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27 лютого Президент України Віктор Ющенко відвідав з робочою поїзд8
кою 18шу окрему гвардійську танкову бригаду 88го армійського корпу8
су Сухопутних військ ЗС України, що дислокується на Чернігівщині.

Його супроводжували Міністр оборони України Юрій Єхануров та началь*
ник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України гене*
рал армії України Сергій Кириченко.

Глава держави ознайомився з головними завданнями танкової бригади,
оглянув основні та нові зразки озброєння і військової техніки гвардійського
з’єднання, зокрема, танки Т*64БМ «Булат», зенітно*гарматний ракетний
комплекс «Тунгуска», керовані ракети «Стугна» та «Комбат». На танковому
полігоні були продемонстровані динамічні можливості танків Т–64БМ «Бу*
лат», що пройшли модернізацію на харківському підприємстві імені Малише*
ва. Також Президент України спостерігав за діями механіків*водіїв трьох
«Булатів», які продемонстрували подолання бойовими машинами 2,5*мет*
рового протитанкового рову та виконали завдання по знищенню цілей на ви*
значеному рубежі. За підсумками виконання вправ Віктор Ющенко вручив
цінні подарунки — наручні годинники військовослужбовцям усіх трьох екіпа*
жів, які на «відмінно» виконали бойові стрільби. Він також особисто переко*
нався у маневрених можливостях «Булата»: зайнявши місце командира тан*
ка, здійснив на ньому поїздку по полігону.

Під час зустрічі з військовослужбовцями бригади Президент України осо*
бисто вручив ордери від квартир у місті Чернігові 29 колишнім військовим,
які перебували у черзі на відселення з військових містечок у Гончарівському
та Десні.

«««« ЦЦЦЦ ьььь оооо гггг оооо     рррр оооо кккк уууу     нннн ееее оооо бббб хххх іііі дддд нннн оооо
рррр ееее аааа лллл іііі зззз уууу вввв аааа тттт ииии     рррр яяяя дддд     пппп рррр оооо гггг рррр аааа мммм ,,,,
нннн аааа пппп рррр аааа вввв лллл ееее нннн ииии хххх     нннн аааа     пппп оооо кккк рррр аааа щщщщ ееее нннн нннн яяяя
жжжж ииии тттт тттт яяяя     вввв іііі йййй сссс ьььь кккк оооо вввв оооо сссс лллл уууу жжжж бббб оооо вввв цццц іііі вввв ,,,,     яяяя кккк іііі
сссс лллл уууу жжжж аааа тттт ьььь     вввв     аааа рррр мммм іііі їїїї     зззз аааа     кккк оооо нннн тттт рррр аааа кккк тттт оооо мммм »»»»

Президент України — Верховний
Головнокомандувач Збройних Сил
України Віктор ЮЩЕНКО:

Глава українського оборонного ві*
домства Юрій Єхануров та Міністр
фінансів України Віктор Пинзеник
підписали спільний наказ про за*
твердження паспортів бюджетних
програм Міністерства оборони Укра*
їни на 2008 рік

Українські миротворці у Косовому
спільно з іншими миротворчими під*
розділами багатонаціональної так*
тичної групи «East» сил КФОР у вза*
ємодії з міжнародною поліцією ООН
та місцевою владою взяли участь в
операції «Red knight east»

Музиканти Вінницького Центру вій*
ськово*музичного мистецтва взяли
участь у Міжнародному фестивалі
військових оркестрів країн Східної та
Західної Європи, який відбувся у
Німеччині

В ході командно*штабного трену*
вання «Підготовка та застосування
авіації Сухопутних військ в ході лікві*
дації збройного конфлікту» був про*
ведений комплекс тактичних, льот*
но*тактичних та тактико*спеціаль*
них навчань

Українські та угорські верифікатори
підбили підсумки реалізації у 2007
році міжурядової угоди про заходи
зміцнення довіри і безпеки та розви*
ток двосторонніх військових зв’язків

За підсумками чотирьох етапів Кубка
світу з велотреку майстер спорту
міжнародного класу старший солдат
військової служби за контрактом Єв*
ген Болібрух виборов перше місце у
змаганнях

Представники Посольства США в
Україні та робочої групи Командуван*
ня Повітряних Сил Збройних Сил
України обговорили можливості про*
ведення спільного навчання «Ком*
байнд Еффорт» у 2008 році

В Афганістані українські військові лі*
карі провели реконструктивну відно*
влювальну операцію афганському
хлопчику, який на початку року був
прооперований з приводу запущено*
го перитоніту

250–кілометровим автомобільним
маршем завершилися на Тернопіль*
щині збори з допідготовки молодих
водіїв окремої гвардійської артиле*
рійської бригади 13*го армійського
корпусу



Комплекс єдиних підходів до підгото*
вки та застосування частин протипо*
вітряної оборони обговорювався в
ході ракетно*стрілецької конференції
та навчально*методичного збору, які
пройшли на базі Харківського уні*
верситету Повітряних Сил

Адміністративні та організаційні пи*
тання підготовки «Спільної конфе*
ренції з аспектів євроатлантичної ін*
теграції» обговорили у Дніпропет*
ровську представники Генерального
штабу ЗС України, Посольства США
в Україні та Центру імені Дж. Марша*
ла в Україні

Українські та білоруські військовики
обмінялися пропозиціями щодо про*
ведення спільних командно*штабних
тренувань чергових сил Повітряних
Сил ЗС України і Військово*Повітря*
них Сил та військ Протиповітряної
оборони Республіки Білорусь

Міністр оборони України підписав
Перелік земельних ділянок виві*
льнених військових містечок, які
планується використати під будів*
ництво житла для військовослуж*
бовців із залученням інвестицій*
них коштів

У Києві під головуванням Міністра
оборони України Юрія Єханурова від*
булося засідання Української части*
ни Підкомітету з питань безпеки
Українсько*Російської міждержавної
комісії

Відповідно до міжурядової Угоди про
додаткові заходи щодо зміцнення
довіри і безпеки група інспекторів зі
Словаччини здійснила перевірку вій*
ськових об’єктів у Західному регіоні
нашої держави

У штаті Каліфорнія відбулася плану*
юча конференція з підготовки між*
народних командно*штабних на*
вчань «Стрімкий тризуб — 2008», які
планується провести у серпні * вере*
сні 2008 року в Україні

До 2011 року воїни*сапери Зброй*
них Сил України розчистять від вибу*
хонебезпечних предметів території
чотирьох колишніх авіаційних поліго*
нів для подальшої їх передачі у на*
родне господарство

За матеріалами 
Управління прес�служби МО України

23 лютого у Центральному будинку офіцерів ЗС України відбулася
презентація «Білої книги — 2007: Оборонна політика України»

У заході взяли участь Міністр оборони України Юрій Єхануров, начальник
Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал
армії України Сергій Кириченко, заступники глави оборонного відомства Во*
лодимир Іващенко та Богдан Буца.

Презентуючи видання, Міністр оборони України Юрій Єхануров зазначив,
що головною особливістю, яка відрізняє цьогорічне видання від попередніх, є
надання розширеного матеріалу щодо логістики та забезпечення безпеки
життєдіяльності військ. Глава оборонного відомства детально ознайомив
присутніх з головними здобутками Збройних Сил України у 2007 році. Це, зо*
крема, удосконалення системи бойової та мобілізаційної готовності військ,
запровадження нових методичних підходів до оцінки її рівня, виконання пла*
нів комплектування особового складу військовослужбовцями за контрактом,
а також запровадження служби на контрактних засадах у військовому резе*
рві, введення додаткової мотивації і принципу безперервної освіти офіцерів
протягом усієї службової кар’єри, вирішення проблем, пов’язаних з організа*
цією харчування особового складу у всіх військових частинах Збройних Сил.

— Українська армія поступово наближається до параметрів, встановлених
на 2011 рік, — констатував керівник оборонного відомства. 

Він також додав, що розроблена та введена в дію Концепція кадрової полі*
тики у Збройних Силах враховує результати проведених у військах експери*
ментів з укомплектування їх контрактниками і резервістами та передбачає
комплексне вирішення питань, пов’язаних з переходом на професійну основу.

Глава військового відомства детально зупинився на розділі «Соціальні га*
рантії — складова професіоналізації Збройних Сил». 

— Людина має бути в центрі уваги. Лише тоді держава вправі вимагати від
військовослужбовця ефективного виконання своїх обов’язків. Забезпечення
соціальних гарантій військовослужбовців і членів їхніх сімей є справою зага*
льнодержавного масштабу, — підкреслив Юрій Єхануров.

Міністр оборони України 
Юрій ЄХАНУРОВ:

«««« ММММ ииии     рррр оооо зззз гггг лллл яяяя дддд аааа єєєє мммм оооо     вввв ииии дддд аааа нннн нннн яяяя
«««« ББББ іііі лллл оооо їїїї     кккк нннн ииии гггг ииии     ————     2222 0000 0000 7777 »»»»     яяяя кккк
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Сучасний етап науково�технічно�

го розвитку та інформатизації всіх

сторін суспільного життя викликав

справжню революцію у військовій

сфері. Очікується, що війни ХХІ

століття матимуть принципово ін�

ший характер. Вони потребувати�

муть створення інших збройних

сил, зокрема озброєння. Сьогодні

можна сказати, що епоха широко�

масштабних війн, основу яких

складала концепція тотальної вій�

ни, вичерпала себе.

Очевидно, що перехід до різно�

планових збройних конфліктів

потребує перебудови усієї системи

цілей і завдань воєнних стратегій,

визначає нові вимоги до структури

і організації збройних сил. У свою

чергу, це істотно вплине на харак�

тер взаємодії між основними скла�

довими збройних сил — їх видами.

Процеси інтеграції збройних сил і

комплекс заходів, пов’язаних з

нею, можна назвати об’єднаністю,

або інтеграцією, видів збройних

сил з метою їх функціонування як

єдиного цілого, а у вузькому зна�

ченні — об’єднання окремих ком�

понентів видів збройних сил в єди�

ну структуру для виконання конк�

ретних завдань.

З терміном «об’єднаність» пов’я�

зане поняття «збройні сили об’єд�

нані». Це війська, сили і засоби, ор�

гани управління, які виділяються

відповідно до погодження між

двома або більше державами для

спільних дій з метою забезпечен�

ня їх безпеки. До складу об’єдна�

них збройних сил від кожної дер�

жави, як правило, включаються

найбільш підготовлені та оснаще�

ні сучасним озброєнням та техні�

чними засобами з’єднання і части�

ни. Вони створюються державами,

які вступили у воєнно�політичний

союз і перебувають під об’єдна�

ним (сумісним) командуванням.

Цьому командуванню в мирний

час передаються в оперативне або

безпосереднє підпорядкування

військові формування різних ви�

дів (родів) збройних сил держав–�

союзниць для підготовки і прове�

дення спільних навчань, бойових

операцій тощо.

Об’єднані збройні сили створю�

ються як для колективної безпеки,

так і для підготовки колективної

агресії. Прикладом є об’єднані

збройні сили НАТО. Вимоги до об’�

єднання видів збройних сил в

збройних конфліктах і локальних

війнах визначають об’єктивну не�

обхідність створення об’єднаних

угруповань військ (сил) з метою

досягнення успіху. Міжнародний

досвід свідчить, що для розв’язання

обмежених воєнних конфліктів

(що найбільш імовірно для Украї�

ни на найближчу перспективу) не�

обхідна лише частина воєнної по�

тужності держави, коли з політич�

них, економічних, фінансових чи

інших причин або з огляду на умо�

ви оперативно�стратегічної ситуа�

ції переведення усіх збройних сил

і економіки країни на воєнне по�

ложення здійснювати не обов’яз�

ково. В цьому випадку воєнні дії

можуть вестися спеціальними

угрупованнями військ, основу

яких складатимуть боєздатні з’єд�

нання і частини мирного часу, дис�

локовані на напрямках з високим

рівнем загрози. За необхідності во�

ни можуть підсилюватися за раху�

нок перекидання з’єднань і частин

з інших напрямків (регіонів) — як

боєздатних, так і відмобілізованих.

Для України такими компонента�

ми можуть стати Прикордонні вій�

ська (ПКВ), Міністерство внутрі�

шніх справ (МВС), Національна

гвардія (у перспективі), Міністер�

ство надзвичайних ситуацій

(МНС), Служба безпеки України

(СБУ) та інші. 

Перспективність застосування

таких об’єднаних оперативних

угруповань (ООУ)підтверджується

досвідом економічно розвинутих

країн. Таке застосування є надзви�

чайно ефективним в оперативно�

му відношенні, а з точки зору ви�

трат на ведення воєнних дій більш

доцільним. Це будуть нештатні вій�

ськові формування, призначені

для виконання оперативних за�

ЄЄЄЄДДДДИИИИННННАААА    ВВВВООООЄЄЄЄННННННННАААА    
ОООО РРРР ГГГГ АААА НННН ІІІІ ЗЗЗЗ АААА ЦЦЦЦ ІІІІ ЯЯЯЯ
УУУУККККРРРРААААЇЇЇЇННННИИИИ    
ТА ВОЄННОIСТРАТЕГІЧНІ
АСПЕКТИ ЇЇ ПОБУДОВИ 
Тема боєздатності військ, кардинальної ре*
структуризації Збройних Сил України, раціо*
нального використання коштів українською
армією неодноразово піднімалася Президен*
том України – Верховним Головнокомандува*
чем Збройних Сил України на останніх засі*
даннях Ради національної безпеки і оборони.
У цій статті йдеться про стратегічні передумо*
ви принципового реформування воєнної сис*
теми держави, що дозволить в складних еко*
номічних умовах сконцентрувати фінансові,
матеріальні, інтелектуальні та людські ресурси
на виконанні завдань в інтересах оборони.
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вдань у військових конфліктах об�

меженого масштабу шляхом про�

ведення загальновійськових, спі�

льних, самостійних або спеціаль�

них операцій. Вони створюються

рішенням вищого воєнно�політи�

чного керівництва і можуть вклю�

чати об’єднання, з’єднання і части�

ни різних збройних сил, родів

військ і спеціальних військ, а також

сили і засоби інших міністерств і

відомств держави, які об’єднуються

єдиною системою управління і спі�

льними цілями.

Ця концепція вже сьогодні отри�

мала розвиток в основоположних

документах української армії —

Воєнній доктрині та Стратегічно�

му замислу застосування Зброй�

них Сил України. Так, виходячи з

вимог цих документів, очікується,

що бойові дії українських Зброй�

них Сил матимуть міжвидовий ха�

рактер. З цією метою вже сьогодні

створюються міжвидові угрупо�

вання, тобто на рівні корпус —

бригада формуються багатофунк�

ціональні формування із залучен�

ням військ (сил) різних видів і

родів військ. Створюється єдиний

орган управління міжвидовими

угрупованнями — Об’єднане опе�

ративне командування. 

Концепція об’єднаності вимагає

докорінної перебудови усієї воєн�

ної системи держави, тобто сього�

дні виникли об’єктивні воєнно�

стратегічні передумови для ство�

рення Єдиної воєнної організації

України (ЄВОУ). Це дасть можли�

вість для концентрації військових,

економічних та інтелектуальних

ресурсів держави в інтересах її

оборони та національної безпеки.

В умовах жорстких фінансових

обмежень, переходу на професій�

ну основу комплектування армії

створення такої структури дозво�

лить не тільки зберегти існуючий

воєнний потенціал держави, а й

зміцнити бойові можливості об’�

єднаних оперативних угруповань

під час ведення бойових дій в умо�

вах сучасних різнопланових воєн�

них конфліктів і регіональних

війн.

Створення ЄВОУ потребує кар�

динального реформування всіх іс�

нуючих елементів воєнної систе�

ми держави, зокрема, системи вій�

ськової освіти, воєнно�наукових

досліджень. Принципово зміню�

ється зміст поняття «збройні сили»

та уявлення про технічну оснаще�

ність об’єднаних оперативних

угруповань військ (сил), тобто

йдеться про військово�технічний

обрис перспективних систем

озброєння і оборонно�промисло�

вого комплексу. Сутність окремих

елементів цієї структури зводиться

до наступного. Вона дасть можли�

вість підвищити інтелектуальний

потенціал воєнної системи держа�

ви шляхом інтеграції існуючих си�

стем освіти і наукових досліджень

(в першу чергу силових структур) з

метою забезпечення підготовки

фахівців для ведення бойових дій в

умовах взаємодії і сумісності війсь�

кових формувань різних мініс�

терств і відомств у складі об’єдна�

них оперативних угруповань

військ (сил). Очевидно, що для до�

сягнення цієї мети необхідна рест�

руктуризація існуючих освітніх

установ і наукових досліджень на

рівні держави, тобто створення

єдиної системи освіти і наукових

досліджень Воєнної організації

України.

Створення об’єднаних операти�

вних угруповань під час ведення

сучасних різнопланових воєнних

конфліктів, участь в них військо�

вих формувань різних міністерств

і відомств обумовлює уточнення

поняття «збройні сили». Тому доці�

льно під час створення Єдиної во�

єнної організації держави під цим

поняттям розуміти військові фор�

мування всіх міністерств і відомств

(у першу чергу Міністерства обо�

рони — Збройні Сили України). Це

потребує змін у законах про

Збройні Сили України, військові

формування силових структур,

оборону держави, а також, що над�

звичайно важливо, порядок підпо�

рядкування усіх міністерств сило�

вих структур Верховному голо�

внокомандувачу держави — Пре�

зиденту України, що має бути

визначено в статуті (положенні)

про Воєнну організацію України.

Таким чином, сьогодні дуже актуа�

льною є проблема розробки зако�

ну про Єдину воєнну організацію

України, в якому повинні бути ви�

значені роль і місце всіх військо�

вих формувань, міністерств і ві�

домств в обороні країни, конкрет�

ні завдання і дії під час розв’язання

воєнних конфліктів різних масш�

табів.

Концепція об’єднаності щодо

створення ООУ передбачає взає�

модію і сумісність військових фор�

мувань на усіх рівнях, зокрема ви�

конання завдань у складі не тільки

Порядок підпорядкування усіх
силових структур Президенту

України — Верховному
головнокомандувачу Збройних Сил,

має бути визначено в статуті 
про Воєнну організацію України. 



міжвидових, а й багатонаціональ�

них угруповань військ (участь у

міжнародній миротворчій діяль�

ності, діях і заходах багатонаціо�

нальних сил тощо). В свою чергу,

взаємодія і сумісність є основопо�

ложними властивостями уніфіка�

ції. Виходячи з цього, військово�

технічна оснащеність військових

формувань ООУ повинна забезпе�

чувати високий рівень уніфікації

озброєння (рівень видів збройних

сил і родів військ України — міжви�

дова уніфікація, рівень збройних

сил інших країн — міждержавна

уніфікація), єдність розробки, ви�

робництва, технічного обслугову�

вання і ремонту. Таким чином, тех�

нічну оснащеність ООУ повинна

складати принципово нова систе�

ма озброєння, побудована на ос�

нові високорівневої уніфікації. Та�

ка система озброєння здатна

об’єднати в єдине ціле засоби роз�

відки, вогневі засоби, засоби радіо�

електронного придушення, зв’язку,

технічного і тилового забезпечен�

ня, які функціонують у єдиній

мережі управління та інформацій�

ного забезпечення ООУ. Принци�

пово новий обрис системи озбро�

єння для ООУ визначає необхід�

ність докорінної реструктуризації

всього оборонно�промислового

комплексу держави. Актуальність

створення принципово нової сис�

теми озброєння посилюється у

зв’язку з тим, що існуюча система

озброєння і ОПК України не здатні

вирішувати завдання оборони і на�

ціональної безпеки держави в су�

часних умовах. 

Сьогодні цілком очевидним є те,

що зберегти систему озброєння і

військової техніки та оборонно�

промисловий комплекс, які зали�

шились в Україні після розпаду

СРСР, неможливо. Вони не відпові�

дають ні сучасним завданням

Збройних Сил України, ні економі�

чним можливостям держави. До�

свід застосування й експлуатації

озброєння та військової техніки

протягом 1992–2007 років свід�

чить про те, що технічна складова

української армії не лише застарі�

ла морально та фізично, а й вичер�

пала свій ресурс. Вітчизняне війсь�

ково�промислове виробництво і

технології також не спроможні за�

довольнити необхідну якість, ефе�

ктивність та продуктивність праці.

В той же час за 15 років не створе�

но жодного новітнього зразка

зброї (йдеться про засоби уражен�

ня та вогневі засоби), хоча Украї�

ною витрачені величезні фінансо�

ві та матеріальні ресурси. Отже, ці

зусилля виявилися неефективни�

ми, а державі завдано величезної

шкоди. Незадовільний технічний

стан, фізичне і моральне старіння

озброєння і промислового вироб�

ництва обумовили обвальне зни�

ження їх можливостей. Відсутність

нових зразків озброєння та війсь�

кової техніки (ОВТ), а також не�

спроможність існуючих забезпе�

чити виконання військовими фор�

муваннями сучасних бойових за�

вдань створюють пряму загрозу

воєнній безпеці держави.

Щодо модернізації, яка вважаєть�

ся ефективним шляхом оновлення

ОВТ, то слід мати на увазі, що в ко�

лишньому СРСР, озброєння якого

одержала у спадок Україна, вона, як

правило, не передбачалась. Тому як

у Росії, так і в Україні має місце та�

ке негативне явище, коли замість

справжньої модернізації розроб�

ники здійснювали так зване «пов�

зуче» удосконалення зразків ОВТ

за рахунок не нових, а вже існую�

чих науково�технічних рішень.

При цьому бойові властивості та

ефективність ОВТ в цілому не по�

ліпшувалися. 

Отже, існуюча система озброєн�

ня не спроможна забезпечити не�

обхідну боєздатність української

армії. Не менш важливим є те, що

вона не відповідає Стратегічному

замислу бойового застосування

Збройних Сил України, тобто умо�

вам сумісності різних видів і родів

військ та побудови інтегрованих

угруповань сил і засобів міжвидо�

вого призначення. Часткова ж її

модернізація (при принциповій

неможливості глибокої) може ли�

ше продовжити визначений ре�

сурс деяких зразків. А розробка

нових поза новою системою

озброєння принципово не змі�

нить загальний стан технічного

оснащення збройних сил. Тому го�

ловним стратегічним курсом дер�

жави на довгострокову перспек�

тиву (після 2020 року) має стати

створення сучасних систем

озброєння міжвидового призна�

чення на основі їх високорівневої

уніфікації. Це дозволить суміщати

розвиток Збройних Сил України

та їх технічного переоснащення з

реформуванням оборонно�про�

мислового комплексу, а відтак зна�

чно скоротити фінансові витрати

держави та забезпечити надійний

рівень її оборони.

