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На початку жовтня у Криму, в райо�

ні озера Донузлав, відбулася актив�

на фаза масштабного тактичного

навчання угруповання різнорід�

них сил ВМС України. Головна ме�

та навчання, керівництво яким

здійснював перший заступник ко�

мандувача Військово�Морських

Сил ЗС України віце�адмірал Вік�

тор Максимов, полягала в удоско�

наленні злагодженості органів уп�

равління, підвищенні морського,

польового та льотного вишколу

особового складу українського

військового флоту, організації вза�

ємодії між кораблями та частина�

ми берегової оборони.

За перебігом навчань спостеріга�

ли Президент України — Верхов�

ний Головнокомандувач Зброй�

них Сил України Віктор Ющенко,

перший заступник Глави Секрета�

ріату Президента України Юрій

Єхануров, керівний склад Мініс�

терства оборони та Збройних

Сил України.

В ході вишколу українські вій�

ськові моряки у взаємодії з особо�

вим складом інших видів Збройних

Сил відпрацьовували завдання з

блокування, роззброєння та лікві�

дації умовних незаконних зброй�

них формувань на приморському

напрямку. Зокрема, рота морської

піхоти на БТР–80 висадилася з

борту великого десантного кораб�

ля «Костянтин Ольшанський» на

плав, а механізована рота військ бе�

регової оборони на БМП–2 — з се�

реднього десантного корабля «Кі�

ровоград» на не підготовлене узбе�

режжя. Водночас десантно�штур�

мові підрозділи морської піхоти

були висаджені з вертольотів Мі–8

посадочним способом та за допо�

могою парашутів з літака Ан–26.

Висадку десанту прикривали лі�

таки та вертольоти морської про�

тичовнової авіації, які здійснюва�

ли контроль підводної обстанов�

ки в районі розгортання військ та

пошук підводних диверсійних за�

собів. Вогневу підтримку з повітря

діям морських і повітряних десан�

тів надавали штурмовики Су–25

Повітряних Сил ЗС України та

вертольоти Мі–24 армійської аві�

ації Сухопутних військ. Винищу�

вачі МіГ–29 здійснювали винищу�

вально�авіаційне прикриття роз�

гортання загону десантних ко�

раблів.

— Військові моряки і представ�

ники інших родів військ показали

виняткову ефективність взаємодії

при вирішенні бойових завдань.

Цьогорічні навчання проведені

блискуче, — наголосив Президент

України Віктор Ющенко.

Він також підкреслив, що вій�

ськовослужбовці діяли у виключ�

ній координації на рівні бойових

обставин.

— Навчання засвідчили, що укра�

їнське військо має високий рівень

професійної підготовки та патріо�

тизму, — відзначив Верховний Го�

ловнокомандувач Збройних Сил

України.

У той же час Віктор Ющенко

наголосив на тому, що суспільство

і влада мають чітко усвідомити: са�

ме армія є гарантом територіаль�

ної цілісності та незалежності Ук�

раїни. Він також підкреслив, що

сьогодні Збройні Сили України, як

ніколи, потребують всілякої під�

тримки.

Кращим учасникам тактичного

навчання угруповання різнорідних

сил ВМС України Президент Укра�

їни вручив пам’ятні подарунки.
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Â ðàìêàõ äâîäåííîãî â³çèòó â Óêðà¿íó

ïîëüñüêî¿ â³éñüêîâî¿ äåëåãàö³¿ ó Êèºâ³

â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ì³í³ñòðà íàö³îíàëü-

íî¿ îáîðîíè Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ïàíà

Áîãäàíà Êë³õà ç òèì÷àñîâî âèêîíóþ-

÷èì îáîâ’ÿçêè Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óê-

ðà¿íè Âàëåð³ºì ²âàùåíêîì òà ïåðåãî-

âîðè ó ñêëàä³ äåëåãàö³é îáîõ êðà¿í.

Ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ äîñâ³äó

êðà¿í Âèøåãðàäñüêî¿ ãðóïè â Óêðà¿í³

òà íàëàãîäæåííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ç

îáîðîííèìè êîìïàí³ÿìè êðà¿í-÷ëå-

í³â ÍÀÒÎ ðîçãëÿíóëè ó÷àñíèêè

III Îáîðîííî-ïðîìèñëîâîãî ôîðóìó,

ùî ïðîéøîâ ó Êèºâ³.

Íà áàç³ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ îáîðî-

íè Óêðà¿íè â³äáóâñÿ ñåì³íàð «ªâðî-

àòëàíòè÷íà áåçïåêà — íîâ³ âèêëèêè»,

îðãàí³çîâàíèé äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæ-

áîâö³â Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

òà ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³

äåðæàâíèõ óñòàíîâ.

Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôîðìî-

âàíîñò³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ùîäî

ä³ÿëüíîñò³ òà çàâäàíü Ï³âí³÷íîàòëàí-

òè÷íîãî àëüÿíñó ó ïðîâ³äíèõ âèùèõ

â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ â³ä-

áóëèñÿ çàõîäè â ðàìêàõ ì³æíàðîäíî-

ãî ïðîåêòó «Äí³ ÍÀÒÎ â Óêðà¿í³».

Â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íèé ìóçåé Ïîâ³ò-

ðÿíèõ Ñèë, ùî ó Â³ííèö³, ïîïîâíèâñÿ

óí³êàëüíèì åêñïîíàòîì — ìàêåòîì

àïàðàòà, ùî ñïóñêàºòüñÿ â³ä ï³ëîòî-

âàíîãî êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ «Ñîþç»,

ÿêèé ïðèçíà÷àâñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ

ïðèçåìëåííÿ êîñìîíàâò³â.

Íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè

çàòâåðäæåíî ²íñòðóêö³þ ç îðãàí³çàö³¿

çàáåçïå÷åííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

òåõí³÷íèìè çàñîáàìè âèõîâàííÿ, ïî-

ë³ãðàô³÷íèì îáëàäíàííÿì òà êóëü-

òóðíî-ïðîñâ³òíèöüêèì ìàéíîì.

Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè â³äáóâñÿ

Äåíü ³íôîðìóâàííÿ, ïðèñâÿ÷åíèé

ðîçãëÿäó ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿

Óêðà¿íè», âèíåñåíîìó íà âñåíàðîäíå

îáãîâîðåííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè

Â³êòîðîì Þùåíêîì.

Óêðà¿íñüêà â³éñüêîâà äåëåãàö³ÿ íà

÷îë³ ç êîìàíäóâà÷åì Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâ-

íèêîì ²âàíîì Ñâèäîþ â³äâ³äàëà Í³-

ìå÷÷èíó, äå îçíàéîìèëàñÿ ³ç ñèñòå-

ìîþ ï³äãîòîâêè àìåðèêàíñüêèõ â³é-

ñüêîâèõ äî âèêîíàííÿ çàâäàíü ó

ñêëàä³ ñèë ÊÔÎÐ ó Êîñîâîìó.

15 æîâòíÿ ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ ðî-

áî÷à çóñòð³÷ òèì÷àñîâî âèêîíó-

þ÷îãî îáîâ'ÿçêè íà÷àëüíèêà Ãå-

íåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêî-

ìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿-

íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà Ãåííàä³ÿ

Âîðîáéîâà ç íîâîïðèçíà÷åíèì

Ãîëîâîþ Îô³ñó çâ'ÿçêó ÍÀÒÎ â

Óêðà¿í³ ïàíîì Ìàð÷³íîì Êîæ³º-

ëîì.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ïîòî÷íîãî ñòàíó òà ïåðñïåê-

òèâè ðîçâèòêó ñï³âðîá³òíèöòâà Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç ÍÀÒÎ.

Òàêîæ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãåííàä³é Âîðîáéîâ îçíàéîìèâ íîâîïðèçíà÷å-

íîãî Ãîëîâîþ Îô³ñó çâ'ÿçêó ÍÀÒÎ â Óêðà¿í³ ïàíà Ìàð÷³íà Êîæ³ºëà ç ïð³îðèòå-

òàìè ðåôîðìóâàííÿ îáîðîííîãî ñåêòîðà íàøî¿ êðà¿íè, íàãîëîñèâøè íà âæå

äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàòàõ Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè ó ö³é ñôåð³.

— Ó÷àñòü Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè â îïåðàö³ÿõ ï³ä ïðîâîäîì ÍÀÒÎ º âàãîìèì

ñâ³ä÷åííÿì âèñîêîãî ð³âíÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè

òà çáðîéíèìè ñèëàìè êðà¿í-÷ëåí³â Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íîãî àëüÿíñó, — ï³äêðåñ-

ëèâ òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãî-

ëîâíîêîìàíäóâà÷à ÇÑ Óêðà¿íè.

Ó ñâîþ ÷åðãó Ãîëîâà Îô³ñó çâ'ÿçêó ÍÀÒÎ â Óêðà¿í³ ïàí Ìàð÷³í Êîæ³ºë çà-

ïåâíèâ ñâîãî ñï³âðîçìîâíèêà â òîìó, ùî Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íèé àëüÿíñ ³ íàäà-

ë³ ï³äòðèìóâàòèìå Óêðà¿íó íà øëÿõó äî Ïëàíó ä³é ùîäî ÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ òà

íàáóòòÿ ïîâíîïðàâíîãî ÷ëåíñòâà â Àëüÿíñ³ íà âèêîíàííÿ ð³øåíü Áóõàðåñò-

ñüêîãî ñàìì³òó ÍÀÒÎ.

