

на впровадженні в Україні сучасно�

го енерго� і екозберігаючого облад�

нання, яке виробляє, а також поста�

чає із�за кордону наша компанія. 

Використавши досягнення про�

відних західних компаній, ДП

«Провітерм–Україна» розробило й

випускає чотири типи сучасного

високотехнологічного обладнан�

ня в Україні. Нині масштаби вироб�

ництва компанії щорічно зроста�

ють на 40 відсотків. Відповідно збі�

льшуються й обсяги продажів про�

дукції, в тому числі за кордоном. 

— Чи виправдала себе в Укра�

їні обрана підприємством сфе�

ра діяльності? Яку позицію за�

ймає «Провітерм–Україна» на

вітчизняному ринку опалюва�

льної техніки?

— На українському ринку ми

представляємо два відомих євро�

пейських бренди — ПРОТЕРМ (Че�

хія, Словаччина) і СОНЬЄР ДЮ�

ВАЛЬ (Франція). Обладнання ПРО�

ТЕРМ — супернадійне, невибагливе

в експлуатації, працює в умовах, де

навіть знаменита німецька якість

не витримує. СОНЬЄР ДЮВАЛЬ —

чудовий, комфортний, естетичний

сучасний «француз», надійний, ро�

зумний і адаптований. ПРОТЕРМ і

СОНЬЄР ДЮВАЛЬ — це єдине об�

ладнання, що має страховий поліс. 

Ðîçìîâó â³â Âÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

«««« ШШШШ ееее рррр шшшш ееее     лллл яяяя .... .... ....     ««««СССС ОООО НННН ЬЬЬЬ ЄЄЄЄ РРРР     ДДДД ЮЮЮЮ ВВВВ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ »»»»
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êîìôîðò, ïîâ’ÿçàíèé ç â³äñóòí³ñòþ òåïëà òà ãàðÿ÷î¿ âîäè. Ñòà-
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Генеральний директор ДП «ПровітермQУкраїна»,
заслужений енергетик України Дмитро Чубенко: 
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