Валерій БІЛЄТОВ, 
кандидат військових наук;

Юрій ЩЕБЛАНІН, 
кандидат технічних наук;

Максим ГОЛОБОРОДЬКО, 
кандидат технічних наук

АКТУАЛЬНО

Головним стратегічним курсом
держави має стати створення
сучасних систем озброєння
міжвидового призначення на основі
їх високорівневої уніфікації. 
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Відтоді масштаб відносин постій�

но зростав, були вироблені стабі�

льні рамки діалогу та співпраці з

широкого кола питань. Україна

проявила себе як важливий учас�

ник процесів євроатлантичної

безпеки у рамках операцій під

проводом НАТО. Важливим аспек�

том відносин є підтримка, що на�

дається Україні країнами – члена�

ми Альянсу стосовно поточних ре�

форм, зокрема у сфері безпеки та

оборони. Такі реформи є життєво

важливими для демократичного

розвитку країни, а також досягнен�

ня власної цілі щодо поглиблення

інтеграції з євроатлантичними

структурами. Прийнятий у листо�

паді 2002 року План дій Україна —

НАТО, який формулює довгостро�

кові цілі у ключових напрямах та

забезпечує підґрунтя для поглиб�

леного та розширеного співробіт�

ництва, є дієвим інструментом у

цьому процесі. Щорічні цільові

плани забезпечують підтримку

впровадження цілей Плану дій.

ЩО ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ?
Членство в НАТО відповідало б

стратегічним інтересам України і

являло б собою цивілізаційний ви�

бір. Воно б надало Україні вагомі

гарантії збереження національної

ідентичності, захисту її сувереніте�

ту та територіальної цілісності і

сприяло поглибленню демократи�

чних перетворень. Подальший по�

ступ на шляху до євроатлантичних

стандартів був би також стимулом

для розвитку української на�

ціональної культури та культури

ППППДДДДЧЧЧЧ ННННААААШШШШИИИИХХХХ
ННННААААДДДДІІІІЙЙЙЙ

Балансуючи на роздоріжжі — бути Україні в НАТО чи ні — держава
отримує реальну загрозу опинитися на узбіччі процесів, які відіграють
вкрай важливу роль у системі колективної безпеки в Європі та світі

У 2007 році Україна та НАТО відзначили де*
сяту річницю підписання лідерами країн —
членів Альянсу та України Хартії про Особливе
партнерство, яке відбулося під час зустрічі на
найвищому рівні у Мадриді в липні 1997 року.
В документі було визначено сфери консульта*
цій та співпраці, а також схвалено створення
Комісії Україна—НАТО, яка має спрямовувати
розвиток відносин.
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національних меншин України,

для розвитку її громадянського су�

спільства.

ТРИМАЮЧИСЬ КУРСУ
Вперше про свої наміри підвищи�

ти рівень інтеграції з євроатланти�

чними структурами Україна заяви�

ла одинадцять років тому, у 1997

році, коли було підписано Хартію

про Особливе партнерство між

НАТО та Україною. На основі цьо�

го документа було створено Комі�

сію Україна — НАТО (КУН) і визна�

чено галузі для співробітництва та

консультацій. Чіткіших контурів

співпраця, спрямована на допомо�

гу Україні у досягненні цілей євро�

атлантичної інтеграції, набула у

Плані дій Україна — НАТО, ухвале�

ному у листопаді 2002 року.

Цей документ спрямовано на

розширення і поглиблення відно�

син Україна — НАТО та надання

підтримки Україні у впровадженні

реформ на шляху до цілковитої ін�

теграції у євроатлантичні структу�

ри. У Плані дій викладено конкрет�

ні завдання у сфері політики, еко�

номіки, безпеки, оборони, а також

військових, інформаційних та

правових питань. На виконання

цих завдань спрямовані також річ�

ні Цільові плани, в яких Україна ви�

кладає заходи, заплановані для ре�

алізації як власними силами, так і у

співпраці з Альянсом.

План дій не веде безпосередньо

до набуття членства в НАТО. Проте

його успішна реалізація розгляда�

лася сторонами як важлива пере�

думова приєднання України до

ПДЧ, що має допомогти Україні у

виконанні вимог, які висуваються

перед країнами�кандидатами.

Такі концептуальні підходи були

переглянуті після помаранчевої

революції новим керівництвом

країни на чолі з Президентом

України Віктором Ющенком, яке

одним з основних зовнішньополі�

тичних завдань визначило набуття

Україною членства в Альянсі. В ре�

зультаті на засіданні КУН на рівні

міністрів закордонних справ, що

відбулося в квітні 2005 року у Віль�

нюсі, країни Альянсу запросили

Україну до Інтенсифікованого діа�

логу щодо набуття членства та

проведення необхідних для цього

реформ. 

Водночас, у розвиток Інтенсифі�

кованого діалогу, міністри закор�

донних справ країн Альянсу та

України ухвалили пакет коротко�

термінових заходів, які дозволяли

країні зробити значний поступ у

впровадженні цілого комплексу

реформ. Передбачені реформи

стосувалися таких сфер, як зміц�

нення демократичних інститутів;

удосконалення політичного діало�

гу; прискорення реформування

оборонного сектору та сектору

безпеки; врегулювання соціально�

економічних наслідків реформ; ін�

формаційної політики.

З метою поліпшення внутрі�

шньої координації виконання

Україною заходів співпраці з НАТО

27 грудня 2005 року Президент Ві�

ктор Ющенко підписав указ, яким

закріпив за заступниками керівни�

ків центральних органів виконав�

чої влади питання впровадження

державної політики у сфері євро�

пейської і євроатлантичної інтег�

рації України. Президент зобов’я�

зав Кабмін посилити взаємодію

органів виконавчої влади з Верхо�

вною Радою, зокрема щодо надан�

ня інформації про співробітницт�

во України з НАТО та роль цього

співробітництва в забезпеченні

національних інтересів країни.

НА ШЛЯХУ ДО ПДЧ
У січні 2006 року керівники обо�

ронних відомств Угорщини, Чехії,

Польщі і Словаччини на зустрічі у

Будапешті повідомили про те, що

їхні країни готові підтримати

Україну на шляху її вступу до

НАТО. Після чотиристоронньої зу�

стрічі міністр оборони Угорщини

Ференц Юхас наголосив: «Ми вва�

жаємо важливим для себе завдан�

ням допомогти Україні на шляху її

інтеграції і вступу до НАТО». Чоти�

ри країни повідомили також про

свій намір створити спеціальний

комітет для сприяння Україні у

впровадженні військових реформ.

Місяць по тому, у лютому 2006

року, в Брюсселі Президент Віктор

Ющенко підтвердив, що Україна

готова приєднатися до Плану дій

щодо членства в НАТО (ПДЧ). У бе�

резні він видав указ, згідно з яким

було створено Міжвідомчу комісію

з підготовки України до вступу в

НАТО. Цей орган має право ство�

рювати робочі групи по окремих

напрямах співпраці України з

НАТО на чолі з відповідними на�

ціональними координаторами.

Участь у ПДЧ дозволила б Україні

краще підготуватися до вступу в

НАТО завдяки наданню членами

Альянсу методичної та технічної

допомоги, а також практичних по�

рад. Участь у ПДЧ не гарантує май�

бутнього членства в НАТО, оскіль�

ки запрошення до вступу залежить

від здатності країни відповідати

критеріям щодо набуття членства.

Участь у ПДЧ здійснюється шля�

хом підготовки та виконання що�

річної Національної програми, в

якій висвітлюються політичні, еко�

номічні, ресурсні, правові та без�

пекові питання, кожне з яких міс�

тить низку вимог до країн — прете�

ндентів на членство в НАТО. 

АКТУАЛЬНО

Участь у ПДЧ не гарантує членства
в НАТО, оскільки запрошення до
вступу залежить від здатності країни
відповідати певним критеріям. 



9

ЗМІНА ТЕМПУ
У березні 2006 року Україна успіш�

но склала один з головних іспитів

на членство в НАТО, провівши ві�

льні демократичні вибори до пар�

ламенту. Але за іронією долі ре�

зультат цих виборів спричинив

значне зниження темпу подальшо�

го наближення до цієї мети.

Формуванню нового уряду пере�

дували кілька місяців політичного

неспокою. Впродовж цього часу

антинатовські настрої активно ви�

користовувалися у політичних ці�

лях, що спровокувало, зокрема, де�

монстрації протесту проти україн�

сько�американських навчань «Сі

бриз» влітку 2006 року. Антикризо�

ва коаліція та прем’єр�міністр Вік�

тор Янукович натиснули на гальма

євроатлантичної інтеграції і зро�

били своїм пріоритетом по�

ліпшення відносин з Росією.

Під час візиту до штаб�квартири

НАТО у вересні 2006 року прем’єр�

міністр Янукович запевнив Альянс

у тому, що Україна прагне розвива�

ти відносини з НАТО через існуючі

механізми співпраці. Але він також

сказав, що Україна не готова до

підписання ПДЧ, оскільки питання

членства в НАТО має вирішуватися

шляхом всеукраїнського референ�

думу. Щоправда, прем’єр пообіцяв,

що уряд розпочне широку кампа�

нію інформування громадськості з

питань НАТО та співробітництва

між Україною та Альянсом.

Тим часом Президент Ющенко

продовжив курс на вступ до НАТО.

Але очевидним є той факт, що з

приходом до влади антикризової

коаліції в Україні змінився не лише

темп розвитку відносин з НАТО, а

й сама риторика щодо цього пи�

тання. Політичні лідери переваж�

но говорили лише про співпрацю з

НАТО, а не про інтеграцію.

Росія, зі свого боку, попередила

Україну про потенційну ціну всту�

пу до НАТО. Її керівники неодно�

разово говорили «про суверенне

право України вибирати основні

вектори своєї політики у галузі без�

пеки», але при цьому наголошува�

ли на «негативних наслідках» всту�

пу України до НАТО при форму�

ванні відносин з Росією.

НА РОЗДОРІЖЖІ
Таким чином у відносинах з НАТО

Україна на деякий час опинилася

на роздоріжжі двох шляхів. Голо�

вне питання полягає в тому, наскі�

льки вона наблизиться до членства

в НАТО. Це великою мірою залежа�

тиме від того, наскільки владі та су�

спільству вдасться зберегти завою�

вання помаранчевої революції і

продовжити розвиток демократи�

чних інститутів та традицій. Гро�

мадянське суспільство вже сього�

дні повинно наполегливо працю�

вати і з урядом, і з парламентом, і з

політичними силами. Необхідно

також розгорнути широку кампа�

нію інформування громадськості,

щоб пояснити переваги співробіт�

ництва з НАТО та перспективного

членства України в Альянсі.

Існує чимало прикладів, що ілюс�

трують практичну користь спів�

праці України з НАТО. З 1994 року

у країнах — членах НАТО пройш�

ли підготовку майже 9 тис. україн�

ських офіцерів. Альянсом профі�

нансовано перепідготовку близь�

ко 4 тис. звільнених у запас війсь�

ковослужбовців Збройних Сил

України, щоб сприяти їх працевла�

штуванню у цивільному секторі.

Ще одним переконливим прикла�

дом є допомога, яку окремі члени

Альянсу надають Україні в рамках

проектів Цільового фонду програ�

ми «Партнерство заради миру»

(ПЗМ), спрямованих на ліквідацію

величезних арсеналів надлишко�

вих та застарілих боєприпасів і

зброї, що становлять неабияку за�

грозу для населення країни. Ре�

зультатом першого такого проекту,

започаткованого в Донецьку у

2002 році, стала безпечна утиліза�

ція 400 тис. протипіхотних мін.

Другий, найбільший у світі проект

демілітаризації такого роду перед�

бачає знищення 133 тис. тонн зви�

чайних боєприпасів, 1,5 млн оди�

ниць стрілецької зброї і легких

озброєнь та 1 тис. переносних зе�

нітно�ракетних комплексів. Про�

ект розраховано на 12 років, а йо�

го орієнтовна загальна вартість

становить 25 млн євро.

Інформування громадськості

України про такого роду ініціати�

ви сприяло б подоланню стерео�

типів щодо НАТО, які сформували�

ся за часів холодної війни, але й до�

сі превалюють в українському сус�

пільстві. Така інформація може

стимулювати людей дізнаватися

більше про те, що насправді собою

являє сучасний Альянс.

Вірогідно, протягом певного ча�

су Україна залишатиметься на роз�

доріжжі, адже й до сьогодні питан�

ня НАТО залишається вкрай

заполітизованим.

Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ, доктор
політичних наук, директор Інституту
зовнішньої політики Дипломатичної

академії України при МЗС України

АКТУАЛЬНО

З 1994 року у країнах — членах
НАТО пройшли підготовку майже
9 тисяч українських офіцерів. 



««««ККККррррААААЗЗЗЗииии»»»»:::: ппппеееерррршшшшіііі
ппппіііішшшшллллииии.... .... ....

Перші 15 автомобілів підвищеної прохідності, випущені на замовлення
Міністерства оборони України підприємством Холдингової компанії
«АвтоКрАЗ», в урочистій обстановці  передані представникам замовника

Під час церемонії заступник генерального директора —
директор з виробництва Холдингової компанії «Авто*
КрАЗ» Володимир Козинець зазначив, що відправка
першої партії КрАЗів у війська є підтвердженням плідної
співпраці їхнього підприємства зі Збройними Силами.

— За шестидесятирічну історію заводу ми випустили
більше 800 тисяч КрАЗів. Автомобілі нашого
підприємства добре зарекомендували себе не тільки в
Україні та країнах СНД, а й у 58 державах світу. Були часи,
коли з головного конвеєра підприємства сходило по 40
автомобілів у день. Торік ми зробили 4,5 тисячі машин, —
додав Володимир Козинець.

У свою чергу директор Департаменту розробок і за*
купівлі озброєння та військової техніки Міністерства обо*
рони України Володимир Грек подякував автобудівникам,
відзначивши високу якість їхньої продукції, і поінформу*
вав, що машини, вироблені на цьому підприємстві,
надійдуть у частини, які входять до складу Об’єднаних сил
швидкого реагування.

— Нинішня подія є свідченням реалізації програми пе*
реоснащення Збройних Сил України новими зразками
озброєння і техніки. Протягом тривалого часу велася
спільна робота з керівництвом підприємства щодо виз*
начення вимог та підвищення тактико*технічних характе*
ристик продукції «АвтоКрАЗу». І ось сьогодні ми бачимо її
кінцевий результат: українські Збройні Сили отримують
досконалу автотехніку, яка успішно пройшла державні
випробування в складних дорожніх та погодних умовах як
на полігонах Холдингової компанії, так і на військових
полігонах, — підкреслив Володимир Грек. 

Він також додав, що проведені випробування підтвер*
дили високу якість техніки, яка приймається сьогодні на
озброєння Українського війська.

Начальник Головного управління логістики з озброєння
Командування Сил Підтримки Збройних Сил України пол*
ковник Сергій Котляр, який теж брав участь в урочистій це*
ремонії, відзначив, що у Збройних Силах України на сьогодні
налічується близько 4,5 тисяч автомобілів сімейства КрАЗ.
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АРМІЯ І РЕФОРМИ

Проголошений нашою державою

курс на євроатлантичну інтегра�

цію ставить перед органами війсь�

кових сполучень ЗС України нові

завдання й вимоги, зокрема, щодо

необхідності поглиблення міжна�

родного співробітництва, запози�

чення досвіду та побудови нової

структури транспортного забез�

печення військ (сил), яка має бути

сумісною з аналогічними систе�

мами провідних країн світу. Адже

участь України в антитерористич�

них та багатонаціональних миро�

творчих операціях покладає на

Службу військових сполучень ви�

рішення нових завдань. Насампе�

ред вони пов’язані з переміщен�

ням сил та матеріальних засобів за

межі України до районів виконан�

ня завдань.

Перспективна структура систе�

ми транспортного забезпечення

вітчизняного війська має здійсню�

вати сучасний маркетинг ринку

транспортних послуг, укладання

договорів на перевезення з відпо�

відними транспортними компані�

ями, вивчення можливостей тран�

спортних засобів і шляхів сполу�

чень в зоні відповідальності, конт�

роль надання транспортних по�

слуг і організацію взаємодії в пунк�

тах перевантаження з одного виду

транспорту на інший.

Координацію транспортного за�

безпечення всіма видами транспо�

рту має здійснювати єдиний орган

управління, який би використову�

вав сили і засоби як збройних сил,

так і цивільних транспортних під�

приємств. Враховуючи досвід про�

відних країн світу щодо викорис�

тання національних центрів з ко�

ординації перевезень, доцільно

створити подібний орган управ�

ління і в Збройних Силах України.

Тоді Центральне управління війсь�

кових сполучень Збройних Сил

України з підпорядкованими уста�

новами може бути основною скла�

довою майбутньої єдиної транс�

портної структури.

Слід також зауважити, що кожна

держава створює власну систему

транспортного забезпечення

збройних сил, з урахуванням до�

свіду інших країн, власних еконо�

мічних можливостей, змін в систе�

мах управління та заходів рефор�

мування державного транспорту.

5 березня — День військових сполучень та 90Iта річниця з дня заснування Служби

ННННААААШШШШ    ««««ББББРРРРООООННННЕЕЕЕППППООООЇЇЇЇЗЗЗЗДДДД»»»»     
ННННЕЕЕЕ ССССТТТТООООЇЇЇЇ ТТТТЬЬЬЬ    ННННАААА    ЗЗЗЗААААППППААААССССННННООООММММ    ШШШШЛЛЛЛЯЯЯЯХХХХУУУУ

Комплексне використання транспортних за*
собів під час перегрупування військ і маневру
силами та засобами завжди мало велике
значення в збройній боротьбі. Адже при підго*
товці і веденні сучасних бойових операцій ви*
никає необхідність у виконанні чималих обся*
гів військових перевезень для зосередження
військ на стратегічних напрямах. Досвід
останніх війн та воєнних конфліктів свідчить,
що від стану і можливостей транспорту знач*
ною мірою залежатиме виконання військами
поставлених завдань.
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АКТУАЛЬНО

Наприклад, в збройних силах кра�

їн — членів НАТО структури, які

планують, організовують та забез�

печують всебічне переміщення

військ (сил) всіма видами транспо�

рту, підпорядковані відповідним

головнокомандувачам чи началь�

никам штабів. Досвід переконує,

що перебування служби транспор�

тування збройних сил у підпоряд�

куванні інших структур створює

зайву ланку в транспортному за�

безпеченні. В свою чергу, це позна�

чається на ефективності та опера�

тивності управління військовими

перевезеннями.

До того ж, створення в структу�

рах НАТО та ЄС Об’єднаних ко�

мандувань з координації військо�

вих перевезень з метою вдоскона�

лення системи їх управління під�

тверджує, що органи управління,

які відповідають за транспортне

забезпечення збройних сил, ма�

ють бути самостійними.

Організація взаємодії з транспо�

ртними установами щодо підго�

товки та використання шляхів

сполучення в інтересах Збройних

Сил України покладена на Службу

військових сполучень. Її організа�

ційна структура побудована так,

що на всіх рівнях управління ор�

ганів транспорту загального ко�

ристування є установи, які пред�

ставляють інтереси Міністерства

оборони.

У свою чергу, Центральне управ�

ління військових сполучень є пов�

новажним представником Мініс�

терства оборони та Генерального

штабу Збройних Сил України на

транспорті загального користу�

вання, а також органом військово�

го управління, безпосередньо під�

порядкованим начальнику Генера�

льного штабу — Головнокоманду�

вачу ЗС України. 

Нині у його підпорядкуванні зна�

ходиться дев’ять управлінь війсь�

кових сполучень та 25 комендатур

різних найменувань. 

Особовий склад Служби військо�

вих сполучень ЗС України постій�

но проводить роботу щодо органі�

зації взаємодії зі структурними під�

розділами Міністерства транспор�

ту та зв’язку з питань підготовки та

використання шляхів сполучень в

інтересах Збройних Сил України.

За участю транспортних органів

забезпечено виконання переве�

Організація Служби відноситься до початку XVІII ст., коли
згідно зі «Статутом військовим» (1716 р.), розробленим
Петром І, на створений штат генерал*вагенмейстерів бу*
ла покладена організація підвезення військових вантажів
для армії, а також ремонт та утримання доріг. У 1812 ро*
ці вона отримала назву Служби військових сполучень.

У 1851 році, після будівництва залізниці між Петер*
бургом та Москвою, були виконані перші військові залі*
зничні перевезення. Навесні наступного року вийшло
перше «Положення про перевезення військового з’єд*

нання». Розвиток будівництва залізниць наприкінці XIX
ст. створив нові можливості для відмобілізування та зо*
середження армії на театрах воєнних дій. Це знайшло
відображення у «Положенні про польове управління вій*
ськами».

Протягом свого існування Служба військових сполучень
здійснювала розвиток теорії і практики транспортного за*
безпечення військ у відповідності з розвитком форм і за*
собів збройної боротьби.

Офіційний відлік часу її існування починається з 5 бере*
зня 1918 року, коли при Вищій військовій раді було ство*
рене Управління військових сполучень — правонаступник
Центрального управління військових сполучень колиш*
ньої Ставки Верховного Головнокомандувача, яке протя*
гом року було переформоване в Центральне управління
військових сполучень. Йому підпорядковувалися польові
органи військових сполучень (управління фронтів і відділи
армій), управління військових округів та лінійні органи вій*
ськових сполучень (управління начальників пересування
військ на залізницях і річкових басейнах, управління ко*
мендантів залізничних та водних дільниць, станцій і при*
станей).

Враховуючи досвід провідних країн
світу про використання національних
центрів з координації перевезень,
доцільно порушити питання щодо
створення подібного органу
і в Збройних Силах України



зень під час ліквідації наслідків

стихійних лих на Закарпатті, над�

звичайних ситуацій під Новобог�

данівкою, в Артемівську і Цвітосі та

«фосфорної» аварії під Ожидовом.

На всіх етапах історії нашої дер�

жави, розвитку та становлення

Збройних Сил офіцерами військо�

вих сполучень проводилася вели�

ка робота по організації та забез�

печенню військових перевезень.

У роки Великої Вітчизняної війни

вони в найскладніших умовах за�

безпечували життєдіяльність

військ та промисловості. Було пе�

ревезено майже 27 млн вагонів,

7 млн військовослужбовців,

785 тис. поранених та понад 321

млн т вантажу залізничним, вод�

ним і повітряним транспортом.

Оперативне управління військо�

вими ешелонами та транспортами

забезпечувало здійснення манев�

ру сил і засобів, зосередження

військ на вирішальних напрямках

та доставку їм матеріальних засо�

бів. Від підготовленості та профе�

сіоналізму офіцерів військових

сполучень залежав успіх операцій. 

У післявоєнний період Службою

військових сполучень виконува�

лися перевезення для забезпечен�

ня заходів відновлення життєді�

яльності транспорту, оперативної

(бойової) підготовки військ (сил),

виведення військ із Західної Євро�

пи, введення і виведення військ

(сил) з Афганістану та перевезення

під час ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС.

З проголошенням незалежності,

прийняттям Державної програми

розвитку Збройних Сил України та

реформуванням Українського вій�

ська створена дієздатна Служба

військових сполучень, яка спромо�

жна вирішувати всі питання щодо

організації та забезпечення пере�

везень миротворчих континген�

тів, військових ешелонів і транспо�

ртів та матеріально�технічних за�

собів до військ (сил).

Протягом останніх 16 років вій�

ськовими сполученнями викону�

ються всі транспортні перевезен�

ня для повноцінного забезпечен�

ня заходів, спрямованих на розви�

ток Збройних Сил України,

проведення ротацій миротворчих

контингентів та проведення ко�

мандно�штабних навчань, переве�

зення особового складу і техніки

інших держав в ході реалізації

програми «Партнерство заради

миру», переміщення матеріально�

технічних засобів з національної

економіки України до військ (сил)

та молодого поповнення під час

призову.

Так, для забезпечення миротвор�

чої діяльності під час введення та

виведення контингентів з Респуб�

ліки Ірак, Сьєрра�Леоне та Лівану,

проведення ротацій «УКРПОЛБА�

ТУ» в Косовому та 56�го овз Місії

ООН в Ліберії, заходів під час про�

ведення командно�штабних на�

вчань «Чисте небо — 2006», «Арте�

рія — 2007» військовими сполучен�

нями Збройних Сил України було

перевезено понад 30 тис. особово�

го складу та 3640 одиниць техніки,

до 50 тис. тонн матеріально�техні�

чних засобів, виконано 8470 рейсів

літаками і 90 — морськими судна�

ми, перевезено 2985 вагонів заліз�

ничним транспортом та проведе�

но фінансових розрахунків відпо�

відно до укладених договорів на су�

му понад 120 млн гривень. 

На сучасному етапі розвитку

Збройних Сил України надзви�

чайно актуальною є робота з ре�

зервом управлінських кадрів,

особливо керівних. Бракує фахів�

ців з оперативно�тактичним рів�

нем освіти. Адже відповідної ка�

федри для підготовки офіцерів

військових сполучень в Націона�

льній академії оборони України

та інших вищих військових на�

вчальних закладах держави нема�

є. Тому необхідність ґрунтовного

підходу до проблем підвищення

кваліфікації кадрів Служби війсь�

кових сполучень зумовлена важ�

ливістю завдань, поставлених пе�

ред нею, і посилюється вимогами

оперативної сумісності з аналогі�

чними системами країн — членів

НАТО.

Полковник Олександр ГРИГОРОВ,
начальник ЦУВІСП ЗС України —
начальник військових сполучень

Збройних Сил України

Служба військових сполучень
ЗС України брала активну участь 

в ліквідації наслідків стихійних лих 
на Закарпатті, надзвичайних подій

під Новобогданівкою, 
в Артемівську, Цвітосі та Ожидові.
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Найгірша ситуація склалася у най�

більших гарнізонах — Київському,

Одеському, Львівському, Харківсь�

кому та Севастопольському. При

цьому, крім незадовільного стану

забезпечення житлом військово�

службовців, які проходять військо�

ву службу, нині порушуються ви�

моги чинного законодавства щодо

забезпечення протягом трьох ро�

ків житлом тих військовиків, які бу�

ли звільнені в запас у зв’язку з ре�

формуванням Збройних Сил Укра�

їни. Таких пільговиків нарахову�

ється майже три тисячі.

Однією з об’єктивних причин

невиконання Програми, на думку

заступника Міністра оборони, ста�

ло недосконале законодавство у

цій сфері. Так, згідно з діючими но�

рмативними актами, тривалість

підготовчих процедур та будівни�

цтва житла нині складає близько

трьох років. Тільки тендерні про�

цедури тривають більше трьох мі�

сяців. При цьому будівельні органі�

зації Міноборони, які мають усі мо�

жливості будувати житло для вій�

ськових швидко і якісно, для пере�

моги у тендері мають сплатити

майже два мільйони гривень, що

робить їх неконкурентоспромож�

ними.

Але головним винуватцем черго�

вого «квартирного провалу» вкот�

ре, і традиційно безальтернативно,

є сумнозвісний «фінансовий чин�

ник». Щорічне фактичне фінансу�

вання програм будівництва житла

за рахунок Державного бюджету за

останні два роки лише зменшува�

лося, кошти, як правило, надходи�

ли нерівномірно. Так, на 1 листо�

пада 2007 року з Держбюджету на

ці потреби надійшло лише 51,9%

від ліміту року. Тому в 2007 році

вдалося побудувати всього 1560

квартир. 

Говорячи про джерела фінансу�

вання будівництва та придбання

житла для військовослужбовців, за�

плановані за спеціальним фондом,

Надія Дєєва повідомила, що існую�

чий облік земельних ділянок, дер�

жавного майна Міністерства обо�

рони і його використання на міс�

цях свідчить про неможливість на�

повнення спеціального фонду і

виконання затверджених планів.

— З 2005 року показники вико�

нання планів наповнення спеціа�

льного фонду постійно знижують�

ся. Якщо у 2001 році він перевико�

нувався у 1,5 раза, то сьогодні лише

на 42%, — зазначила вона.

Міністр оборони України Юрій

Єхануров охарактеризував ситуа�

цію, що склалася, як одну з основ�

них перешкод на шляху до профе�

сійної армії.

— Фактично, доки не буде вирі�

шена житлова проблема, про ство�

рення в Україні професійного вій�

ська годі й говорити. Тому в 2008

році ми рішуче приступаємо до

усунення цієї перешкоди, — наго�

лосив керівник військового відом�

ства. — Для цього є достатні людсь�

кі ресурси та професійне керівни�

цтво, і є сподівання на отримання

достатньої фінансової та матеріа�

льної підтримки з боку держави.

***
Враховуючи незадовільний стан

вирішення житлової проблеми у

війську, керівництво військового

відомства нині прораховує перс�

АКТУАЛЬНО

ООООББББІІІІЦЦЦЦЯЯЯЯННННККККИИИИ    ————    
ЦЦЦЦЯЯЯЯЦЦЦЦЯЯЯЯННННККККИИИИ,,,,

ааааббббоооо    ППППрррроооо    ттттееее,,,,     ччччооооммммуууу
ппппррррооооттттяяяяггггоооомммм    ооооссссттттааааннннннннііііхххх
ддддввввоооохххх    ррррооооккккіііівввв
9999 ,,,, 5555 ттттииииссссяяяячччч    сссс ііііммммеееейййй
вввв іііі йййй сссс ьььь кккк оооо вввв ооооIIII
ссссллллуууужжжжббббооооввввцццціііівввв
нннн ееее оооо тттт рррр ииии мммм аааа лллл ииии     
ооооббббііііццццяяяяннннооооггггоооо    жжжжииииттттлллл аааа

«Державна програма розвитку Збройних Сил
України до 2011 року в частині забезпечення
військовослужбовців житлом зірвана», — кон*
статувала заступник Міністра оборони України
Надія Дєєва на нараді з керівним складом,
присвяченій стану виконання завдань по за*
безпеченню житлом військовослужбовців.
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пективні варіанти виходу зі скрут�

ного становища. На виконання до�

ручення Міністра оборони створе�

но робочу групу з вивчення і роз�

витку альтернативних форм при�

дбання і будівництва житла. Нині ж

основним джерелом надходження

квартир залишається будівництво

та закупівля житла за рахунок фі�

нансування, передбаченого в рам�

ках здійснення Комплексної про�

грами забезпечення житлом війсь�

ковослужбовців та членів їхніх сі�

мей. Однак і тут, враховуючи

постійне зростання вартості жит�

ла в регіонах, доведеться постійно

вносити корективи. Вже зараз оче�

видно — обсягів фінансування, пе�

редбачених діючою програмою,

не вистачить для остаточного ви�

рішення житлового питання.

Для подолання проблеми обо�

ронним відомством направлено до

Мінфіну обґрунтування цьогоріч�

них видатків у розмірі 22,2 мільяр�

ди гривень. Ці видатки визначені

Державною програмою розвитку

Збройних Сил України на

2006–2011 роки та підтверджені

на нараді керівництва держави, яка

відбулася у Міністерстві оборони

під головуванням Президента

України.

У 2008 році, у разі фінансування

на рівні 2% ВВП, Міністерство обо�

рони планує побудувати 8 тисяч

квартир. У першому кварталі жит�

ло має отримати 1600 сімей війсь�

ковиків, у другому і третьому — по

2000, в четвертому — 2400. У 2009

році, при рівні фінансування 2,5%

ВВП, планується побудувати 10 ти�

сяч квартир.

Питання будівництва і розподі�

лення житла для військовослужбо�

вців узяв під особистий контроль

глава держави. На виконання соці�

альних ініціатив Президента Укра�

їни особлива увага приділятиметь�

ся багатодітним сім’ям військово�

службовців, та тим, які мають у

своєму складі людей з обмежени�

ми фізичними можливостями або

тяжкохворих, родинам загиблих

військовослужбовців.

Відповідно до Указу Президента

України «Про заходи щодо будів�

ництва доступного житла в Україні

та поліпшення забезпечення гро�

мадян житлом» у Міністерстві обо�

рони розпочала роботу комісія, до

якої залучаються провідні фахівці

з цього питання. Її члени вносити�

муть зміни до відповідних проектів

законів, братимуть участь в усіх

спільних засіданнях, які проводи�

тиме Кабінет Міністрів з відповід�

ними центральними органами

влади для того, щоб прискорити

виконання Програми забезпечен�

ня військовослужбовців житлом.

Ще одним напрямом вирішення

житлової проблеми є більш ефек�

тивне використання земель Мініс�

терства оборони, що вивільняють�

ся в ході реформування збройних

сил. На цей час вивільнено і охоро�

няється понад 500 військових міс�

течок — це близько 7,5 тисяч буді�

вель. До кінця 2011 року плануєть�

ся додатково вивільнити ще понад

120, в яких налічується близько

трьох тисяч будівель. З одного бо�

ку, це великий тягар для команди�

рів усіх рівнів, адже на сьогодні для

охорони містечок задіяно близько

двох тисяч військовослужбовців,

що обходиться державі у 22 міль�

йони гривень на рік. З іншого —

нерухоме майно може бути реалі�

зоване з метою наповнення спеці�

ального фонду Державного бю�

джету з подальшим використан�

ням для будівництва та закупівлі

житла або передане місцевим ор�

ганам влади під забудову для отри�

мання квартир на вигідних для Мі�

ністерства оборони умовах.

За словами заступника Міністра

оборони Надії Дєєвої, сьогодні до�

корінно змінився формат співпра�

ці з місцевими органами влади. Те�

пер вони розглядаються як парт�

нери по виконанню Програми за�

безпечення військовослужбовців

житлом. При цьому найближчим

часом будуть прийняті програми

по містах щодо пріоритетного ви�

ділення соціального житла для вій�

ськовослужбовців та їхніх сімей,

особливо тих, які мають статус ба�

гатодітних або мають хворих ді�

тей.

***
Пріоритетним залишається питан�

ня вирішення житлової проблеми

у великих гарнізонах, зокрема

шляхом збільшення надходження

житла за рахунок більш раціональ�

ного використання існуючих зе�

мель та житлового фонду Мінобо�

рони. І тут є над чим працювати —

ґрунтовний аналіз стану викорис�

тання землі Міністерством оборо�

ни України показав, що на сьогодні

З майже 52 тисяч безквартирних
військовослужбовців Збройних Сил
України близько 20 тисяч очікують

на власне житло десять і більше
років. 
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тільки 50% земельних ділянок вій�

ськового відомства мають держав�

ні акти, і з них тільки половина

тих, що відповідають діючому за�

конодавству.

А от попередні пріоритети щодо

поділу житла на службове та по�

стійне нині підлягають перегляду.

Адже певний перекіс в бік будівни�

цтва службового житла не вирішує

житлову проблему в цілому, оскіль�

ки черга на постійне житло при

цьому фактично не зменшується.

Більше того, такий однобокий під�

хід створює соціальну напругу та

викликає незадоволення з боку

військових пенсіонерів. Тому кері�

вним складом Генерального штабу

ЗС України на період до 2011 року

запропоновано планування будів�

ництва та закупівлі житла здійсню�

вати збалансовано: протягом

2008–2009 років передбачити над�

ходження 60–70% постійного, та

30–40% — службового житла, а до

кінця 2011�го — 30–40% постійно�

го і 60–70% службового.

Для комплексного вирішення

житлової проблеми планується

уточнити реальну потребу Зброй�

них Сил зразка 2011 року як у служ�

бових приміщеннях, так і в постій�

ному житлі, в тому числі з ураху�

ванням військових пенсіонерів, які

перебувають на квартирній черзі.

Переобладнання будівель в існу�

ючих військових містечках під

службове житло здійснюється і бу�

де здійснюватися насамперед для

вирішення житлової проблеми

військовослужбовців, які прохо�

дять військову службу за контрак�

том. Протягом останніх років вда�

лося переобладнати під гуртожит�

ки та казарми покращеного типу

21 будівлю, що дало можливість

розмістити в них близько 2,5 тися�

чі контрактників. У подальшому, за

умови належного фінансового за�

безпечення, передбачено протя�

гом 2008–2010 років переобладна�

ти ще 224 будівлі.

***
Нині встановлено щомісячний ко�

нтроль за виконанням показників

будівництва житла, з якими буде

постійно ознайомлюватися гро�

мадськість. Тривають ретельні пе�

ревірки законності перебування

військовослужбовців на квартир�

них чергах. На часі введення елек�

тронного обліку черговиків на жи�

тло. 

— Справедливому, відповідно до

черги і чинного законодавства,

процесу видачі житла сприятимуть

прозорість дій влади і контроль з

боку громадськості, — наголосив

Міністр оборони України Юрій

Єхануров. — Ми створимо систему

громадських контролерів, які до�

помагатимуть нашим працівникам

вводити в експлуатацію будинки і

здійснюватимуть об’єктивний ко�

нтроль за розподілом житла. На

мою думку, найкраще із завдання�

ми «громадських контролерів»

справлятимуться дружини війсь�

ковослужбовців.

У разі належного фінансування

військове відомство планує до

2011 року забезпечити житлом

близько 34 700 сімей військово�

службовців. На думку заступника

Міністра оборони Надії Дєєвої, це

дозволить, починаючи з 2012 року,

налагодити таку систему, коли вій�

ськовослужбовець протягом трьох

років забезпечуватиметься служ�

бовим житлом, а протягом п’яти —

постійним.

Надія ГАЛАНЦЕВА

На виконання соціальних ініціатив Президента Украї*
ни у Києві відбулася спільна нарада керівництва Мініс*
терства оборони України та Будівельної палати, в якій
взяли участь Міністр оборони України Юрій Єхануров,
його заступник Надія Дєєва, керівники структурних під*
розділів оборонного відомства та Збройних Сил Украї*
ни, які відповідають за питання будівництва та забезпе*
чення житлом військовослужбовців, голова Президії
Будівельної палати України народний депутат Герой
України Володимир Поляченко, керівники провідних бу*
дівельних компаній.

Юрій Єхануров наголосив на особливому значенні цієї
наради. Адже вперше в історії Збройних Сил України у
Міністерстві оборони зібрався «цвіт будівельної індустрії

України», який вирішив прийти на допомогу військовикам
у вирішенні одного з найгостріших соціальних питань.

— Ми чекаємо від вас змістовних пропозицій та споді*
ваємося на взаємовигідну співпрацю, — підкреслив Юрій
Єхануров, звертаючись до керівників цивільних будівель*
них організацій.

У свою чергу, голова Президії Будівельної палати
України Володимир Поляченко висловив задоволення
щодо перспективи співпраці організації та військового
відомства.

— Ми пам’ятаємо часи, коли для кожної з будівельних
організацій було за честь працювати з військовими. Сьо*
годні люди в погонах потребують допомоги суспільства,
— зазначив Поляченко.

У 2008 році Міністерство оборони
планує забезпечити житлом 8 тисяч
безквартирних військовослужбовців.

Причому 1600 з них отримають
ордери вже у першому кварталі.



ДДДД рррр уууу жжжж ииии нннн аааа мммм
ввввііііййййссссььььккккооооввввооооссссллллуууужжжжббббооооввввцццціііівввв,,,,
аааа ттттааааккккоооожжжж    уууусссс іііімммм    жжжжііііннннккккаааамммм,,,,
яяяя кккк іііі ппппррррииииссссввввяяяяттттииииллллииии    жжжжииииттттттттяяяя    

ссссллллуууужжжжббббіііі     уууу    ввввііііййййссссььььккккуууу    
ПППП РРРР ИИИИ СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ЧЧЧЧ УУУУ ЄЄЄЄ ТТТТ СССС ЯЯЯЯ
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АКТУАЛЬНО

Пам’ятник дружині офіцера...
Його повинні звести офіцери
на кошти офіцерів за
проектом офіцерів

Я пропоную офіцерам
спорудити пам’ятник
офіцерським дружи*
нам — дружинам офі*
церів Збройних Сил
України. Я пропоную
офіцерам спорудити
пам’ятник офіцерським
дружинам на кошти, які
повинні зібрати, влас*
не, офіцери Збройних
Сил України. Я пропо*
ную спорудити пам’ят*
ник офіцерським дру*
жинам — дружинам
офіцерів Збройних Сил
України — за проектом,
який повинні створити
офіцери. 

ШШШШААААННННАААА    ТТТТООООББББІІІІ ,,,,
ООООФФФФІІІІЦЦЦЦЕЕЕЕРРРРССССЬЬЬЬККККАААА
ДДДДРРРРУУУУЖЖЖЖИИИИННННОООО!!!!
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ОСВІДЧЕННЯ У КОХАННІ

Подібного задуму пам’ятники існу�

ють по світі. Досить лише пригада�

ти пам’ятник дружині моряка в

Одесі. Зворушливий і простий... 

Але йдеться про дружин офіце�

рів. Наших дружин. Вони на це за�

служили, панове�товариші офіце�

ри. І у поняття «заслужили», ми до�

бре знаємо, вкладено зміст аж ніяк

не легший від змісту, котрий офі�

цер вкладає у свою службу...

Одразу домовимося: відкидаємо

тих, хто на пам’ятник не заслужив.

Ми не можемо вважати причетни�

ми до вшанування тих жінок, котрі

не витримали випробування даль�

німи гарнізонами і втекли до вогнів

великих міст з піщаних аягузів і са�

ри�азеків Середньої Азії, із засніже�

них маршрутів Тіксі�Хатанга�Амде�

рма, і просто із Новояворівська... 

Ми не станемо приживляти до

вшанованих тієї жінки, яка так і не

знайшла в собі душевних сил ство�

рити затишок в оселі і втрачала гід�

ність, зустрічаючи чоловіка з полі�

гона зневагою: «Де ти знову вешта�

вся», а у розмовах із сусідками на�

магалася вживати стосовно

власного чоловіка лише щось на

кшталт «а от мій бовдур знову»... Її,

неспроможну піднятися до вершин

моралі і гідності справжньої офі�

церської дружини, так і називали у

гарнізоні — «дружина бовдура»... 

Отож таку та їй подібних викрес�

люємо.

Не вкладаються у прокрустово

ложе жорстких вимог щирого

вшанування і ті, хто, подібно до ві�

домого персонажа акторки О. Яко�

влєвої з невмирущого фільму про

армію «Анкор, іще анкор...», вклада�

лися в усі ліжка усіх розмірів, і не

завжди ставили при тому за мету

кар’єру чоловіка... Їх не просто ви�

креслюємо — їх навіть не вписує�

мо... І подібних антигероїнь ми

просто забуваємо... Їх не існує в се�

редовищі справжніх офіцерських

дружин...

Але я переконаний, що там, на

гранях постаменту, обов’язково

має знайтися місце для згадки про

тих наших рідних, хто прожив

життя в ореолі жіночої святості…

Згадка про тих, хто від першого,

часто — ще за чоловіка�курсанта,

кроку поруч із коханим до остан�

нього були бездоганними, чисти�

ми, світлими, гідними… І прожили

життя під німбом самопожертви…

Таких — більшість… Такі, не побою�

ся узагальнити, майже всі… 

І все ж таки, навіть поміж усіх, я б

особисто хотів залишити у пам’яті

і згадках тих наших любих, хто,

проживши долю офіцерської дру�

жини, так і не дочекався тихого

щастя у власній оселі… Хто, напри�

клад, як дружина офіцера Володи�

мира Федосюка, пройшли поруч із

коханим, рука об руку, до остан�

нього свого кроку в житті… З Ал�

лою Федосюк це сталося на страш�

ному військово�повітряному «свя�

ті» Скнилова — вона так і померла

на руках Володі, в кількох десятках

метрів від аеродромного гуртожи�

тку, де будувала затишок чоловіко�

ві і двом дітям у останні роки, міся�

ці, години і хвилини свого чистого

і світлого життя…

І коли я згадую цю трагедію, у ме�

не викликає беззастережну внутрі�

шню підтримку принциповість за�

ступника Міністра оборони Украї�

ни Надії Дєєвої щодо проблем офі�

церських дружин і сімей офіцерів

взагалі. «Я проти того, щоб люди

зайвий раз ходили по інстанці�

ях», — наголосила заступник мініс�

тра оборони під час одного із при�

йомів громадян з особистих пи�

тань. Подібним чином Надія Мико�

лаївна розв’язала проблему матері

трьох дітей Ніни Могорит, запро�

понувавши їй розглянути пропо�

зицію щодо можливого отриман�

ня квартири в одному з міст Київ�

щини, де житло здаватиметься

найближчим часом... 

...А яким повинен бути, хоча б і у

загальних рисах, сам пам’ятник? 

Можливо, це має бути постать

молодої жінки, котра, закриваючи

однією долонею у рукавичці ніжне

обличчя від подихів забайкальсь�

кого шаленого зустрічного вітру,

тягне давно вже не жіночими зу�

силлями саночки із синочком чи

донечкою, а то донечкою і синоч�

ком водночас, до найближчої шко�

ли, котра — найближча! — за

два–три кілометри від гарнізону...

Чим не варіант? Достойно поваги!..

Бо подібне бувало чи не з кожною... 

Не виключаю, що ескізом до па�

м’ятника може стати постать жін�

ки — дружини офіцера — із совко�

вою лопатою біля топки кочегар�

ки. Як символ тих, хто готовий був

братися і брався до будь�якої робо�

ти, аби підтримати домашнє вог�

нище взагалі і просто заробити до�

даткову копійчину.

Чи можна обмежувати фантазію

офіцерів, їхніх дітей і онуків, коли

йдеться про вшанування чи не

найважливішої, ключової ланки іс�

нування Збройних Сил України —

Дружини Офіцера? 

Щиро переконаний, що саме на

плечі офіцерських дружин ліг

страшний тягар — збереження Ар�

мії! Вже хоча б тому, що десятки ти�

сяч офіцерів, реально замислюю�

чись над майбутнім своїх дітей,

своєї родини, готові були кинути

рапорт на стіл командиру і піти на�

завжди з лав збройних сил у лави

менш гідні, але більш грошовиті. І

врятували Армію від розвалу лише

титанічні зусилля офіцерських

дружин, котрі не цуралися будь�

якої роботи, аби чоловіки не лама�

ли себе і свою долю!.. Саме цей без�

умовний жіночий подвиг, саме ве�

лич наших дружин, їхня самовідда�

ність і самопожертва, гідність і

щира любов до нас, до обраної на�

ми на все життя справи служіння

Батьківщині... 

Вшануймо ж їх!.. Пам’ятником ві�

чної нашої вдячності і шани...

Ми часто чуємо про нагороди

матерям�героїням... А чому б не

створити і відзнаку Міністерства

оборони «Дружина офіцера»?..

І що таке є відзнака чи навіть па�

м’ятник у порівнянні з подвигом

наших дружин? Мізер...

Їхній подвиг для Армії і Офіце�

ра — не виміряти жодними внеска�

ми і сумами...

Замислимося і вшануємо...

Зі Святом Весни Вас, Наші Любі і

Кохані!

Наші Єдині!

Кореспондент «Війська України» 
Микола ГУЦУЛЯК, 

полковник запасу, батько трьох дітей, 
у щасливому шлюбі — 30 років  

Саме велич наших дружин, їхня
самовідданість і самопожертва,
гідність і щира любов до нас —
офіцерів гідна нашої безмежної

вдячності і шани...
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— Наталіє Іванівно, ми не

спілкувалися з Вами майже

рік, і за цей час у сфері впрова�

дження гендерної політики в

Збройних Силах відбулося чи�

мало знакових подій.

— Так, і одна з них — введення до

оргштатної структури Генерально�

го штабу ЗСУ — Головного управ�

ління особового складу ГШ ЗСУ

посади службовця, на якого покла�

дені обов’язки з моніторингу вико�

нання у Збройних Силах України

принципів гендерної рівності, ор�

ганізації і контролю заходів щодо

дотримання чинного законодавст�

ва з питань забезпечення рівних

прав та можливостей жінок і чоло�

віків, виховання і пропаганда куль�

тури гендерної рівності, поширен�

ня просвітницької діяльності у цій

сфері тощо.

— Не маю жодного сумніву,

що на цю посаду призначено

саме жінку, чи не так?

— Так, ви праві. Це Альбіна Олек�

сіївна Сабліна. І попри те, що з мо�

менту її призначення на цю посаду

пройшло не так багато часу, вже за�

раз можу сказати, що саме завдяки

її наполегливості та підтримці з

боку керівництва Генерального

штабу Збройних Сил України в

сфері поширення гендерної полі�

тики зроблено чимало. Зокрема,

започатковано видання інформа�

ційно�просвітницького бюлетеня

«Гендерна складова у процесі роз�

витку Збройних Сил України в

контексті загальних гендерних пе�

ретворень в Україні та світі»,

розроблено анонімну анкету щодо

зазначеної тематики. 

За цей час представники Мініс�

терства оборони та Генерального

штабу Збройних Сил України взя�

ли участь у Міжнародній науково�

практичній конференції «Рік ген�

дерної рівності в Україні: Європей�

ський вибір», яка була організова�

на за сприяння Програми рівних

можливостей ПРООН. 

Крім того, посадові особи Мініс�

терства оборони та Генерального

штабу ЗС України пройшли на�

вчання за курсом «Логіко�структур�

ний підхід до впровадження генде�

рної політики», організовані Про�

грамою розвитку ООН (Програма

рівних можливостей) в Україні за

підтримки Шведського агентства

міжнародного розвитку (Sida).

— У цьому контексті я просто

не можу не згадати про візит

АКТУАЛЬНО

ННааттааллііяя  ДДУУББЧЧААКК::
«««« ЧЧЧЧиииимммм    ббббііііллллььььшшшшееее    ппппрррраааавввв
ммммааааттттииииммммууууттттьььь     жжжжііііннннккккииии,,,,     ттттиииимммм
ббббууууддддееее    ккккрррраааащщщщееее    іііі     ддддлллляяяя
ввввііііййййссссььььккккаааа    іііі ,,,,     ввввллллаааассссннннееее,,,,
ддддлллляяяя    ччччооооллллооооввввііііккккіііівввв,,,,     яяяяккккіііі
вввв ннннььььооооммммуууу    ссссллллуууужжжжааааттттьььь»»»»

Наталія ДУБЧАК — капітан
Збройних Сил України, офіцер відді*
лу гуманітарного розвитку Департа*
менту гуманітарної політики
МО України. 1962 року народження.
Закінчила Київський національний
університет імені Т. Г. Шевченка. За
фахом — історик.

У Збройних Силах України з 1992
року. Службову кар’єру розпочинала
солдатом служби за контрактом.
У 1996 році отримала офіцерське
звання «молодший лейтенант». 

Опікується питаннями культурно*
просвітницької роботи. З 2005 року
здійснює моніторинг впровадження
гендерної проблематики в Збройних
Силах України. 

Одружена, чоловік — військово*
службовець. Має двох дорослих си*
нів та виховує двох прийомних дітей.
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ЖІНКА І ВІЙСЬКО

делегації Збройних Сил Украї�

ни до міністерства оборони

Королівства Норвегії.

— Так, тим більше, що вперше до

Зведеного плану міжнародного

співробітництва Міністерства обо�

рони України було включено захід,

мета якого – отримання консуль�

тативно�дорадчої допомоги щодо

реалізації гендерної політики в

сфері оборони для подальшого

узагальнення та впровадження в

Збройних Силах України… Щодо

висновку, який зробила після пове�

рнення додому, то він такий: досвід

норвежців має бути максимально

використаний в процесі впрова�

дження гендерної політики в

українському війську. Звичайно,

норвежці пішли значно далі у цьо�

му питанні. І проблеми, актуальні

для нас сьогодні, вони вирішували

років двадцять тому. Наприклад,

саме норвежка була першою жін�

кою, яка взяла на себе командуван�

ня підводним човном. Крім того,

ще 16 років тому, під час військово�

го конфлікту в Іраку, тоді капітан, а

нині — полковник Врітт Бреструп,

успішно командувала миротвор�

чим підрозділом. На її переконан�

ня, жінці набагато легше налагоди�

ти стосунки з цивільним населен�

ням та підтримувати їх на належ�

ному рівні. Тож не дивно, що

сьогодні в миротворчих операціях

беруть участь 52 жінки�військово�

службовці (а це 7,8% від загальної

чисельності контингенту). Щодо

наших жінок, то, на жаль, вони

практично усунуті від участі в ми�

ротворчих операціях, до речі, всу�

переч резолюції ООН № 1325, яка

вимагає збільшення їхнього пред�

ставництва у миротворчих місіях.

Жінки з’явилися в збройних си�

лах Королівства Норвегії у 1977

році. Саме тоді на рівні держави

був прийнятий закон про гендерну

рівність. Ще одна перевага, яку ма�

ють норвежки, на відміну від на�

ших співвітчизниць: їм доступні

майже всі військові спеціальності,

за винятком тих, що передбачають

безпосередній контакт з ворогом. 

Врешті�решт, заслуговує на увагу

і те, що в Норвегії, на державному

рівні всіляко заохочується та під�

тримується відповідальне батьків�

ство, тобто коли чоловік на рівних

умовах з жінкою має право перебу�

вати у декретній відпустці по до�

гляду за дитиною або бере лікарня�

ний у разі хвороби дитини. 

Щодо тривалості робочого тиж�

ня, то для жінок�військовослужбо�

вців він складає 37 годин. Крім то�

го, у збройних силах Норвегії діє

досить розгалужена структура жі�

ночих організацій за регіональ�

ним принципом. Її головна мета –

можливість спілкування, організа�

ція та проведення різноманітних

заходів, підтримка в службовій ка�

р’єрі та налагодження контактів.

Організація діє на громадських за�

садах, але всіляко підтримується

керівництвом міністерства оборо�

ни, збройних сил і навіть фінансу�

ється з бюджету оборонного ві�

домства.

Ще один цікавий момент: з

1 червня 2006 року в Королівстві

Норвегія введена обов’язкова кво�

та щодо представництва жінок на

усіх рівнях керівництва — 40 від�

сотків, у тому числі в парламенті.

Ця вимога виконується і на рівні

керівництва міністерства оборо�

ни. Зокрема, не приймаються та не

затверджуються колегіальні, дора�

дчі органи (комісії), якщо ця квота

не дотримується. 

На сьогодні міністерством обо�

рони Королівства Норвегії підго�

товлена доповідь уряду щодо по�

кращення становища жінок у

збройних силах, а саме висуваєть�

ся пропозиція суттєво збільшити

(майже удвічі) представництво жі�

нок на військовій службі. Одна з

пропозицій — здійснювати призов

на строкову службу дівчат нарівні з

юнаками. До речі, проведене соці�

ологічне дослідження засвідчило,

що і жінки, і чоловіки ставляться до

цього позитивно. 

— Отже, нам є що запозичити

у норвежців. Справа за ма�

лим — втілити їхні здобутки у

нас.

— Так, я з оптимізмом дивлюся в

майбутнє. Адже ми дійсно відчува�

ємо підтримку з боку керівництва

оборонного відомства та Генера�

льного штабу. І наші плани справді

«наполеонівські». Наприклад, Голо�

вне управління особового складу

ГШ ЗС України спланувало до кін�

ця року низку заходів, які спрямо�

вані на роз’яснювальну роботу се�

ред різних категорій військовиків,

а саме: розробку методичних ре�

комендацій командирам (началь�

никам) з питань реалізації та за�

безпечення гендерної рівності вій�

ськовослужбовців та працівників

Збройних Сил України; організа�

ція та проведення соціологічного

дослідження у Збройних Силах з

питань дотримання гендерної рів�

ності з подальшим аналізом та

розробкою механізму реалізації;

здійснення контролю та надання

допомоги органам військового

управління, з’єднань, військових

частин щодо реалізації політики

гендерної рівності безпосередньо

у військових гарнізонах та части�

нах. Так, найближче відрядження

Норвежкам, на відміну від наших
співвітчизниць, доступні майже всі

військові спеціальності, за винятком
тих, що передбачають безпосередній

контакт з ворогом. 
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заплановано до Деснянського гар�

нізону. 

З метою вирішення проблем за�

безпечення рівних можливостей

чоловіків і жінок, координації ді�

яльності серед зацікавлених стру�

ктур, здійснення необхідного мо�

ніторингу, проведення заходів з

формування гендерної культури

серед військовослужбовців та

працівників Збройних Сил, відпо�

відної інформаційно�пропаган�

дистської діяльності плануємо

розробити та затвердити поло�

ження «Про Ради жінок�військо�

вослужбовців».

— Все це, безумовно, заслуго�

вує на увагу, але просто не мо�

жу не поцікавитися, до кого

конкретно може звернутися

жінка�військовослужбовець у

разі порушення її прав?

— Поки що, на жаль, у нас немає

зв’язку безпосередньо з людьми на

місцях. Але я впевнена, це справа

часу. Ми розраховуємо на одноду�

мців безпосередньо у гарнізонах

та частинах. Вже сьогодні директо�

ром Департаменту гуманітарної

політики МО України прийнято рі�

шення про введення анонімного

телефону довіри з питань дотри�

мання чинного законодавства в

сфері запровадження гендерної

політики та призначено особу, яка

опікуватиметься цим спектром за�

вдань у тісній взаємодії з фахівця�

ми Головного управління особово�

го складу ГШ ЗС України. 

— Якщо не заперечуєте, да�

вайте дамо на сторінках нашо�

го журналу номери телефонів,

за якими можна звертатися з

конкретною проблемою або

побажанням.

— Не заперечую. Отже, телефон

«гарячої лінії» у Києві: 489�35�20

(код міста 044) або за стільнико�

вим зв’язком: 8�095�8737677. Та�

кож директором Департаменту

прийнято рішення щодо розробки

та розміщення на сайті Міністер�

ства оборони окремої веб�сторін�

ки і введення у військових засобах

масової інформації постійної руб�

рики з цього питання.

Для прийняття більш дієвих рі�

шень, яких вимагає від нас Закон

України «Про забезпечення рівних

прав та можливостей жінок і чоло�

віків», у Департаменті гуманітарної

політики МО України підготовле�

на доповідь профільному заступ�

нику Міністра оборони України з

пропозиціями, які знайшли під�

тримку. 

— І що, власне, ви пропонує�

те?

— Згідно з Указом Президента

України від 26 липня 2005 року

«Про вдосконалення роботи

центральних і місцевих органів

виконавчої влади щодо забезпе�

чення рівних прав і можливостей

жінок і чоловіків» та відповідно до

вимог Закону України «Про забез�

печення рівних прав та можливос�

тей жінок і чоловіків», на одного із

заступників Міністра оборони по�

кладено обов’язки по забезпечен�

ню рівних прав і можливостей жі�

нок та чоловіків. Відтак, є пропо�

зиція ввести в структуру Міністер�

ства оборони України сектор у

справах рівності прав жінок і чо�

ловіків, а також хоча б по одній по�

саді у видах Збройних Сил — війсь�

ковослужбовець�жінка або цивіль�

на посада, (але обов’язково за умо�

ви досвіду військової служби).

З метою захисту та дотримання

прав жінок�військовослужбовців

ми пропонуємо ввести обов’язкове

представництво їх у складі атеста�

ційних комісій частин, де кількість

жінок перевищує 25 відсотків від

загальної чисельності військовос�

лужбовців. Вирішити питання що�

до обов’язкового представництва

жінок на рівні атестаційних комі�

сій видів Збройних Сил України та

запропонувати ввести жінку�війсь�

ковослужбовця до складу Вищої

атестаційної комісії. Крім того,

провести аналіз паспортів посад з

урахуванням вимог чинного зако�

нодавства щодо дотримання рів�

них прав та можливостей військо�

вослужбовців обох статей. Під час

розробки типового положення

про діяльність військових закладів

культури (інтернет�кафе) з метою

започаткування нових форм і ме�

тодів культурного відпочинку та

дозвілля військовослужбовців та

членів їхніх родин плануємо вра�

хувати та передбачити окремі при�

міщення — ігрові кімнати для

дітей. Важливим аспектом впро�

вадження гендерної політики є за�

безпечення належного медичного

обслуговування жінок�військовос�

лужбовців. Пропонуємо детально

вивчити це питання та, по можли�

вості, збільшити у відділеннях гос�

піталів кількість жіночих палат. 

При складанні соціальних пас�

портів гарнізонів необхідно за�

АКТУАЛЬНО

Оборонним відомством вже прийнято
рішення про введення «телефону
довіри» з питань дотримання
чинного законодавства в сфері
запровадження гендерної політики.
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значати окремо потреби жінок�

військовослужбовців. Зважаючи

на вимоги чинного законодавст�

ва, значну чисельність жінок у

Збройних Силах України (а це

сьогодні близько 18 тис.) та з ура�

хуванням умов переходу до ком�

плектування армії на контрактній

основі, проведення цих заходів

дасть можливість впливати на по�

рядок проходження служби жін�

ками без шкоди бойовій готовно�

сті війська для більш ефективного

використання можливостей вій�

ськовослужбовців обох статей. 

Підсумовуючи нашу розмову, хо�

чу наголосити, що в Збройних Си�

лах України відбувається складний

процес становлення гендерної по�

літики. Це в першу чергу пов’язано

з консервативністю структури.

Адже слово «захисник» асоціюєть�

ся з суто чоловічою функцією.

Існує ще одна проблема, але во�

на виключно «жіноча». Жінки не

готові визнавати серед себе кра�

щу, лідера та підпорядковуватися

їй, тому що бачать в кожній іншій

жінці конкурентку. А чоловіки, на�

впаки, готові працювати у коман�

ді, вміють налагоджувати парт�

нерські стосунки. І хоча також ба�

чать один в одному конкурента,

проте це не відбивається на осо�

бистих взаєминах. І я впевнена,

що коли жінки навчаться цьому,

вони зможуть досягти значно бі�

льшого і в особистому, і в кар’єр�

ному рості. 

І нарешті, маємо визнати: чим бі�

льше прав матимуть жінки, тим бу�

де краще і для війська і, власне, для

чоловіків, які в ньому служать. 

Я, жінка8військовослужбовець, перебуваю у декре8
тній відпустці. У військовій частині, де я служу, ме8
ні відмовляють у видачі будь8яких документів на
оформлення одноразової матеріальної допомоги,
що надається при народженні дитини. Мотивують
тим, що ця допомога виплачується лише цивільним.

Чи правомірно це? 
Виплата одноразової допомоги при народженні дитини пе*

редбачена статтею 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з діть*
ми». Відповідно до статті 5 та статті 11 цього Закону її призначають і випла*
чують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків
(усиновителів, опікуна, піклувальника) на підставі свідоцтва про народження
немовляти та за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізні*
ше шести місяців з дня пологів. Згідно з пунктом 11 Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751, для призначен*
ня одноразової допомоги при народженні дитини подаються такі документи:
заява одного із батьків (усиновителя, опікуна); копія свідоцтва про народжен*
ня дитини; копії трудових книжок обох батьків (усиновителя, опікуна); довідка
з місця служби (навчання) заявника; довідка про склад сім’ї батьків (усинови*
теля, опікуна) та довідка, видана державним органом реєстрації актів цивіль*
ного стану для призначення допомоги. Довідка з місця служби батьків*війсь*
ковослужбовців видається командуванням військової частини згідно з пунк*
том 6.2.1 Інструкції з діловодства у Збройних Силах України, затвердженої
наказом Міністра оборони України від 11 грудня 1998 року № 400 та Пра*
вил оформлення і видачі довідок (додаток 41 до зазначеної Інструкції). 

Я — вдова ветерана8афганця. Чи маю я право на знижку при спла8
ті за комунальні послуги, якщо мій чоловік користувався цією піль8
гою?

Згідно з пунктом 2 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», чинність цього Закону поширюється на дру*
жин (чоловіків) померлих учасників бойових дій, визнаних за життя інваліда*
ми від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не
одружилися вдруге. Статтею 15 Закону визначено, що цим особам надаєть*
ся 50% — на знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в ме*
жах норм, передбачених чинним законодавством, а саме 21 кв. м загальної
площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні
(будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю. На*
дається також 50*на знижка за користування комунальними послугами (га*
зом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом
для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Цією статтею
затверджені й інші пільги, які надаються відповідній категорії осіб.

Напередодні Дня захисника Вітчизни в ефірі обла8
сної телерадіокомпанії «Запоріжжя» вийшла пере8
дача «Жіноче щастя».
У цьому телепроекті, який транслювався наживо, взяли
участь жінки*військовослужбовці, які проходять військо*
ву службу в обласному військкоматі та артилерійській
бригаді, що дислокується у обласному центрі. На телепе*
редачу також були запрошені жінки, які в різні роки пра*
цювали в тилових установах обмеженого контингенту
радянських військ в Афганістані.

Під час передачі, яка проходила у форматі ток*шоу, її
учасники обговорювали місце і роль жінки у сучасній ар*
мії, ділилися професійним досвідом, який дозволяє їм ви*
конувати службові обов’язки нарівні з чоловіками.

Старший офіцер управління Запорізького облвійськко*
мату підполковник Михайло Логвинов, який представляв
гостей ток*шоу, зазначив, що саме жінки*військовослу*
жбовці найретельніше та найстаранніше виконують свої
службові обов’язки.

За його словами, основними позитивними моментами
у військовій службі прекрасної статі є висока працездат*
ність, внутрішня самодисципліна, відповідальність.

– Присутність жінок значно пом’якшує морально*пси*
хологічну атмосферу у військових колективах, змушує
командирів та начальників бути більш стриманими. Саме
завдяки присутності жінок значно підвищується культура
взаємин між військовослужбовцями в кожному підрозді*
лі, – зазначив підполковник Михайло Логвинов.

Під час прямого ефіру зазнала критики загальноприй*
нята думка, що жінки є фізично слабшими і тому не спро*
можні ефективно діяти у бойовій ситуації. Але об’єктивні
дані різноманітних досліджень стверджують, що ті фізич*
ні досягнення, які були рекордами для чоловіків 10 років
тому, сьогодні доступні й жінкам.

Учасники ток*шоу дійшли висновку, що проходження
військової служби в Збройних Силах України жінками при
зменшенні загальної чисельності військовослужбовців
згодом стане більш поширеним явищем.



ВВВВ



Фото Сергія ПОПСУЄВИЧА

««««ХХХХвввв аааа лллл аааа     вввв аааамммм ,,,,     нннн аааашшшш іііі     сссс лллл аааа вввв нннн іііі     бббб ееее рррр ееее гггг иииинннн іііі
ЗЗЗЗаааа     тттт ееее ,,,,     щщщщ оооо     уууу     аааа ррррмммм іііі йййй сссс ьььь кккк ооооммммуууу     сссс ттттрррр оооо юююю

ВВВВіііі тттт чччч ииии зззз нннн уууу     вввв ииии     ттттаааа кккк     сссс аааамммм оооо ,,,,     яяяя кккк     дддд ииииттттиииинннн уууу ,,,,
нннн аааа дддд іііі ййййнннн оооо     зззз аааа ххххиииищщщщаааа єєєє тттт ееее     сссс вввв оооо юююю .... .... .... »»»»



26

««««CCCC ииии лллл уууу     дддд уууу хххх уууу
тттт аааа сссс ииии лллл уууу     вввв оооо лллл іііі
нннн аааа пппп оооо дддд оооо лллл аааа нннн нннн яяяя
жжжж ииии тттт тттт єєєє вввв ииии хххх
ппппеееерррреееешшшшккккоооодддд    ммммеееенннніііі
ннннааааддддааааввввааааллллаааа    ссссииииллллаааа
кккк оооо хххх аааа нннн нннн яяяя»»»»

Чоловіча сутність
апріорі спрямована на
досягнення високої
мети. Але, на жаль, дуже
рідко поряд з іменами
переможців згадуються
імена тих, хто весь час
був поряд, ділив трудно*
щі і в найвідчайдушніші
часи надавав впевнено*
сті у собі і власних мож*
ливостях. 
...Усі жінки здатні на же*
ртовність. Але більшою
мірою це притаманно
дружинам військово*
службовців. Присвятити
себе, та врешті*решт,
саме своє життя справі
чоловіка — на це здатна
далеко не кожна.
Численні переїзди, нові,
необлаштовані місця
проживання, відсутність
роботи за фахом, круго*
верть шкіл, які дово*
диться міняти дітям, —
ось далеко не повний
перелік труднощів, що
долають дружини офі*
церів. Не всім це вида*
ється під силу. Втім, є
жінки, які мають талант
бути надійним тилом для
своїх «благовірних».
Юлія Радецька — дру*
жина колишнього мініс*
тра оборони України, а
нині начальника
Національної академії
оборони України
генерала армії України
Віталія Радецького —
одна з них. 

ЮЮллііяя  РРААДДЕЕЦЦЬЬККАА::
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БЕРЕГИНЯ РОДИННОГО ВОГНИКА

— Пані Юлія, Ви з чоловіком

земляки: з одного міста, навіть

навчалися в одній школі. Як

він залицявся до Вас? 

— Я саме навчалася на першому

курсі торговельно�економічного

інституту, а Віталій Григорович за�

кінчував загальновійськове коман�

дне військове училище. Він займа�

вся боксом і усіх суперників, тобто

тих, хто виявляв до мене будь�яку

симпатію, буквально «змітав» на

своєму шляху.

Після закінчення училища ми од�

ружилися, мені довелося перейти

на заочну форму навчання, і відто�

ді почалося моє життя як дружини

офіцера.

— А були моменти, коли хоті�

лося «зійти з дистанції»?

— Ні, ніколи. Хоча були моменти,

коли було по�справжньому важко.

Так, розподілення після училища

чоловік отримав до Вільнюса, а че�

рез вісім місяців усю дивізію, де він

служив, перевели на Далекий Схід.

На той час там була дуже неспокійна

ситуація, проте вже за місяць я теж

була поруч з ним. П’ятдесятиградус�

ні морози змусили змінити оксами�

тові черевички на високих підборах

та елегантне бельгійське пальто на

валянки, пухову хустку і кожух. Спо�

чатку часто чула: «Дівчино, тріть ло�

ба, носа, щоки, бо вже побіліло!»

Ми пробули там майже п’ять ро�

ків, і я весь цей час працювала —

спочатку в бухгалтерії, потім у пла�

новому відділі військової частини. 

— Що, на Вашу думку, зміц�

нює подружні стосунки?

— У першу чергу, дружина має

завжди бути поряд з чоловіком. Ми

об’їздили за роки служби 21 гарні�

зон, а син навчався у вісьмох шко�

лах. Тільки облаштуєшся, роззна�

йомишся із сусідами, звикнеш до

роботи — надходить наказ пакува�

ти валізи, і за тиждень ми на ново�

му місці. Так і пройшла я разом з

чоловіком його шлях від команди�

ра взводу до Міністра оборони.

Мені пригадується наш приїзд до

Москви, коли чоловік вступив до

Військової академії ім. Фрунзе. Ми

прилетіли о 12 годині ночі. Ніхто,

звісно, нас не зустрічав, та й знайо�

мих у нас там не було. Близько дру�

гої години нарешті дісталися до

Академії і всю ніч просиділи у скве�

рі, а на 10 годину ранку Віталію Гри�

горовичу було призначено з’явити�

ся до керівництва. Потім почали

шукати житло. Перша зйомна кім�

ната у комуналці коштувала шалені

гроші: 50 рублів при заробітній пла�

тні у 168 рублів. Коли ж дізналися,

що отримати місце в сімейному гу�

ртожитку можна за умов працевла�

штування дружини безпосередньо

в Академії, я відразу ж пішла туди на

роботу. Віталій Григорович навчав�

ся, а я працювала у фінансовому від�

ділі. Ми і тут були разом. Тоді ж, у

Москві, в нас народився перший

син, проте моя декретна відпустка

тривала лише два місяці — один до

пологів, другий — після, бо треба

було «відпрацьовувати» позику з ка�

си взаємодопомоги. 

— Чого найбільше потребує

чоловік�військовий?

— Надійного тилу вдома в особі

його власної дружини, яка знімає з

нього усі питання стосовно побуту,

виховання дітей. Для когось із жі�

нок це може здатися образливим,

несправедливим. Проте існує спе�

цифіка військової служби — нено�

рмований робочий день, постійна

нервова напруга, чергування, на�

вчання, величезна відповідаль�

ність — і я, незважаючи на моло�

дість, майже відразу це усвідомила і

прийняла. Так, я робила все, щоб

чоловік мав змогу повністю зосе�

редитися на службі.

— Чи склалися у вашій роди�

ні свої «неписані правила»?

— Звичайно, і в першу чергу — це

непорушний авторитет батька, йо�

го служби для дітей. Взагалі, усвідо�

млення пріоритетності службової

діяльності чоловіка відбулося само

собою, без «тиску» з його боку. Ін�

шого ставлення в мене і не могло

бути. Хоч це і звучить амбіційно,

але я прагнула його просування по

службі, раділа кожному новому

званню, особливо позачерговому.

І, сподіваюсь, що деякою мірою це

його надихало. І справа тут не в ка�

р’єризмі, а в повазі до тієї справи,

якій чоловік присвятив себе —

справі захисту Батьківщини. 

— Чи втручалися Ви будь�ко�

ли у справи чоловіка?

— У принципі — ніколи. В нас не

було це заведено в сім’ї. Проте коли

до мене як дружини командира зве�

рталися із сімейними проблемами

дружини офіцерів, я могла собі до�

зволити звернути увагу чоловіка на

чиїсь негаразди, щоб допомогти

людям. До речі, пригадую часи, ко�

ли ставлення не тільки до команди�

рів підрозділів, а й до їхніх дружин

було надзвичайно шанобливим.

І це, вважаю, було правильно.

— Чи робили Ви спроби вмо�

вити чоловіка змінити життя

на більш спокійне?

— Ні, ніколи. Спокійніші, затишні�

ші та «тепліші» місця не сприяли б

його службі. І я ніколи на це не йшла. 

— А Ви самі реалізували себе

як особистість? 

— Як дружина і мати я відбулася

повною мірою. У професії ж, на

жаль, вдалося не все. Кар’єри еко�

номіста я не зробила за певних об�

ставин, хоча можу з гордістю ска�

зати, що ніколи не сиділа без робо�

ти і тепер працюю. Я завжди відчу�

вала себе матеріально незалежною

і намагалась працевлаштуватися за

будь�яких обставин. 

— Яке місце служби чоловіка

викликає найприємніші спо�

гади?

— Коли ми жили в Німеччині, в

Магдебурзі, Віталій Григорович

був спочатку заступником коман�

дира, а потім командиром полку,

начальником гарнізону. Це були

яскравіші й найцікавіші роки. Ми

набиралися життєвого досвіду, нас

оточували доброзичливі люди…

— Що, на Вашу думку, можна

вибачити чоловікові, а що є

абсолютно неприйнятним?

— Я вважаю, не варто дорікати

чоловікові «малими» грошима,

особливо на самому початку служ�

бової кар’єри. Так, офіцери, на

жаль, отримують не таку велику за�

робітну плату, яку б вони мали у ко�

мерційних структурах. Проте ж

вони, своєю більшістю, обрали

професію за покликом душі. А ма�

теріальне становище з часом, як

правило, покращується; головне,

щоб до цього докладали зусилля

обидва з подружжя. 

Коли до мене як дружини
командира зверталися дружини

офіцерів, я могла собі дозволити
звернути увагу чоловіка на чиїсь

негаразди, щоб допомогти людям. 



Недостатня увага до побутових

проблем, до виховання дітей та�

кож має об’єктивні причини. До

речі, в молодості я також не могла

похвалитися ані коштовними по�

дарунками, ані розкішними буке�

тами від чоловіка, не кажучи вже

про те, що була головним вихова�

телем у своїй родині. 

Тобто є таке, що можна поясни�

ти, зрозуміти, а отже й вибачити

врешті�решт. Проте є неприпусти�

мі речі, на які не можна заплющу�

вати очі — зневажливе ставлення

до дружини, байдужість до дітей,

зрадництво. Якщо таке виникає у

родині, її майбутнє дуже сумне... 

— Будь ласка, розкажіть, про

синів.

— У нас чудові діти. Старшому

сину 33 роки, він одружений, і я ду�

же задоволена невісткою. Він

отримав три вищих освіти і на сьо�

годні має звання полковника і слу�

жить в одній із силових структур.

Молодшому — 25 років, він праців�

ник прокуратури, неодружений.

Я завжди виховувала дітей на

прикладі батька, тому й зараз Віта�

лій Григорович для них безумов�

ний авторитет. Для них також не�

припустимі обман і зрадництво.

— А що допомагає збережен�

ню сімейного вогнища?

— Перш за все, створювати сім’ю

можна тільки за умов взаємної лю�

бові і поваги. Для мене кохання —

це велике почуття, і якщо воно

справжнє — то житиме в серці все

життя...

По�друге, дружина ніколи не по�

винна забувати, що вона Жінка.

Кохаючи чоловіка — пам’ятати

про себе, свій зовнішній вигляд,

своє самовдосконалення. Чоловік

має поважати дружину, і треба,

щоб було за що. На сімейних уро�

чистостях Віталій Григорович, зве�

ртаючись до синів, часто проголо�

шує: «Я бажаю, щоб ваші дружини

хоча б на десять відсотків були та�

кими, як ваша мати!»

Безперечно, треба опікуватися

проблемами чоловіка. Не боюсь

повторитися: щоб стати дружи�

ною генерала, треба вийти заміж

за лейтенанта.

— Чи є у Вас спільні з чолові�

ком захоплення?

— Ми любимо подорожувати.

Його пристрасть — охота, а я дуже

люблю посидіти в тиші з вудочкою. 

— Ви вважаєте себе сильною

жінкою?

— Так, і силу духу та силу волі на

подолання всіх життєвих пере�

шкод мені надавала сила… кохання. 

— Як ви ставитеся до ідеї,

щоб віддати належне дружи�

нам офіцерів? Йдеться про

встановлення пам’ятного зна�

ка на їх честь… 

— Безумовно позитивно. А якщо

цю благородну ідею втілять у жит�

тя офіцери — це буде свідченням їх

любові, поваги і вдячності своїм

дружинам. 

— Якби у Вас була можли�

вість звернутися до молодих

офіцерів, щоб Ви могли їм ска�

зати?

— Шановні панове офіцери! Я,

жінка, дружина офіцера, як ніхто

інший знаю всі проблеми і негара�

зди, що доводиться долати офіцер�

ським сім’ям. Тому любіть своїх

дружин, цінуйте їх хоча б за те, що

вони «стартували» з вами на нелег�

кому шляху кар’єри офіцера. І те,

ким ви станете в цьому житті, чого

досягнете, великою мірою зале�

жить і від ваших дружин — Янголів�

охоронників сімейного життя. Тож

не скупіться на освідчення у кохан�

ні до них! Життя — спокуслива річ...

Але хіба будь�які спокуси варті лю�

блячого погляду дружини і захоп�

лених очей ваших дітей? Ваші мо�

лодість, цілеспрямованість, профе�

сійність відкривають великі перс�

пективи в службовій діяльності.

Ваші рідні пишаються вами, вашим

життєвим вибором і вашою служ�

бою. Щасти вам і вашим родинам! 

Людмила ШПИТЯК
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Я завжди виховувала дітей
на прикладі батька, тому й зараз
Віталій Григорович для них
безумовний авторитет. 
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ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

«Перейшовши на протилежний бік

вулиці Чапаєва, я напружено вдив�

ляюся у вікна Твоєї квартири. До ві�

д’їзду з Чернівців залишилося тіль�

ки 18 годин. Це вже менше доби.

Довгоочікувана груднева відпустка

катастрофічно швидко закінчуєть�

ся, і я усім своїм єством намагаюсь

пригадати і запам’ятати кожну ща�

сливу мить наших незбагнених

побачень з Тобою.

Попереду чекають будні військо�

вої служби офіцера протиповітря�

ної оборони з напруженими бойо�

вими чергуваннями, учбовими на�

льотами та виявленням порушни�

ків повітряних кордонів.

Здається, тільки вчора ми закін�

чили з тобою школу, а насправді

пройшло майже десять років... Ти

заміжня жінка і Твоєму маленькому

Сашку вже шість років. Після Твого

весілля з Андрієм — однокурсни�

ком з медичного інституту, я теж

через два роки одружився. Тому

моїй донечці Оксані — тільки чо�

тири...

Чому наші шляхи розійшлися?

Хіба ми не були закоханими з То�

бою ще у дев’ятому класі, не завжди

усвідомлюючи тоді усю глибину

наших почуттів?

Пам’ятаєш, як ми танцювали з

Тобою на шкільних вечорах? Тан�

цюючи, Ти відчувала мою руку на

своїй тоненькій талії та мимоволі

торкалася до мене у ритмі музики

своїми дівочими грудьми і кругли�

ми колінками. Ми кружляли серед

наших однокласників, а Ти дивила�

ся у мої очі знизу уверх і в моїй уяві

перетворювалася у неземну істоту,

яку я боявся злякати будь�яким не�

обережним рухом.

А пам’ятаєш, як на вулиці Ольги

Кобилянської я вперше освідчився

Тобі у коханні? Це були наші літні

канікули після закінчення першо�

го курсу...

А останнє наше побачення після

закінчення другого курсу Ти пам’я�

таєш? Я зустрічав Тебе увечері біля

кінотеатру «Жовтень», ніяковіло

ховаючи за спиною білі рози та не

помічаючи через своє хвилювання

у Твоїх очах розгубленості і того,

про що мав обов’язково здогадати�

ся. Звичайно, Ти це теж пам’ятаєш,

бо наступного дня виходила заміж

за Андрія, а сказати про це так мені

і не насмілилася.

А я ні про що не здогадуючись,

пояснював Тобі, що мушу поїхати

на тиждень з однокурсниками у

Карпати, а потім у нас буде ще ці�

лих чотири серпневих тижні... Я

так і не встиг запропонувати Тобі

вийти за мене заміж відразу після

закінчення третього курсу, бо ду�

мав, що встигну сказати про це піс�

ля повернення з Карпат. Боже, я

був таким засліпленим від щастя,

крокуючи поруч із тобою, ще неза�

міжньою і вільною... Я боявся Тебе

навіть поцілувати, а наступного

дня, коли ми з друзями заглиблю�

вались у Карпати, залишивши да�

леко позаду курортну Яремчу, Ти

вже була дружиною Андрія і цілу�

валася з ним, слухняно догоджаю�

чи гостям на їх кожний весільний

заклик «гірко».

Подолавши гірськими хребтами

шлях від Яремчі до озера Синевир

та повернувшись із Закарпаття на

Буковину, від наших однокласни�

ків я дізнався, що Тебе у Чернівцях

вже немає. Поїхала з чоловіком до

Криму... Медовий місяць... Я у це не

вірив... Не хотів вірити...

Мені здавалося, що усі кольори

різнобарвних буковинських крає�

видів перетворилися тільки в один

чорний колір журби, а почуття у

моєму серці — у невпинний, усе

поглинаючий біль. Та чорних рев�

нощів і смертельної туги не було,

бо кохав я Тебе не так, як кохають

інші чоловіки.

Я так думав... І чому я не спробу�

вав знайти Тебе відразу після весіл�

ля, щоб усе з’ясувати, а можливо і

повернути час назад, щоб побра�

тися із Тобою? Кохаючи мене, Ти

вийшла заміж за іншого, як на тебе,

більш спритного і керованого Анд�

рія, який завжди був поруч. А ми —

дві половинки одного Кохання,

яке так і не встигло розквітнути, —

реально існували у часі і просторі,

але лінії нашого життя, наче пара�

лельні прямі Евкліда, чомусь були

приречені ніде не перетинатися.

І все ж таки у цьому році пере�

тнулися... Хвала Миколі Лобачевсь�

кому, який більш оптимістично

сформулював п’ятий постулат сво�

єї геометрії, припускаючи, що па�

ралельні прямі таки десь перети�

наються... От і лінії нашого життя

теж перетнулися у рідних Чернів�

цях, хай і випадково, а можливо

тільки на час моєї грудневої відпус�

тки, яка вже закінчується. Ми зу�

стрілися через десять років, маючи

неабиякий життєвий досвід, але як

закохані підлітки так і не наважи�

лись поцілуватися.

Можливо тому, що відчуваємо

відповідальність за тих, кого «при�

ручили», насамперед наших дітей.

Що буде з ними? Щоб бути разом,

ми будемо змушені розлучитися —

я із своєю дружиною, а Ти з Андрі�

єм? Але ж діти однаково люблять

своїх батьків і не мають страждати,

якщо вони розлучаються. Якби піс�

ля розлучення колишнє подружжя

залишалися друзями і поважали

один одного... Хіба не краще буде

усім, якщо їм не ставати «смертель�

ними» ворогами, перетворюючи

дітей у заручників сімейної драми.

Чи подолає гідно моя теперішня

дружина статус «покинутої жінки»

і чи дозволить мені займатися ви�

хованням Оксанки без істерик і

скандалів?

Боюсь, що ні, бо вже через три

місяці після нашого з нею весілля

моя дружина спалила у грубці мій

особистий архів — листи, щоден�

ники та мій шкільний альбом, де

серед фотографій наших одно�

класників було і Твоє фото... Ма�

буть, сподівалася, що з ними так

само згорять і мої спогади та по�

чуття...

Ще тоді треба було піти від неї...

Але вона вже була вагітна, і я про�

бачив їй цю «дрібничку» як слабкій,

ревнивій жінці та майбутній мате�

рі моїх дітей... Ми мусимо прощати

і прощаємо винуватцям нашим...

Чи простять вони нам?

ССССИИИИННННІІІІЙЙЙЙ    ЗЗЗЗООООШШШШИИИИТТТТ
Володимир МЕЛЬНИКОВ



Я дивлюсь у вікна Твоєї квартири і

ніяк не можу збагнути, чому в

останній день моєї відпустки Ти

припинила відповідати на теле�

фонні дзвінки? Не піднімають труб�

ку і Твої батьки... Мабуть, телефон

хтось накрив подушкою... Але чому?

Ти так змінилася за цей час, пе�

ретворившись у чарівну, вишукану

пані, на яку не зможе із захоплен�

ням не озирнутися будь�який нор�

мальний мужчина. 

Як інколи дивно і нелогічно від�

буваються деякі події у житті. Ти,

мабуть, злякалася усіх цих можли�

вих змін, побоюючись, що таким

чином можеш залишити Сашка без

тата, та сумніваючись, чи зможу я

замінити рідного батька Твоєму

синові? Навіть якщо Ти маєш сум�

ніви щодо мене, то хіба я маю мо�

ральне право засуджувати Тебе за

це? Але навіщо позбавляти мене

останнього побачення з Тобою чи

хоча б останньої телефонної роз�

мови?

Мені не віриться, що Ти хотіла

цим мене принизити, але прини�

ження я таки відчув. Твоя мати ска�

зала мені, що Тебе немає вдома, ко�

ли ще пару годин тому я не витри�

мав довгих гудків у телефонній

трубці і подзвонив у двері вашої

квартири. Вона сказала мені не�

правду, бо я бачив Тебе у вікні дру�

гого поверху на власні очі... Але я

навіть не заперечив цьому, а тільки

вибачився і попрощався.

Звичайно, я дуже завинив перед

Тобою, бо якби не приїхав до Чер�

нівців, нічого б не трапилося. Ми

би не зустрілися і не загострили би

своїх почуттів нашими побачення�

ми. У нас би не було цих фантасти�

чних грудневих вечорів, під час

яких ми танцювали з Тобою у рес�

торані «Полонина», і я би не гладив

Твої плечі, непомітно торкаючись

губами Твого вушка і шиї... Я так

люблю Твою шию з безліччю мале�

ньких родимок... Я так люблю Тебе

саме такою, якою Ти є — слабку і

добру, безкомпромісну і ніжну... та

не мою... За ресторанним столи�

ком я тривало і з ніжністю дивився

у Твої очі, а Ти, ніяковіючи, проси�

ла мене не дивитися. Я не хочу,

щоб Ти каялася з приводу того, що

вчинила зі мною саме так. Мабуть у

тебе є поважна причина саме у та�

кий спосіб припинити подальші

стосунки зі мною.

Ще вчора, перед нашим поба�

ченням, коли Твій Андрій загово�

рив зі мною по телефону, у моїй го�

лові чомусь блискавично промай�

нула думка, що Ти імовірно зали�

шишся з ним. Андрій сказав мені,

що Ти усе життя кохаєш тільки ме�

не і лише зовсім трішечки — його

та сина. Він не погрожував, а тільки

просив залишити Тебе йому, нага�

дуючи і про мій сімейний стан. А я

відповів, що свій вибір Ти зробиш

сама.

Отже, Ти зробила цей вибір? Мо�

жливо саме тому я не можу сього�

дні переговорити з Тобою. Цілком

природно, що Тобі лячно усе почи�

нати з нуля, руйнуючи інше, по суті,

спокійне і забезпечене життя. Взає�

мне Кохання — дарується Всевиш�

нім тільки духовно сильним людям,

а не є механічним результатом ша�

лених вчинків мужчини і жінки...

Тож будемо тоді вважати, що ці де�

кілька грудневих тижнів були для

Тебе невеличкою розвагою з коли�

шнім однокласником під час сімей�

ної сварки з чоловіком.

Якщо я помиляюся, пробач мені,

люба, за ці слова. Я боготворю Те�

бе, а дорікаю тільки собі самому, бо

не виявився таким, про якого мрія�

ла Ти.
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А пам’ятаєш, як я вперше
освідчився Тобі у коханні? Це були
наші літні канікули після закінчення
першого курсу...



Мине ще десять років... Твій Саш�

ко закінчить школу і ледве помітні

зморшки біля Твоїх очей стануть

контрастнішими. Як би я хотів,

щоб через десять років ми знову

зустрілися з Тобою і вже ніщо не

стримувало би нас...

Занотовуючи свої думки у цьому

синьому зошиті, який завжди зі

мною, я і не помітив, як швидко

промайнула тривала груднева ніч

та прийшов ранок. 

Ти ще спиш, а я не можу не напи�

сати про сьогоднішній дивовиж�

ний ранок! Венера і повний місяць

яскраво виділяються на тлі прозо�

рого, темно�синього неба, яке пе�

редвіщає сонячний, морозний

день. Каркають ґави, роздивляю�

чись навколо себе та знаходячи

щось собі на сніданок. І я, посміх�

нувшись сам собі від дива наро�

дження нового дня, раптом відчув,

що мене вже не так пригнічує ситу�

ація, у якій я опинився, чекаючи

Тебе.

Тверезо осмислюючи Твій мож�

ливий крок для об’єднання нашого

Кохання, я розумію, що для усіх

Твоїх родичів цей крок виглядав

би принаймні нелогічним і абсур�

дним. Вони радіють, що Андрій

пробачив Тебе і «закрив очі» на

Твій рішучий від’їзд з Німеччини,

що він кохає Тебе. У Твого чолові�

ка, військового хірурга, достойна

професія, яка і Тобі забезпечить

належні умови життя на цій землі,

якщо після Німеччини, де протя�

гом п’ятьох років Тобі не вдалося

працевлаштуватися, Ти назавжди

попрощаєшся з медициною. У вас

є син Сашко, якого ви любите і ба�

жаєте йому щастя. Навіть наші зу�

стрічі Андрій великодушно проба�

чив Тобі... Та інколи мені здається,

що насправді він Тебе не кохає, а

просто понад усе хоче утримати

Тебе біля себе.

Через вісім годин мій потяг виру�

шить з Чернівців і Ти, якщо не зра�

дієш цьому, то принаймні зітхнеш

із полегшенням. Можливо, цей ви�

бір Ти зробила тільки тому, що це

забезпечить спокій і щасливе жит�

тя насамперед іншим людям (на�

шим дітям, батькам, Андрію і моїй

дружині), а не тільки нам двом.

Я розумію, що жертвувати своїм

щастям теж непросто. Ми давно

вже не діти, але і до старості ще теж

далеко.

Чи я ще побачу Тебе? Чи вийдеш

Ти сьогодні на вулицю? Прикро,

якщо це не відбудеться до мого ві�

д’їзду. А чекати вже не можна, якщо

хочу встигнути зібрати речі і без

запізнення прибути на вокзал...

Прощавай... і завжди живи, моя

кохана, своїм розумом і серцем.

Не ігноруй поради, але вчиняй як

підказує серце. І ще я дуже хочу,

щоб Ти знала та пам’ятала, навіть у

найважчі хвилини свого життя,

що на цій землі є людина, котра

розуміє і кохає Тебе. Людина, яка

ніколи не засудить Твої помилкові

вчинки та ніколи не докорятиме

Тобі. Сподіваюся залишитися Тобі

хоча б другом, якщо не судилося

стати коханим і чоловіком. Цей

зошит у синій паліт урці попрошу

сусідку передати Тобі. Ось і все. Ці�

лую Тебе, так і не поцілувавши на�

яву Твої уста. До побачення. Напи�

ши мені на польову пошту 28747,

або на адресу моїх батьків. Твій

лист вони перешлють мені. Став�

лю свій підпис...»

ЕПІЛОГ
Як автор можу тільки додати, що

цей синій зошит у той же день по�

трапив до Неї і Вона встигла при�

їхати на вокзал за декілька хвилин

до відправлення поїзда, щоб по�

прощатися з коханим і усе йому

пояснити.

Минали роки... І коли їй було по�

гано, Вона згадувала про синій зо�

шит, який залишився від коханого.

Не соромлячись своїх сліз, Вона

перечитувала слова, написані для

Неї в останню ніч перед розлукою,

коли дізналася про зраду Андрія і

коли розлучалася із ним.

Написати Йому про те, що вже

незаміжня, їй завадила жіноча гор�

дість. А Він, не отримавши протя�

гом року після їх грудневого «ро�

ману» жодної відповіді, теж припи�

нив докучати коханій, її чернівець�

кий номер телефону, який він час

від часу набирав, вже належав зо�

всім іншим людям, і здавалося, що

зв’язок між закоханими обірвався

назавжди...

Пройшло ще десять років. За цей

час він захистив кандидатську ди�

сертацію і викладав у Київській вій�

ськовій академії. Не дуже сподіваю�

чись щось довідатись про долю

своєї коханої, наприкінці серпня

Він вилетів на пару вихідних днів з

Києва до Чернівців.

Зайшов у під’їзд знайомого буди�

нку на вулиці Червоноармійській і

подзвонив у двері сусідці, через яку

передавав свій зошит під час дав�

ньої грудневої відпустки. Сусідка

знала усе...

І вони зустрілися. З тої миті вже

майже двадцять років немає більш

щасливого подружжя на Землі. Так

паралельні лінії їх доль перетнули�

ся назавжди, перетворившись, мо�

жливо завдяки синьому зошиту, в

одну яскраву лінію їх спільної долі

і Кохання.

...І вони зустрілися. З тої миті вже
майже двадцять років немає більш

щасливого подружжя на Землі. 
Так лінії їх доль перетнулися 

в одну яскраву лінію 
їх спільної долі і Кохання.
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— Пане Ібраєв, чим було ви�

кликане Ваше бажання при�

святити життя армії?

— Мій батько пройшов всю Ве�

лику Вітчизняну і демобілізувався

лише в 1946�му. Я намагався в усьо�

му брати з нього приклад. Мріяв

піднятися в небо, просто марив лі�

таками. Отож після школи я з това�

ришами поїхав до Барнаулу —

вступати до вищого авіаційно�тех�

нічного училища. Але успішно

склав іспити лише я. Моя військова

кар’єра розпочалася в Середній

Азії. Потім були Угорщина, Дале�

кий Схід, Казахстан. Керівництво

міністерства оборони запропону�

вало мені взяти участь у розбудові

війська нашої незалежної держави,

і я з радістю погодився. Загалом в

армії я вже понад тридцять років.

— У минулому Ви — льотчик.

За штурвал не тягне?

— Дійсно, за фахом я льотчик�

снайпер. Останній раз літав у 1998

році, коли командував об’єднани�

ми ВПС�ППО Казахстану. Але й до

сьогодні я не списаний з льотної

роботи. І якщо випаде така нагода,

то з радістю політаю на «рідному»

СУ�24. Свого часу на літаках цієї

марки я досконало «вивчив» полі�

гони в Україні, Білорусі, на Далеко�

му Сході, в деяких європейських

країнах. До речі, у мене залишило�

ся багато друзів�українців в Старо�

костянтинові, Києві, Запоріжжі… 

— А як Ви потрапили в Укра�

їну?

— Вперше я побував тут у 1994

році, коли навчалися наші слухачі.

Мені дуже сподобалася Україна.

І саме тоді з’явилася мрія привезти

сюди своїх дітей і дружину. Отже, я

щасливий тим, що моє бажання

здійснилося. А сталося це так. Піс�

ля закінчення академії імені Юрія

Гагаріна та академії Генерального

штабу в Москві і захисту кандидат�

ської й докторської дисертацій я

приїхав до Казахстану. А тут новий

наказ — знову їхати в Росію, нала�

годжувати роботу в штабі коорди�

нації військового співробітництва.

Потім робота в Брюсселі, а вже

звідти я був переведений в Україну. 

— Пане аташе, з якого часу

веде свій відлік історія вашого

війська?

— Розбудова сучасної і боєздат�

ної армії була одним із ключових

завдань з моменту проголошення

незалежності. В умовах розпаду

єдиної союзної держави і переходу

АКТУАЛЬНО

Аташе з питань оборони посольства
Республіки Казахстан в Україні
генералIмайор Мухаметжан ІБРАЄВ:

««««ННННаааашшшшееее    ззззааааввввддддаааанннннннняяяя    ————    ссссттттввввооооррррииииттттииии
ннннооооввввуууу    ггггееееннннееееррррааааццццііііюююю    ооооффффііііццццеееерррріііівввв,,,,
яяяя кккк іііі ввввііііддддррррііііззззнннняяяяттттииииммммууууттттььььссссяяяя
ввввииииссссооооккккиииимммм    ііііннннттттееееллллееееккккттттууууааааллллььььнннниииимммм
ппппооооттттееееннннццццііііааааллллоооомммм....     ООООдддднннниииимммм
ссссллллооооввввоооомммм    ————    еееелллліііі ттттуууу»»»»
Між Україною та Казахстаном існують тісні вза*
ємозв’язки у сфері військово*технічного співро*
бітництва, підписано низку міжурядових угод та
ратифіковано необхідну нормативно*правову
базу. Про сьогодення армії дружньої країни, її
реформування та співробітництво з українськи*
ми збройними силами йдеться в ексклюзивно*
му інтерв’ю, яке кореспонденту нашого часопису
дав аташе з питань оборони республіки Казах*
стан генерал*майор Мухаметжан ІБРАЄВ.



військ під юрисдикцію суверенно�

го Казахстану гостро постала про�

блема збереження озброєння, бо�

йової техніки, матеріальних засо�

бів. При цьому не можна було до�

пустити зниження рівня бойової

готовності військ. По суті, заново

довелося організовувати фінансо�

ве, матеріально�технічне і медич�

не забезпечення, а також вживати

невідкладних заходів щодо розро�

бки і впровадження власної систе�

ми підготовки військових кадрів. У

цілому, попри об’єктивні труднощі

перехідного періоду, нам вдалося

за короткий час створити один із

найважливіших атрибутів суверен�

ної держави — збройні сили.

Основний зміст оборонної полі�

тики, напрями військового будів�

ництва на початковому етапі були

визначені у Військовій доктрині,

прийнятій у 1993 році. Наша краї�

на приєдналася до договору про

нерозповсюдження ядерної зброї,

добровільно відмовившись від

прав на ядерний арсенал. У рамках

діяльності по створенню колекти�

вної безпеки в регіоні Казахстан

став учасником Договору про ко�

лективну безпеку держав СНД.

— Отже, скільки коштів із за�

гального бюджету республіки

виділяється сьогодні на пере�

озброєння національного вій�

ська? 

— Раніше ця сума складала один

відсоток від ВВП, нині — близько

1,4. Кошти спрямовуються не лише

на заробітну плату — до п’ятдесяти

відсотків заплановано на технічне

переоснащення і модернізацію

техніки та озброєння, розширення

інфраструктури. Ми закуповуємо

літаки, зенітно�ракетні та проти�

локаційні комплекси. Значно під�

вищилося грошове забезпечення

військовиків. Так, з 1 січня цього

року вищий командний склад тіль�

ки за військове звання отримує в

еквіваленті від п’ятисот і більше до�

ларів. 

Основний принцип розбудови

війська — нечисленні, мобільні і

добре оснащені збройні сили, зда�

тні виконувати поставлені завдан�

ня. У нас створені чотири регіона�

льних командування, Сили повіт�

ряної оборони, Військово�морські

сили. Резерв Верховного Головно�

командувача — аеромобільні вій�

ська, ракетні війська та артилерія.

Діє також Центр управління по�

всякденною діяльністю військ.

Триває процес реформування.

Основна увага приділяється про�

фесіоналізації війська. В аеромобі�

льних військах на сьогодні, напри�

клад, взагалі відсутні строковики.

До речі, зауважу, якщо раніше юна�

ки не виявляли особливого бажан�

ня служити, то зараз йде зворот�

ний процес. 

— Скільки, на Вашу думку,

знадобиться часу, щоб завер�

шити процес реформування

армії?

— На сьогодні збройні сили Ка�

захстану укомплектовані військо�

вослужбовцями за контрактом

приблизно на 65 відсотків від шта�

тної чисельності. Це дозволило за�

безпечити необхідний рівень боє�

здатності, продовжити удоскона�

лення системи комплектування,

здійснювати підготовку військо�

во�навченого резерву тощо. З пе�

реходом армії на контрактну ос�

нову скоротиться і призов грома�

дян на строкову службу. Ці заходи

дають можливість більш ефектив�

но здійснювати добір призовни�

ків, створити своєрідне конкурен�

тне середовище. Основою профе�

сійної армії мають бути люди з ви�

соким рівнем фахової підготовки.

Таке військо повинне мати сучас�

ну бойову техніку та озброєння

кращих світових зразків. Військо�

вослужбовці не будуть відволіка�

тися на вирішення соціально�по�

бутових проблем та виконувати не

властиві їм функції. До речі, навіть

при повному переході армії на ко�

нтрактну основу близько 10–15

відсотків наших громадян, як і ра�

ніше, проходитимуть строкову

службу.

— А яку роль у професійній

армії відіграватимуть сержан�

ти?

— У наших збройних силах вже

сформований інститут сержантів�

професіоналів. Чому ми надаємо

такого великого значення молод�

шим командирам? Тому що саме

сержантський склад, який є пер�

винною ланкою управлінської си�

стеми, уособлює найбільш числен�

ний загін командного складу, від

ЕКСКЛЮЗИВ

З кожним роком інтенсивність
бойової підготовки зростає. При

цьому збільшується кількість занять
у нічні години та в складних умовах. 
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якого багато в чому залежить дис�

ципліна і правопорядок у військах.

Головним у повсякденній діяльно�

сті сержантів залишається прин�

цип: «Роби, як я». По суті, виконую�

чи ті ж самі функціональні обов’яз�

ки, вони постійно розвивають і

удосконалюють свої навички. До

того ж, зрілий вік армійського на�

ставника, життєвий досвід, без

сумніву, сприяють його авторитету

серед солдатів і підвищують ефек�

тивність навчання. Таким чином,

один раз навчений сержант вико�

ристовує отримані знання упро�

довж всієї служби, а проблема пе�

репідготовки молодших команди�

рів з числа призовників відпадає.

Першою сходинкою на шляху

професіоналізації армії стала саме

підготовка молодшого командно�

го складу при провідній ролі Ка�

детського корпусу, єдиного подіб�

ного навчального закладу в регіо�

ні та СНД. Підвищенню освітнього

рівня молодших командирів спри�

яє й обмін досвідом між Казахста�

ном і США. Так, з вересня 2004 ро�

ку на базі Військового інституту

сухопутних військ спільно з аме�

риканцями проводиться курсова

підготовка сержантського складу

нашої армії.

— Напевно, зміни торкнули�

ся й комплектування офіцер�

ським складом?

— Так. Ми поставили завдання:

створити нову генерацію офіцерів,

які відрізнятимуться високим інте�

лектуальним потенціалом, знати�

муть іноземні мови, вмітимуть пра�

цювати з сучасною технікою. Од�

ним словом, еліту. Підкреслюю, що

для цього у нас є всі умови. Так, з

урахуванням досвіду провідних

країн створена вітчизняна система

військової освіти, яка включає ме�

режу військово�навчальних закла�

дів. Провідна роль при цьому від�

водиться Національному універси�

тету оборони.

— Якою є система бойової

підготовки у вашій армії?

— Системою стало регулярне

проведення широкомасштабних

навчань, у тому числі міжнарод�

них. У них задіюються всі види і

роди військ, інші силові структу�

ри. З кожним роком інтенсивність

бойової підготовки зростає. При

цьому збільшується кількість за�

нять у нічні години та в складних

умовах. В процес бойового на�

вчання впроваджується все біль�

ше сучасних тренажерних ком�

плексів. 

— Пане аташе, соціальний за�

хист військовиків у Казахстані

на належному рівні?

— Так. Люди у погонах мають мо�

жливість отримувати безкоштовне

медичне обслуговування, військо�

ву освіту, право на отримання пен�

сії та пільг…

— Чи вирішено у вашій краї�

ні питання забезпечення вій�

ськовослужбовців житлом?

— Мені відомо, що в Україні ти�

повою є ситуація, коли офіцер слу�

жить роками, не маючи власного

даху над головою. Дійсно, на всіх

квартир не побудуєш. У нас же піш�

ли іншим шляхом. Відразу по при�

бутті військовослужбовця на нове

місце служби йому надають служ�

бову квартиру, як правило, його

попередника. А через кілька років

виділяють кошти, і офіцер може

купити собі квартиру або будинок

там, де йому заманеться. Бажаєш

мати краще помешкання — додай

власних грошей. А для контракт�

ників переобладнуються солдатсь�

кі казарми під комфортабельні гу�

ртожитки. 

— У Казахстані існує таке по�

няття, як військово�патріотич�

не виховання молоді?

— Звичайно. У міністерстві обо�

рони існує спеціально створена

структура. Взагалі у Казахстані пи�

танню військово�патріотичного

виховання приділяється дуже ве�

лика увага. 

— Пане Ібраєв, за якими на�

прямами розвивається війсь�

кове співробітництво Респуб�

ліки Казахстан, зокрема з

Україною?

АКТУАЛЬНО

Ми відчуваємо підтримку України
в розвитку військово8морських сил,
які відіграють стабілізуючу роль
у Каспійському регіоні.



— Для мене, як для військового

аташе, головним завданням є пода�

льше налагодження процесу спів�

робітництва між арміями Казахста�

ну та України. Ми співпрацюємо в

галузі радіолокаційних систем. В

перспективі — навчання наших

фахівців у військових закладах

України. А ще ми відчуваємо вашу

підтримку в розвитку військово�

морських сил, які відіграють стабі�

лізуючу роль у Каспійському регіо�

ні, сприяють залученню іноземних

інвестицій в нашу економіку. Так,

до нас приїжджали спеціалісти

ВМС ЗС України для обміну досві�

дом та надання допомоги з органі�

зації навчального процесу військо�

вих моряків. Зокрема, ми отримали

підручники для нашого військово�

морського інституту в Актау.

Також маємо тісні контакти з Ро�

сією щодо питань оренди поліго�

нів і навчання наших військово�

службовців. З Китаєм налагоджено

зв’язки у військово�технічній сфе�

рі, зокрема, свого часу ми закупили

партію важких тралів�транспорте�

рів та оргтехніки. Американці до�

помагають нам у розвитку миро�

творчого потенціалу на основі Ка�

збрига, постачанні автомобілів

«Хамер» і створенні Центру техніч�

ного обслуговування. Сотні наших

військовослужбовців проходять

навчання в США. Успішно розвива�

ється двостороннє військове парт�

нерство з Туреччиною, Велико�

британією, Німеччиною, Франці�

єю, Південною Кореєю. 

— Пане аташе, чи мали Ви мо�

жливість спостерігати за дія�

ми українських військовиків

під час показових навчань?

Що можете сказати про фахо�

вий та професійний рівень їх�

ньої підготовки?

— Мені неодноразово випадала

можливість бути присутнім на на�

вчаннях, зокрема в Харкові, Одесі.

І зайвий раз переконався в тому, що

ваші хлопці — гарні службисти. Звіс�

но, існують проблеми із фінансуван�

ням армії, але, сподіваюся, з часом

вони також будуть вирішені. І ще. Я

дуже поважаю працелюбний україн�

ський народ. За радянських часів хто

піднімав цілину? Переважно це були

українці. У вашому міністерстві обо�

рони, на дипломатичних прийомах

я нерідко зустрічаюся із знайомими,

з якими служив у Казахстані. Й до

сьогодні у нас існує велика за чисе�

льністю українська діаспора. Ми пи�

шаємося цим. Звичайно, багато

українців виїхало на історичну бать�

ківщину. Але нічиї права у нас не об�

межуються. В українців і казахів на�

віть менталітет однаковий — ми щи�

рі, доброзичливі люди. Своєму сину

я, наприклад, раджу приїхати в Укра�

їну. Тут такі вродливі дівчата! 

— Як проводите вільний час?

— Люблю читати історичні ме�

муари. В академії Генерального

штабу «перелопатив» багато мате�

ріалів, зокрема, пресу минулих ча�

сів. Із задоволенням граю у вели�

кий теніс. Захопився цим ще в

Брюсселі. Але, на жаль, тут у мене

немає гідного суперника. 

— А щодо гастрономічних

уподобань? Що з української

національної кухні Вам сма�

кує найбільше?

— Звичайно ж борщ і вареники…

Ну і який чоловік встоїть проти ча�

рочки української горілки з пер�

цем у гарній компанії?

Бесіду вела Лариса ШКАРУПА

АКТУАЛЬНО

Якщо раніше наші юнаки не
виявляли особливого бажання
служити у війську, то зараз йде
зворотний процес. 
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Поїзд човгав за кордон, залишаю�

чи позаду простори рідної Батьків�

щини із сумлінно заштукатурени�

ми будівлями кирпинських вокза�

лів. У велику Європу я виповзав

вперше. В очікуванні нових вра�

жень всередині все солодко завми�

рало. Поля, дерева і навіть прикор�

донні огорожі.

Стукіт у двері. Зайшов румунсь�

кий прикордонник.

— Добрий день! Ваш паспорт!

Беручи документ, прикордонник

звично продовжував:

— Чи є у вас наркотики, зброя,

боєприпаси?

— Ні, тільки каска і бронежи�

лет, — чемна відповідь.

В очах у контролера спалахнув

мисливський азарт. Це ж нетипо�

вий багаж.

— Куди їдете? 

— Їду у Косово.

— Ви офіцер?

— Так, офіцер.

Інтерес до моєї персони як по�

тенційного порушника швидко

втрачено. Прикордонник віддав

паспорт. Звучить дещо чудернаць�

ке, як для такого випадку, але щире

побажання:

— Будьте здорові!

Поїзд мчав через Румунію і Бол�

гарію. Далі — з Софії автобусом до

Македонії. На кордоні чергова пе�

ревірка, до яких швидко звикаєш у

тісній Європі.

— Хто ви? Військовий? У Косово?

НАТО?

На заході Македонії в ті дні точи�

лися бої. Урядові війська намага�

лись придушити виступи албансь�

ких сепаратистів. З повітря гори

поливали вогнем вертольоти

Мі–24, куплені, між іншим, в Украї�

ні. Бойовики діяли із засад, обстрі�

люючи війська на дорогах. Тому у

касі я намагався випитати, чи є

якийсь маршрут, який не проходив

би через Куманово. Бо ж перед ві�

д’їздом мені сказали, що якраз у Ку�

маново найбільші бої. Тому треба

добиратися в об’їзд.

— Всі автобуси йдуть через Кума�

ново. Інших нема, — позіхаючи,

відповіла болгарка–касирша.

— Тоді — один з багажем, — по�

просив і протягнув гроші на кви�

ток. А в голові зрадницька думка,

що було б безглуздо завершити

свою місію у підбитому автобусі, в

багажному відділенні якого в одній

з обпалених дорожніх сумок потім

знайдуть незадіяні кевларову каску

АКТУАЛЬНО

У кожного свій шлях. Мені пощастило бути в
потрібному місці у потрібний час. Я вдячний
долі за те, що почав офіцерську службу на Ти*
хоокеанському флоті. Що поїхав до Севасто*
поля боронити український флот у найважчі
для нього часи. Мені пощастило служити в ко*
аліційному прес*центрі КФОР у Косово і на
власні очі бачити, що таке НАТО в реальній
операції. Я літав з нашою морською піхотою
на навчання на самісіньку північ Шотландії і
бачив, як вперше на прибережному піску
землі Маклеуда український вояк залишив
відбиток черевика 43*го розміру. Був у зоні
конфлікту поміж Грузією та Абхазією, беручи
участь у багатомісячних патрулюваннях ООН.
Обставини подарували мені унікальну мож*
ливість, про яку добре знають тінейджери, які
грають у комп’ютерні ігри. Я мав не одне, а
декілька життів. Кожного разу все було по*
іншому. 



і бронежилет вагою понад шістна�

дцять кіло.

На щастя, подорож завершилась

без пригод. У Куманово було тихо.

Я марно сподівався побачити у вік�

но хоч якусь подобу бою. Врешті�

решт, останній кордон. За ним —

простори краю колючого дроту,

чек�пойнтів, сербських анклавів і

албанських бензозаправок. Це —

Косово.

***
Штаб КФОР — справжній острі�

вець НАТО в Приштіні. Штаб має

назву «Film City». За часів Тіто тут

збиралися будувати велику кіно�

студію. Для мене ж справжнє кі�

но — саме містечко і те, як в ньому

живуть вояки НАТО. Головний ар�

хітектурний стиль — контейнер�

ний, якщо можна так висловитись.

У штабі є свої вулички, які названі

на честь столиць світу. Вони роз�

бивають на квартали групи буди�

ночків. Моя оселя — на Рим�стріт.

До Вашингтон�стріт декілька деся�

тків метрів. З другого поверху від�

кривається краєвид на бар «Ам�

стердам». Далі — вертолітний май�

данчик, навколо якого намотують

кілометри любителі пробіжок. Не

забули тут і про Київ�стріт. Тут жи�

тлових будинків нема, а є лише ан�

тени розвідцентру. На ту терито�

рію впускають не за українським

громадянством, а за спецдопуском

НАТО. Але мені туди й не потрібно.

Головне, що всі ми — учасники од�

нієї Місії, яку гордо символізує чо�

тириконечна зірка Альянсу на си�

ньому прапорі.

На дверях моєї кімнати в контей�

нерному будинку вже вивісили но�

ву табличку. На ній, крім мого зван�

ня та імені, вказано іншого мешка�

нця — підполковника Пола Озбор�

на з Великої Британії. На табличці

також національні прапорці. Бла�

китно�жовтий і Юніон Джек тепер

уживатимуться разом на площі чо�

тирнадцять квадратних метрів.

— Good morning, my name is Albi

(Доброго ранку, мене звати Аль�

бій).

— My name is Paul. Pleased to meet

you (Мене — Пол. Приємно позна�

йомитись).

Прізвище Озборн мені знайоме з

дитинства, тому що Оззі Озборн

настільки гарно співав, що я аж по�

чав самотужки вивчати англійську.

Надто вже хотілося вникнути у хи�

тросплетіння середньовічно�за�

плутаних текстів. Підполковник

Озборн, наскільки я потім зрозу�

мів, від Оззі не в особливому захва�

ті. Але музику взагалі�то полюбляє.

Тут, в Косово він пачками купує де�

шеві піратські компакт�диски в ма�

газинчику поблизу штабу.

Пол розкладає диски на своєму

ліжку і уважно читає написи на об�

кладинках. Цей процес навіває йо�

му солодкі спогади про юні роки в

англійських пабах. Взагалі, Пол ду�

же ввічливий. Але британська ко�

ректність в нього має форму мов�

чанки. Я теж не хочу бути нав’язли�

вим. Однак статус новоприбулого

змушує витягти з пам’яті англійські

фрази, необхідні для поглиблення

знайомства.

— Is it your collection, Paul? (Це

твоя колекція, Пол?), — нарешті на�

важуюсь потурбувати сусіда по кі�

мнаті.

Пол повільно виринає зі своїх

британських спогадів, інтелігент�

но посміхається і підтверджує:

— I bought new CDs (Я купив нові

компакт�диски).

Музична тема для мене близька.

Я ошелешую сусіда по кімнаті гли�

бокими знаннями рок�музики

70–80�х. Пол одразу підозріло ди�

виться на мене крізь свої круглі

окуляри. Для більшості британців

українці — це майже те ж саме, що

росіяни. А росіяни, як відомо, у се�

бе на батьківщині бігають босоніж

по снігу в червонозоряних шап�

ках�вушанках з пляшкою горілки в

одній руці і з балалайкою в іншій.

Тож моя обізнаність у рок�музиці

недаремно викликала у Пола підо�

зри. Швидше за все, Пол спочатку

вирішив, що я — шпигун, якого пе�

ред відправкою змусили вивчити

дискографії та творчі склади відо�

мих груп. Так би мовити, для поле�

гшеного «входу в контакт» з пред�

ставниками західних армій... Але

потім поступово насторога зникла.

Ми, як мені здалося, стали прияте�

лями. Та Полу вже треба було бігти

до штабу. Він відповідальний за

угоди з фірмами на тилове забез�

печення. А це нескінченний про�

цес, тому що штабу постійно треба

заправляти гелікоптери й автомо�

білі пальним, ксерокси, прин�

тери — розхідними матеріалами,

годувати в їдальні людей і робити

ще багато рутинних речей. Без

цього місія була б не місія, а так, ди�

тячий садок.

Пол протупотів своїми бойови�

ми черевиками металевими схода�

ми. Я ж почав роздивлятися кімна�

ту. Всередині два ліжка, дві метале�

ві тумбочки, дві шафи для одягу. На

вікні — кондиціонер. Цей скром�

ний інтер’єр мав оточувати мене

рік. Бронежилет і каска Пола лежа�

ли під його бездоганно застеленим

ліжком. Я теж заштовхав своє бо�

йове спорядження. 

***
Українські миротворці стояли

окремим табором у південній час�

тині Косово. Контингент ніс служ�

бу спільно з поляками. А команду�

вали у секторі американці, які, в

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕСАНТ

Чим більше з мого боку було спроб
взяти ініціативу, тим більше вони
розбивались об мовну проблему. 

Це жахливе відчуття — бути, як
німий П’ятниця на «острові НАТО». 



свою чергу, підпорядковувалися

командувачу КФОР. Наші вояки

оберігали спокій сербського анк�

лаву, а також конвоювали цивільні

машини на шляху через албанські

райони до кордону із Сербією.

Що таке ризик під час виконання

завдань? Небезпека чигає за воро�

тами табору. Ти робиш все, що мо�

жливо для її зменшення: приладну�

єш магазин автомата, одягаєш бро�

нежилет, на голову — кевларову ка�

ску. Тим часом у густих хащах

переповзає у кущах ворожий спо�

стерігач�снайпер, і хто його знає,

що в нього за плани на сьогодні?

На узбіччі дороги залягають під�

ступні міни, терпляче очікуючи на

свою жертву. 

Наших вояків весь цей антураж

кінобойовика влаштовував за ві�

сімсот доларів місячної зарплатні

для офіцерів і п’ятсот для солдатів.

Дарма, що це була найнижча зар�

платня серед усіх контингентів. 

Рідною мовою спілкувався дуже

рідко. Від українців був далеко. Але

зате я опинився в самому серці ба�

гатонаціональної натовської опе�

рації — штабі КФОР «Film City». 

З побутом у натовців ніяких про�

блем. Приязні албанські дівчата з

лондрі приймали стандартну сітку

з одягом. Через два дні повертали

все ідеально чистим та ретельно

складеним.

— Ваш жетон? Будь ласка. Добро�

го вам дня, сер!

У їдальні завжди був вибір страв,

деколи навіть з креветками та фо�

реллю. А столярними справами за�

ймався цивільний персонал. Одно�

го разу в мене зламався замок на

металевому шкафчику. Пішов до

обслуги. Вони кажуть: витягніть

все з ящика і йдіть собі на службу.

Повертаюсь у кімнату ввечері. Там

новий шкафчик. А зверху лежить

така невеличка коробочка. Відкри�

ваю, а там заколка для краватки. Су�

венір. Мовляв, вибачте, що у нас за�

мки деколи ламаються! Заколка,

звичайно, з натовською зіркою.

Доброго вам дня, чи якщо вже

по�англійськи, have a nice day…

***
Have a nice day... Типова фраза пе�

реслідує всюди. Ввічливість — зво�

ротня сторона могутньої військо�

вої сили союзників, яка зосереди�

лась у Косовому, облаштувавши

свої потреби зі стандартним війсь�

ковим комфортом.

Але відчуття тотальної люб’язно�

сті оманливе. В моєму коаліційно�

му прес�центрі до кращих поба�

жань, звичайно, домішувались і ме�

талеві нотки командного тону.

Спочатку вони звучали з німець�

ким колоритом. Це коли директо�

ром був Манфред. Манфред був

ввічливим і уважним. Але його тон

легко переходив на роздратова�

ний, коли хтось із підлеглих занад�

то випадав з ділової «хвилі». На�

приклад, запитував про те, як би

організувати вечірку. Манфред не�

гайно виходив на ледаря у «піке» і

ставив на місце.

— Of course we will talk about

party! But when mission is done! (Зви�

чайно, ми поговоримо про вечірку!

Але коли виконаємо завдання!)

Німецька мова дійсно добре під�

ходить для армії. Навіть якщо вона

переходить в англійську.

У прес�центрі були представни�

ки мало не усієї Західної Європи.

Я виявився з настільки східної кра�

їни континенту, що між мною і ко�

легами не виявилось навіть «про�

шарку» з поляків чи угорців. Мора�

льна відповідальність за роль цьо�

го «передового загону» на шляху

українців до НАТО давила стотон�

ним вантажем. Мене ще й одразу

поставили очолювати секцію ме�

діа�операцій. А на цей час мої коле�

ги були, як би краще пояснити, —

«дембелями» місії...

Чим більше з мого боку було

спроб взяти ініціативу, тим більше

вони розбивались об мовну про�

блему. Знання мови — одна з голо�

вних умов поїздки в таку Місію. За

свою англійську до приїзду особ�

ливо не переживав. Але після не�

вдач покомандувати натовцями

мовний бар’єр все більше ставав

схожим на капітальну залізобетон�

ну споруду. В перші тижні я мало

що розумів з того, що зі страшним

німецьким акцентом, нерозбірли�

во, але зате зі скорострільністю ав�

томата пояснював мені Андре. Дат�

чанин Ерік «вішав лапшу» більш

розбірливо, але на його слова було

просто важко знайти відповідь. Це

жахливе відчуття — бути, як німий

П’ятниця на острові НАТО. Гарно

поставлена в середній школі вимо�

ва була як додатковий докір непов�

ним навичкам розмовної. Педагога

Макаренка на чужій мові з мене не

виходило. А все тому, що вони вели

себе просто безсоромно, ці натов�

ські «дембелі».

Незабаром ці муки в ролі міні�

командувача в окремо взятій секції

завершилися. Все вирішилось піс�

ля розмови з директором Манфре�

дом.

— Розумієш, у нас тут принцип

ротації. А тут на чотири місяці їде

ще один прес�офіцер — з Австрії.

Тож нехай побуде шефом медіаопс.

А ти при ньому — заступником!

У мене з’явилось відчуття катаст�

рофи. Мені здавалося, що я завалив

вступ України до Північноатланти�

чного альянсу. І тепер прийдешні

покоління тикатимуть на моє ім’я в

підручниках історії і говоритимуть

нехороші слова. Мовляв, був доб�

рий шанс — навіть ще при Прези�

дентові Кучмі. Але самовпевнений

журналюга із Севастополя все зі�

псував. І всі гірко зітхатимуть, що

невезуха є невезуха. І нічого із цим

не поробиш. Звичайно, я переоці�

нював роль власної персони в істо�

рії взаємин з НАТО. 

Нового шефа секції звали Карл. З

англійською в нього було прибли�

Моя обізнаність у рок8музиці
недаремно викликала у Пола
підозри. Швидше за все, спочатку
він вирішив, що я — шпигун.
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зно, як спочатку у мене. Але він був

впевненим у собі, як і годиться дво�

метровому здоровенному підпол�

ковнику, що може вільно обгово�

рювати всі деталі діяльності секції

рідною для директора німецькою

мовою, їх задушевні розмови за

пляшкою пива тривали годинами.

Про що вони говорили — залиша�

лося загадкою для решти. Це у ба�

гатьох породжувало приховане

обурення: що ж вони постійно те�

ревенять між собою? І ще Карл мав

звичку зранку включити на повну

гучність телевізор. Це було як на�

гла демонстрація того, що він, як

господар офісу, може робити все,

що захоче.

Але попри ці нюанси моє життя

загалом стало набагато кращим.

Відповідальності поменшало, а мо�

жливості нормально поспілкува�

тися з колегами побільшало. Перед

від’їздом Андре, Еріка та Ламброса

ми стали добрими друзями і навіть

крадькома змахували скупу чолові�

чу сльозу при прощанні.

З Карлом стосунки будувалися

складніше, але зате з гуморком. Цей

здоровенний чолов’яга з погонами

австрійського підполковника по�

стійно під’юджував мене. А я зі сво�

їми погонами українського підпол�

ковника не міг залишитися в боргу.

Дивні це були відносини. Про такі

не згадують в дипломатичних про�

токолах. Та що було — то було.

Але якось ми виїхали разом на за�

вдання — шукати місце для журна�

лістського «десанту» на кордоні з

Македонією. Бої в тій зоні досягали

апогею. Ми довго гнали армійсько�

го «Мерседеса» лісовими дорогами.

Підходящої місцини не зустріча�

лось — всі вони були або занадто

небезпечні для того, щоб вивозити

журналістів, або навпаки, недостат�

ньо переконливими з точки зору

того, що підрозділи КФОР дійсно

виконують миротворчі завдання, а

не прохолоджуються на природі.

Десь далеко гриміли постріли, над

деревами торохкотіли гелікоптери.

Мигтіли мінні поля за вікном. По�

одинокі патрулі миротворців попе�

реджували нас про можливість за�

сідок. А ми їхали далі й далі.

— This is a bullshit! (Це просто

лайно! — брут. англ.) — вчепив�

шись у кермо, кричав Карл, коли

авто, загинаючи гілки кущів, залед�

ве видиралось на підйоми.

— Watch your way! (Слідкуй за до�

рогою!) — у відповідь кричав я.

Між мною і Карлом почало з’яв�

лятися те, що називають бойовим

братерством. Дружба між офіцера�

ми двох ненатовських армій, не�

сподівано виникнувши в екстрема�

льних умовах, міцнішала з кожною

миттю. Україна, як відомо, лише

прагне вступити в НАТО. Але ще не

факт, що її візьмуть. Бо Україна —

бідна, ще не досягла європейсько�

го рівня демократії, а бабусі, які на

кримських вокзалах пропонують

відпочивальникам житло, хочуть,

щоб на море їхали лише росіяни,

але при цьому ціну призначають у

доларах. Австрія ж в НАТО не всту�

пає, бо нейтральна, багата і вже й

так у Євросоюзі. Та це не мало ні�

якого значення в ті моменти, коли

виконуючи натовську місію, ми

мали одне бажання — живими й

здоровими повернутися додому.

Нам пощастило. Все обійшлось, а

місцину для вивозу журналістів ми

все�таки знайшли. Тепер Карл став

не тільки начальником, а й бойо�

вим товаришем. 

Коли Карл прилетів з відпустки,

в офісі він запросив усіх пригос�

титися свіженькими стравами зі

свого дому. На столі зависочила

солідна пляшка шнапсу, з’явились

мариновані огірочки, сир, шоко�

лад із Зальцбурга з портретами

Моцарта на обгортках. Найбільш

домашнім елементом меню були...

варені яйця.

— Яйко�курка, зер гут! — потяг�

нув мене дідько за язик згадати ду�

рнувату фразу зі старих високопа�

тріотичних радянських фільмів

про німецьких вояків, які нагло

окуповують наші села.

— Щось не так? — дещо розгуб�

лено запитав Карл.

Я ризикнув продовжити тему і

пояснити, звідки це і про що.

Карл зніяковіло знизав плечима:

— Наш будинок — за містом. Моя

дружина страшенно любить дома�

шнє господарство. Яйця, напри�

клад, домашні. Від наших курочок.

Скуштуй!

Ми підняли пластикові стаканчи�

ки і випили шнапсу. Огірки та яйця

дійсно були смачними. Карл неспо�

дівано затягнув пісеньку, грайливо

витягуючи йодлі на верхніх нотах.

Стало дуже душевно. Я уявив собі га�

рненький будиночок у зелені дерев

поблизу ідеально заасфальтованої

штрасе, по якій щасливі австрійці

на автомашинах мчать до засніже�

них Альп кататися на гірських ли�

жах. Отаке�то «кіно про німців»...

Минали місяці нашої спільної

служби. Досвіду більшало, з англій�

ською теж проблем вже не було.

Життя «по�натовськи» увійшло в

колію.

АКТУАЛЬНО

Між мною і Карлом почало
з’являтися те, що називають

бойовим братерством. Дружба між
офіцерами двох ненатовських армій

міцнішала з кожною миттю. 



Сергій Коженевський казав це не

заради красного слівця. Адже, роз�

почавши після звільнення у запас

свій бізнес з нуля, він створив ком�

панію, авторитет якої з часом став

вагомим не лише в Україні, а й за її

межами. Чого це вартувало офіце�

рам (говорити «колишнім офіце�

рам», даруйте, язик не повертаєть�

ся), знають тільки вони самі. Маю�

чи дипломи випускників факульте�

ту радіотехнічної розвідки(!)

КВІРТУ, Сергій Коженевський і йо�

го соратники не гребували власно�

руч відкачувати воду із занедбаних

підвалів на Подолі у Києві. Так�так,

тих самих, де згодом, всупереч

прогнозам багатьох песимістів, во�

ни налагодять серійне виробницт�

во надскладної комп’ютерної тех�

ніки і, врешті�решт, зроблять май�

же неможливе — застосувавши

власні технології, навчаться відно�

влювати інформацію з пошкодже�

них «жорстких» дисків.

ТТТТААААЄЄЄЄММММННННИИИИЙЙЙЙ    ККККООООДДДД    ««««ЕЕЕЕППППООООССССуууу»»»»
Зробивши ставку на наукомісткі технології, компанія «ЕПОС» спромоглася
здійснити майже неможливе — чи не першою в світі розробила унікальну
технологію по відновленню інформації з флешIпристроїв та жорстких дисків

Свого часу, коли у генерального директора
компанії «ЕПОС» Сергія Коженевського запи*
тали, як же, власне кажучи, розшифровується
ТОВ «ЕПОС», він без вагань пояснив:
«ЕПОС» — це «Електроніка плюс ПОСлуги», а
ТОВ – Товариство Офіцерів у відставці». І, тро*
хи замислившись, додав: «Ви знаєте, я і не
маю бажання це спростовувати. Адже й доте*
пер у шафах в робочих кабінетах тих, хто стояв
у витоків «ЕПОСа», висять військові одност*
рої — як знак якості того, що ми робимо. Адже
ще за часів офіцерства кожен з нас усвідомив
вкрай важливу істину: «взявши» певну висоту,
не можна за будь*яких обставин знижувати
планку. І немає значення — чи то в армії, чи на
«гражданці», у бізнесі чи на службі...»
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— Щоб зрозуміти принцип ро�

боти флеш�пристроїв, ми протя�

гом року свідомо і затято... ламали

їх, — згадує про «хакерське» мину�

ле комерційний директор компа�

нії Сергій Чеховський. І наполег�

ливість «армійців» далася взнаки —

технологія, яку вони розробили, а

згодом й застосували, забезпечила

майже стовідсоткову гарантію по

«реанімації» ушкодженого диска.

Аби усвідомити всю складність

цього процесу, слід зауважити, що

раніше, в «доепосівську добу», про�

цент успішності проведених опе�

рацій зазвичай становив не більше

15 відсотків від загального обсягу

замовлень. І це лише щодо тих ви�

падків, коли збій у роботі флеш�

пристроїв не стосувався кодирую�

чої мікросхеми. Тож цілком логіч�

но, що після такого прориву на

фронті ІТ�технологій команда

«ЕПОСа» у 2002 році — першою в

СНД — отримала статус ексклюзи�

вного партнера�відновлювача

компанії, і це автоматично ставило

її на один щабель зі світовими ліде�

рами на ринку ІТ�технологій. Гово�

рячи про переваги, якими може

пишатися «ЕПОС», представник

«Ontrack Data Recovery» у Центра�

льній та Східній Європі Майк Мусіл

зазначив, що «одна з них полягає у

тому, що дозволяє застосовувати

власні розробки в технологічному

процесі, а це дозволяє з мінімаль�

ними витратами модифікувати їх

для використання з новими типа�

ми та моделями накопичувачів».

І тим приємніше, що «прорубав�

ши вікно в Європу», «ЕПОС» не зне�

хтував конструктивною співпрацею

з силовими відомствами України.

— Ми докладаємо чимало зусиль

для того, аби техніка «силовиків»

була належним чином захищена

від витоку інформації а інформа�

цію, образно кажучи, «не можна

було витягнути з комп’ютера», —

говорить Сергій Коженевський. —

У який спосіб? Гаразд, я розкрию

вам «військову таємницю»: ми ви�

користовуємо наші знання за ме�

тодикою ведення радіо� та радіоте�

хнічної розвідки.

Чи варто згадувати, що про особ�

ливості цієї сфери він знає не із

сторонніх вуст чи з хрестоматій�

них підручників? Адже ще будучи

кадровим офіцером, Коженевсь�

кий брав участь у п’яти морських

бойових походах, причому трива�

лість кожного з них була по чоти�

ри�п’ять місяців. Плюс піврічне пе�

ребування в Алжирі військовим ра�

дником... Утім, це вже окрема роз�

повідь про людину, яка попри

складні випробування долі не зла�

малася, вистояла і — перемогла!

Код успіху «ЕПОСу» в тій галузі бі�

знесу, яка апріорі є збитковою, і до�

сі для багатьох його конкурентів за�

лишається «таємницею за сімома

печатками». Напевно тому, що аби

принаймні зробити спробу розга�

дати його, потрібно ще змалку ма�

рити будь�що стати військовим. І не

просто військовим, а військовим ін�

женером. Як колись ним був його,

Сергійка Коженевського, дідусь.

А згодом, після випуску з училища у

далекому 1983�му, проходити служ�

бу спочатку в радіотехнічному ба�

тальйоні, потім — у секретній лабо�

раторії з дослідження радіовипро�

мінювань… Втім, зважаючи на бага�

торічне знайомство, знаючи

надзвичайну працелюбність, прин�

циповість та відповідальність

Сергія Коженевського — як до себе,

так і до тих, хто поруч, я можу стве�

рджувати, що код «ЕПОСу» не буде

розшифрований. Ніким і ніколи!..

***
Напевно, на цьому можна було б

поставити крапку. Але продовжую�

чи підбирати «ключ» до коду

«ЕПОСу», я раптом згадав слова йо�

го керівника Сергія Коженевсько�

го на урочистостях з нагоди 15�ї

річниці створення компанії: «Ми

щиро пишаємось тим, що в умовах,

м’яко кажучи, несприятливого ста�

влення в нашій країні до науки,

сьогодні в багатьох силових струк�

турах України активно використо�

вують не закордонні, а вітчизняні

надбання в галузі захисту, віднов�

лення та знищення інформації.

І розроблялися та виготовлялися

вони військовими інженерами

«ЕПОСу». Повірте, це не випадко�

вий збіг обставин, не посмішка до�

лі, а щоденна виснажлива та кропіт�

ка праця моїх «братів по зброї» —

моїх колег�однодумців, з якими усі

ці 15 років я мав за честь ділити і гір�

коту поразок, і радість перемог. І то�

го, й іншого у «ЕПОСу» було чимало.

Як, мабуть, у кожної команди, яка то�

рує свій шлях у вітчизняному бізне�

сі. Втім, існує одна, вкрай принципо�

ва відмінність нашої команди: ми,

хто так чи інакше причетні до

«ЕПОСу», — не лише партнери по бі�

знесу, начальники та підлеглі, ми на�

самперед — Офіцери. І саме в цьому

наша сила…»

І хто знає, можливо, саме в цих

щирих і простих словах професій�

ного розвідника, справжнього офі�

цера, блискучого менеджера й кри�

ється розгадка успіху «ЕПОСу», а от�

же — Коженевського та його друзів…

Володимир ГОРІШНЯК

Ще офіцерами кожен із тих, хто
стояв у витоків «ЕПОСу», усвідомив

вкрай важливу істину: «взявши»
певну висоту, не можна за будь8
яких обставин знижувати планку. 
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Коли в церкві села Гуляйполе восе�

ни 1888 року хрестили немовля,

трапилася прикра несподіванка:

на рясі священика загорівся рукав.

Стривожені прихожани, згадавши

прикмету, зашепотіли: «Великий

розбійник народився…»

Того дня в церковній книзі з’яви�

вся запис: «Махно Нестор Івано�

вич»

ПРИКМЕТИ СПРАВДЖУЮТЬСЯ
У 1906 році сільський парубок

Нестор вступає до «Спілки бідних

хліборобів», яка, в основному, гра�

бувала багатіїв. Саме тоді в його

свідомості почав викристалізову�

ватися ідеал майбутнього: суспіль�

ство анархічного комунізму, за�

сноване на всебічно розвинутому,

творчо незалежному і абсолютно

вільному житті людини. Нестор

Махно брав активну участь у всіх

пограбуваннях і розбійних напа�

дах «Спілки». Дійшло навіть до то�

го, що у серпні 1907 року він ніби�

то підстрелив людину, однак не

знайшлося свідків, які б погодили�

ся підтвердити у суді ту подію.

У 1909 році Махна звинувачують

у вбивстві урядового агента�інфо�

рматора і кидають до Олександрів�

ської в’язниці. Через рік суд оголо�

сив вирок: смертна кара. Від шибе�

ниці Махна врятував батько, ви�

клопотавши йому каторгу. Після

помилування Нестора Махна ета�

пували до Москви — в Бутирську

тюрму.

СВОБОДА
Лютнева революція 1917 року ам�

ністувала багатьох засуджених. Ви�

йшов на свободу й Махно. Він пове�

ртається в Гуляйполе і поринає у

політику: виступає за повне само�

управління селянських громад,

проти будь�якої диктатури полі�

тичних партій. У березні 1917 року

Нестора Махна обирають головою

сільради… Під його орудою навко�

ло Гуляйполя виникає вільна тери�

торія — «республіка», яка не підпо�

рядковується ані Тимчасовому уря�

ду в Петербурзі, ані Центральній

Раді у Києві. 25 вересня 1917 року

Махно, випередивши більшовиків,

видає указ про націоналізацію, згід�

но з яким уся земля стає власністю

селян, тобто тих, хто її обробляє.

Нестор Махно не був автором га�

сла «Анархия — мать порядка!», не

був він і бандитом і неврастеніком�

п’яничкою, образ якого «майстер�

но відтворили» радянські ідеологи.

Навесні 1918 року Гуляйполе

окупували німецькі війська. Мах�

новці були змушені відступити до

Таганрога. У боротьбі з каральни�

ми загонами німців «батько» здо�

буває славу народного месника, се�

ляни вважали його своїм націона�

льним героєм. Він їздив до Москви,

бував у Кремлі, зустрічався з Лені�

ним. Нестору Івановичу пропону�

вали залишитися у столиці, але він

повернувся до Гуляйполя і створив

там партизанський загін. Саме тоді

й з’явилися славетні тачанки…

РОЗКВІТ МАХНОВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ
Восени 1918 року в Німеччині ста�

лася революція. Колишнє кайзе�

рівське військо залишило терито�

АКТУАЛЬНО

ННННеееессссттттоооорррр     ММММААААХХХХННННОООО....

««««ДДДДЖЖЖЖООООККККЕЕЕЕРРРР»»»»
РРРРЕЕЕЕВВВВООООЛЛЛЛЮЮЮЮЦЦЦЦІІІІ ЇЇЇЇ

Таких суперечливих особистостей в історії на*
шої Батьківщини чимало: Олекса Довбуш,
Байда Вишневецький, Устим Кармалюк… Але
жодного з них більшовицька пропаганда не
зображувала так злостиво й карикатурно, як
Нестора Махна. Прикро, однак завдяки ста*
рим стереотипам його постать і нині багатьом
здається загадковою та незрозумілою… 
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рію України. Побратимам Нестора

Івановича дісталася «у спадщину»

велика кількість зброї та боєпри�

пасів. До влади в Україні прийшов

уряд Директорії. Її головний ота�

ман Симон Петлюра прагнув знай�

ти спільну мову з Махном. Однак

«батько» обрав союз з більшовика�

ми. Деякі історики вважають, що 27

грудня 1918 року махновці та чер�

воноармійці, розгромивши петлю�

рівські підрозділи, взяли Катери�

нослав. За іншою версією — шість

сотень махновців на звичайних се�

лянських бричках захопили півмі�

льйонне місто… 

…Пригадуєте стару, ще «німу» чо�

рно�білу кінострічку, коли буцімто

п’яний Махно сідає на карусель в

тільки�но захопленому Катерино�

славі? Він наказує розкрутити її як�

найшвидше і… починає стріляти з

маузера прямо в натовп ні в чому

не винних людей… Цей стереотип

нелюда «проковтнуло» не одне по�

коління радянських людей. На�

справді ж Нестор Махно карав усіх,

хто жорстоко ставився до трудово�

го люду. Інакше й бути не могло,

адже його армія складалася голо�

вним чином із селян і трималася

тільки завдяки авторитету «батька»

серед населення. Відомо, що люди

переховували партизанів�махнов�

ців у власних оселях. На території

східних, південних, центральних і

північних українських губерній

базувалися підпільні мобільні пун�

кти армії Махна. Місцеве населен�

ня — вдень звичайні «хліборо�

би» — вночі перетворювалися на

грізну силу. До нечисельних регу�

лярних бойових груп «батька» за

лічені години долучалися тисячі

кінних і піших селян.

Анархісти суворо розправлялися

з тими, хто виступав проти «віль�

них комун», та заплямував себе

зрадою «трудового селянства і ро�

бочих мас». Коли чекістські про�

дзагони з’явилися в Гуляйполі, Ма�

хно полонив їх і, роздягнувши до

кальсонів, прогнав. Іншим разом

порубав непрошених гостей шаб�

лями, а місцевим мешканцям забо�

ронив їх ховати.

КОЛИ ВОЮЄ НАРОД
Махно розумів: народові, який бо�

реться за своє «селянське щастя»,

не потрібні перемоги, оплачені

надто високою ціною. Тому він від�

кинув тактику і стратегію позицій�

ної війни, тобто захоплення й

утримання територій. Вперше в ХХ

столітті Махно вів маневрову війну,

вважаючи допустимою лише мобі�

льну оборону. Саме для цього й по�

ставив позаду тачанки кулемет —

щоб прикривати вогневим валом

відхід кінноти після шабельного

бою. Враховуючи кривавий досвід

Першої світової, Махно беріг своїх

бійців, адже, воюючи по�іншому,

«великою кров’ю», він втратив би

головне — довіру народу. 

У загонах Махна існувала жорст�

ка дисципліна: він був проти масо�

вих стихійних погромів, і кожен во�

як це чудово розумів. Якось на стан�

ції Верхній Токмак він побачив пла�

кат з написом: «Бей жидов, спасай

революцию, да здравствует батько

Махно!» Головний анархіст негай�

но викликав до себе автора «агітки».

Коли партизан, особисто йому ві�

домий і уславлений в боях з Денікі�

ним, з’явився, Нестор Іванович…

розстріляв його на очах натовпу. 

Популярність Махна була над�

звичайною. Його республіка жила

«на широку ногу»: народ пив, гуляв

і ні в чому собі не відмовляв. Армія

Нестора Махна зросла до 40 тисяч

вояків. 

У 1919 році «партизанщина» ба�

тька Махна перетворилася на по�

тужний анархістський рух, охопи�

вши край, населений двома міль�

йонами мешканців. Прогнавши за�

гарбників, махновці скликали з’їзд

делегатів від волостей і заявили,

що настала пора братися за плуг.

Посівну кампанію охороняли де�

сятки тисяч добровольців, готових

виступити на будь�який з чоти�

рьох фронтів довжиною в 600

верст: на півдні — проти білогвар�

дійців, на заході — проти петлюрі�

вців, на півночі і сході — проти

Червоної армії. 

ВІЙСЬКОВІ ОПЕРАЦІЇ
А на фронтах було неспокійно. Де�

нікін, захопивши Орел, щосили

рвався до Москви, і більшовики за�

пропонували Махно військовий

союз. Головком Української Черво�

ної Армії Антонов�Овсєєнко та

прем’єр Раковський запрошують

Нестора Івановича до Харкова. Пі�

сля урочистої зустрічі з оркестром

і гучних промов його намагаються

схилити до «революційного похо�

ду на Угорщину». Однак більшови�

ки мусили задовольнитися лише

тим, що Махно відправить сто ва�

гонів пшениці до Москви — для го�

лодуючого пролетаріату…

Як же «червоні» відреагували на

таку щедрість союзника? По�своє�

му: з обіцяних боєприпасів військо

Махна не отримало жодного на�

бою... Більше того, Троцький видав

наказ: «Схватить виновника всех

бед Махно, членов его штаба, куль�

турних работников движения и

передать суду Ревтрибунала!» Тим

же наказом колишній луганський

слюсар Клим Ворошилов призна�

чався командиром повстанців�ма�

хновців, армію яких більшовики

назвали «14�ю Червоною армією». 

Тим часом «виновник всех бед»

продовжував битися з білогвардій�

цями. Воєнні успіхи махновців во�

У боротьбі з каральними загонами
німців «батько» здобуває славу

народного месника, якого селяни
вважали своїм національним героєм. 
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сени 1919 року були вражаючими.

Чисельність війська перевищила

80 тисяч! У глибокому денікінсько�

му тилу махновці захопили Олек�

сандрівськ (Запоріжжя), Бердянськ

і зрештою увірвалися до Маріупо�

ля... 4 травня був взятий Луганськ і

нависла загроза над Таганрогом —

ставкою білих армій. За цей рейд

Махно отримав від Троцького одну

із перших нагород — за №4 орден

Бойового Червоного Прапора.

А генерал Денікін, відклавши захо�

плення Москви, 19 травня кинув на

вояків Махно ударну армію генера�

ла Якова Слащева, найуспішнішого

і надзвичайно жорстокого коман�

дувача білих військ, який став про�

образом Хлудова у романі Булгако�

ва «Біг». Слащев швидко прорвав

фронт і 23 травня відкинув війська

Махна на сто кілометрів. 

Для «червоних» наслідки цього

прориву були жахливими: правий

фланг і тил їхньої 13�ї армії опини�

лися без захисту. Однак і Денікіну

не вистачило сил для штурму Моск�

ви, а більшовики отримали час, щоб

зібрати сили для контрнаступу. 

ВІЙСЬКОВИЙ «ДЖОКЕР»
1 вересня 1919 року Махно, заявля�

ючи про «момент тимчасової дру�

жби» з більшовиками, зауважив:

«…Головна біда — Денікін, а черво�

них ми притиснути зуміємо…»

Восени 1920 року махновці, об’�

єднавшись з більшовиками у спіль�

ній боротьбі проти барона Вран�

геля, взяли активну участь в штурмі

Перекопу й захопленні Криму.

Особливо відзначився загін Карат�

никова, який одним із перших фо�

рсував Сиваш. За наказом Фрунзе

на протилежному березі махновці

повинні були залишатися на місці,

чекаючи, доки основні сили прор�

вуть перекопські укріплення. Пе�

реправившись, вони, згідно з нака�

зом, зупинилися у степу. Але коли

«білі», підтягнувши війська, розпо�

чали артобстріл, військова рада

повстанців прийняла рішення ви�

йти з підпорядкування Фрунзе й

самостійно здійснити рейд на Сім�

ферополь. Їхня кіннота вирушила

вглиб півострова, згодом до неї

приєдналися селяни�ополченці на

підводах, і місто було захоплено. 

За таке «самоуправство» у спину

знесиленим союзникам ударила

«несокрушимая и легендарная» Че�

рвона армія. У листопаді 1920 року

більшовики розгорнули наступ по

всьому Південному фронту. Фрунзе

отримав телеграму від Леніна: «Усіх

анархістів заарештувати за звину�

ваченням у контрреволюції!» Диві�

зія латиських стрільців, увірвав�

шись до Гуляйполя, атакувала штаб

повстанців. Діставши поранення в

ногу, Махно ледь втік від погоні…

Водночас червоноармійці забло�

кували махновські війська в Криму.

Вирватися з оточення пощастило

не більш як третині повстанців. По�

чалося масштабне переслідування

Махна. Але ще майже рік він воював

з більшовиками і тільки 28 серпня

1921 року прорвався в Бессарабію…

Навіть у вигнанні Махно був ніби

«джокером» для всіх ворогуючих

сторін. Симон Петлюра кликав йо�

го під жовто�блакитний прапор,

місцеві комуністи — піднімати на�

род на барикади. У Польщі Махна,

звинувативши «у змові з Москвою»,

кинули до в’язниці. Після того, як

суд його виправдав, Нестор Івано�

вич виїхав до Данцига, де був схоп�

лений чекістами�нелегалами. По

дорозі до радянського посольства

він вистрибнув із авто і здався ні�

мецькій поліції. Згодом Махно

опинився у Парижі. 7 листопада

1927 року члени «Гран Оріан» за�

просили його на своє урочисте за�

сідання, присвячене російській ре�

волюції. Дехто вважав, що Махно

подався в масони… 

6 липня 1934 року Нестор Махно

помер в паризькому шпиталі від

туберкульозу. Людина, яка захопи�

ла золото Денікіна і віддала його на

потреби революції, померла у зли�

днях. Махно потерпав від голоду, а

його дружина, Галина Андріївна,

мусила прати одяг місцевим бур�

жуа. Сам Нестор підробляв то ма�

ляром, то чоботарем. Інколи, за�

йшовши до цирку «Буффало», спо�

стерігав там за джигітуванням ко�

заків під орудою колишнього

білогвардійського генерала Шку�

ро… Того самого, якого Махно гро�

мив в українських степах. Помира�

ючи, колишній ватажок анархістів

попросив, щоб його ліжко відгоро�

дили ширмою: він не хотів, щоб 40

французів, які лежали з ним у пала�

ті, побачили агонію героя револю�

ції. Вночі він зірвав з обличчя кис�

неву маску і миттєво помер. 

Урна з його прахом замурована у

стіні колумбарію на цвинтарі Пер

ла Шез під номером 3934. На похо�

ронах майоріли на вітрі анархіст�

ські знамена із 60�ти країн світу.

Серед них був і зроблений нашви�

дкуруч жовто�блакитний стяг.

Юрій ЛАВРОВ

Навіть у вигнанні Махно був ніби
джокером для всіх ворогуючих
сторін. Петлюра кликав його під
жовто8блакитний прапор, комуністи
— піднімати народ на барикади. 

Відкриваються філіали: 
Львів, Вінниця, Чернігів, Запоріжжя,
Сімферополь, Севастополь



Пройшовши складний психологі�

чний тест самооцінки, а згодом і

урочистий ритуал складання при�

сяги на вірність українському на�

родові, який супроводжується вша�

нуванням Державного прапора,

посвяченням у козаки за лицарсь�

кими правилами та благословен�

ням Святої Церкви на добрі справи

в ім’я України, юнак відчує себе

причетним до справи українських

козаків, які виконували покладену

на них місію за усіх часів славної і

водночас трагічної історії нашої

держави. 

Міжнародна Асоціація «Козацт�

во», керуючись своїми статутними

положеннями, виховує молоде по�

коління в дусі козацького лицарст�

ва, шляхетності, відданості україн�

ському народові. Вона всебічно

сприяє фізичному та моральному

становленню особистості, спорти�

вному й військово�патріотичному

вишколу майбутніх захисників не�

залежної України. 

Члени Ради Генеральної старши�

ни Петро Панченко, Анатолій Гри�

ва, Володимир Мельник, Андрій

Рахуба, Олександр Конечний, Ми�

хайло Сопівник, Дмитро Ломачук,

Тетяна Негрій, враховуючи досвід,

напрацьований підрозділами Асо�

ціації за час її існування, і зважаю�

чи на традиції запорозького коза�

цтва, прийняли рішення про за�

провадження мережі навчально�

виховних курсів під назвою «Уніве�

рситет Козацтва». 

Молоді козаки мають спочатку

пройти випробувальний термін,

який, згідно з козацьким статутом,

має термін від одного до 12 міся�

ців. Тільки після успішного скла�

дання іспиту вони отримають по�

свідчення і набудуть права одягну�

ти козацький однострій. 

На першому етапі перебування в

козацькій організації юнак має

зберегти в собі на якомога довший

час той особливий стан душі, з

яким він прийшов. Це спонукати�

ме його по�іншому сприймати на�

вколишній світ, змінить ставлення

до батьків і друзів, обов’язків у шко�

лі та вдома, змусить скоригувати

свої плани на майбутнє.

Виховна програма Асоціації,

крім навчання в Університеті, пе�

редбачає участь молоді в почесній

козацькій варті, краєзнавчих і ту�

ристичних походах місцями коза�

цьких боїв, у культурно�просвітни�

цьких заходах з нагоди річниць

визначних історичних та культур�

них подій, ознайомлення з творчі�

стю українських художніх колек�

тивів, народними традиціями і

звичаями, піснями, танцями та ін�

шими надбаннями культури украї�

нського народу. Обов’язковою є

участь у заходах з вшанування па�

м’яті героїв, які полягли в боротьбі

за незалежність України, створен�

ня у школах козацьких первинних

організацій воєнізованого типу та

запровадження в них козацьких

одностроїв, дисципліни і порядку. 

Керівництво Асоціації вважає,

що козацтво в умовах сучасної

України повинно сприяти реаліза�

ції української національної ідеї

серед молоді, її культурному та ду�

ховному вихованню, допризовній

підготовці для служби в національ�

них Збройних Силах.

Михайло ШИТИЙ

УУУУККККРРРРААААЇЇЇЇННННССССЬЬЬЬККККООООММММУУУУ    ГГГГААААРРРРТТТТУУУУ    

ІІІІ     ККККООООЗЗЗЗААААЦЦЦЦЬЬЬЬККККИИИИММММ    ТТТТРРРРААААДДДДИИИИЦЦЦЦІІІІЯЯЯЯММММ    ————    ТТТТААААКККК!!!!
Всі українські патріотичні громадські організа*
ції базують свої виховні програми на героїці
козацьких часів, на козацько*лицарських
традиціях нашого народу. Але найбільш вдалі
форми відновлення цих традицій застосову*
ють саме козацькі громади. 



Так було упродовж кількох десяти�

літь. Україна впевнено крокувала

до розвиненого соціалізму, а зго�

дом — до капіталізму. Але з накопи�

ченням капіталу дехто, на жаль,

втрачає здоровий глузд. І ось цей

дехто робить спробу продати те,

що належить дітям.

У травні 2006 року Державне

підприємство Міністерства обо�

рони України «Укроборонбуд»

продає табір разом з будівлями і

землею товариству з обмеженою

відповідальністю «Балтеко» за 2,9

млн гривень. Суддя Одеського гос�

подарського суду Л. Гарник, напев�

но, не був знайомий з Синайським

законодавством, яке гласить: «Не

бажай дому ближнього твого». От�

же, згідно з вердиктом одеського

правозахисника від 12 грудня

2006 року, право власності на буді�

влі і споруди Дитячого оздоровчо�

го табору імені Юрія Гагаріна ви�

знано за товариством з обмеже�

ною відповідальністю «Балтеко».

Як «Укроборонбуду» вдалося про�

дати те, що йому не належить?! Але

справедливість таки перемогла.

Одеський апеляційний господар�

ський суд рішенням від 5 квітня

2007 року скасував вирок суду

АКТУАЛЬНО

УУУУ    ССССААААММММООООГГГГОООО    
ССССИИИИННННЬЬЬЬООООГГГГОООО    ММММООООРРРРЯЯЯЯ.... .... ....

Розташований у мальовничому районі Одеси,
серед великого «архіпелагу» дитячих поза*
шкільних закладів. У повоєнні роки тут вирощу*
вали хліб для поранених, що перебували на лі*
куванні в госпіталі Одеського військового окру*
гу. Згодом цю територію переобладнали для
реабілітації хворих, а в 1953 році на колишній
дачі Ковалевського вперше розмістили на від*
починок дітей командирів та політпрацівників.

Один із найбільших осередків відпочинку дітей військовослужбовців —
Дитячий оздоровчий табір імені Юрія Гагаріна цього року відзначає
55–ту річницю свого існування



першої інстанції, і табір поверну�

ли дітям.

Втім не встигли розвіятись злові�

сні хмари, як знову прийшло на�

шестя. У рамках реформування

збройних сил Міністерство освіти

і науки України підготувало проект

постанови Кабінету Міністрів

«Про використання майна та земе�

льних ділянок Одеського інституту

Сухопутних військ», один із пунк�

тів якого передбачає передачу цілі�

сного майнового комплексу Дитя�

чого оздоровчого табору імені

Юрія Гагаріна «у власність терито�

ріальної громади міста Одеси». 

Чи знала Одеська міська рада,

приймаючи 12 січня 2007 року рі�

шення № 831�V про надання згоди

на передачу військового містечка

№ 234 у власність територіальної

громади, про те, що юридично на

той час територія оздоровчого та�

бору для дітей належала фірмі «Ба�

лтеко»?

Та справедливість є, і за неї варто

боротися. Шкода тільки, що понят�

тя справедливості у кожного своє.

Та попри всі злі промисли, упро�

довж минулого року в таборі від�

почило 895 дітей, з них 20 — діти,

які постраждали внаслідок аварії

на Чорнобильській атомній елект�

ростанції, 42 — сироти або позбав�

лені батьківської опіки, 8 — діти�

інваліди, 78 — діти із малозабезпе�

чених та багатодітних сімей. 

За підсумками анкетування, про�

веденого серед батьків, 80,1% ді�

тей, які відпочивали в Дитячому

оздоровчому таборі імені Юрія Га�

гаріна, схвально відгукнулися про

організацію оздоровлення та від�

починку, 76,1% — позитивно оці�

нили побутові умови та харчуван�

ня. Щодо організації дозвілля та

культурно�просвітницької робо�

ти, 86,3% відпочиваючих були в за�

хопленні. 

Звичайно, не обійшлося і без

проблем. Через інертність окре�

мих посадових осіб Південного

оперативного командування не

завжди своєчасно забезпечувалося

прибуття автобусів для зустрічі ді�

тей та для виїзду на екскурсії. За та�

ких умов керівництво табору зму�

шене було відмовитись від «ведме�

жих» послуг та укласти договір з

Одеським автотранспортним під�

приємством, що неодмінно позна�

чилось на вартості путівки. Про�

блема й у тому, що низку посад у

таборі так і не вдалося укомплекту�

вати. Безумовно, в умовах такого

великого міста важко знайти бажа�

ючих на сезонну роботу прибира�

льника, садівника, електрика, вра�

ховуючи, що винагорода за неї

ледь перевищує мінімальну заробі�

тну плату.

Знаковим є те, що Міністр обо�

рони України Юрій Єхануров взяв

діяльність табору під особистий

патронат. У перші дні поточного

року було вирішено питання щодо

проведення капітального ремонту

закладу. На порталі Міністерства

оборони розміщено веб�сайт та�

бору (www.tabir.mil.gov.ua), з якого

читачі можуть отримати вичерпну

інформацію про умови перебуван�

ня у ньому, організацію навчально�

виховної роботи і дозвілля. У перс�

пективі планується збільшити кіль�

кість місць для прийому дітей,

адже попит на путівки майже втри�

чі перевищує можливості цього

оздоровчого закладу.

Вже цього року табір працюва�

тиме в п’ять змін. Період відпочин�

ку дітей триватиме з 3 червня по 11

вересня. Тривалість зміни — 18

днів. До табору приймаються діти

віком від 8 до 14 років включно (вік

дитини визначається станом на

перший день дії путівки). Заявки

слід подавати по команді до управ�

ління особового складу виду

Збройних Сил України або на ад�

ресу керівника структурного під�

розділу центрального апарату Мі�

ністерства оборони та Генераль�

ного штабу Збройних Сил України

(для безпосередньо підпорядкова�

них військових частин, установ і

закладів). Вартість путівки — 490

гривень.

Зустрічі в таборі пов’язують дітей

на все життя. Спливає час, а вони

продовжують листуватись і зустрі�

чатися, адже приємні спогади за�

лишаються в пам’яті назавжди.

Микола БЕРЕЖНИЙ, 
головний спеціаліст соціально*

психологічного управління ГУОСу
Генерального штабу ЗC України

АКТУАЛЬНО

Вже цього року табір працюватиме в п’ять
змін. Період відпочинку дітей триватиме
з 3 червня по 11 вересня.



НВП ЕКОЛОГ
провідний виробник засобів 

активної оборони 
торгової марки «терен»

України, 03083, м. Київ, 
вул. Червонопрапорна, 348т

тел./факс: (044) 524831891, 
525855874
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