21 æîâòíÿ ó ñòîëèö³ Ðåñïóáë³êè

Áîëãàð³ÿ Ñîô³¿ â³äáóëîñÿ çàñ³-

äàííÿ Ðàäè ì³í³ñòð³â îáîðîíè

êðà¿í Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.

Íàøó äåðæàâó íà öüîìó ôîðóì³

ïðåäñòàâëÿëà â³éñüêîâà äåëå-

ãàö³ÿ íà ÷îë³ ç òèì÷àñîâî âèêî-

íóþ÷èì îáîâ'ÿçêè Ì³í³ñòðà

îáîðîíè Óêðà¿íè Âàëåð³ºì ²âà-

ùåíêîì.

Ó çàñ³äàíí³ âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèé ñêëàä îáîðîííèõ â³äîìñòâ êðà¿í-ó÷àñ-

íèöü ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ — Àëáàí³¿, Áîëãàð³¿, Ãðåö³¿, Ìàêåäîí³¿, ²òàë³¿, Ðóìóí³¿, ÑØÀ,

Ñëîâåí³¿, Òóðå÷÷èíè, Õîðâàò³¿, Óêðà¿íè òà Áîñí³¿ ³ Ãåðöåãîâèíè, à òàêîæ êðà¿í-

ñïîñòåð³ãà÷³â — Ãðóç³¿, Ìîëäîâè, Ñåðá³¿, ×îðíîãîð³¿ òà ïðåäñòàâíèêè êîìàíäó-

âàííÿ ÍÀÒÎ ó Íåàïîë³ ³ Áðþíñóì³.

Çà ï³äñóìêàìè äâîñòîðîííüî¿ çóñòð³÷³ ç õîðâàòñüêîþ â³éñüêîâîþ äåëåãàö³-

ºþ òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè Âàëåð³é ²âà-

ùåíêî òà Äåðæàâíèé ñåêðåòàð Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Ðåñïóáë³êè Õîðâàò³ÿ

ïàí Ï'ºð Øèìóíîâè÷ ï³äïèñàëè Ïëàí äâîñòîðîííüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ

îáîðîííèìè â³äîìñòâàìè îáîõ êðà¿í íà 2010 ð³ê.

Òàêîæ óïîâíîâàæåíèìè ïðåäñòàâíèêàìè îáîðîííèõ â³äîìñòâ áóëè ï³äïè-

ñàí³ ïëàíè äâîñòîðîííüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà íà 2010 ð³ê ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ðó-

ìóí³ºþ, Óêðà¿íîþ òà Áîëãàð³ºþ.

Â õîä³ çàñ³äàííÿ óñ³ éîãî ó÷àñíèêè ï³äòðèìàëè ³í³ö³àòèâó Áîëãàð³¿ ùîäî

ïðèéíÿòòÿ  Ñåðá³¿ òà ×îðíîãîð³¿ ÿê ïîâíîïðàâíèõ ÷ëåí³â Ðàäè ì³í³ñòð³â îáîðî-

íè êðà¿í Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.

Òàêîæ êåð³âíèêè îáîðîííèõ â³äîìñòâ êðà¿í Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ïðèâ³-

òàëè ïðèºäíàííÿ Áîñí³¿ ³ Ãåðöåãîâèíè â ÿêîñò³ êðà¿íè-ñïîñòåð³ãà÷à äî áàãà-

òîíàö³îíàëüíèõ ìèðîòâîð÷èõ ñèë êðà¿í Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè — áàãàòîíà-

ö³îíàëüíî¿ áðèãàäè «Seebrig».

Êð³ì òîãî, ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ ï³äïèñàëè îíîâëåíó Óãîäó ïðî Êîîðäèíà-

ö³éíèé êîì³òåò Ïîë³òèêî-â³éñüêîâîãî êîì³òåòó Ðàäè ì³í³ñòð³â îáîðîíè êðà-

¿í Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, â ÿê³é êåð³âíèêè îáîðîííèõ â³äîìñòâ êðà¿í

Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ï³äòâåðäèëè ñï³ëüíå ïðàãíåííÿ çàëèøàòè öþ

áåçïåêîâó ñòðóêòóðó â³äêðèòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ ïðèºäíàííÿ äî íå¿ ³íøèõ

êðà¿í.



Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ

Òèìîøåíêî íàãîëîñèëà íà íåîá-

õ³äíîñò³ ðîçðîáêè ñïåö³àëüíî¿

óðÿäîâî¿ ïðîãðàìè ç ìåòîþ êîì-

ïëåêñíîãî ðîçâèòêó äâîõ â³é-

ñüêîâèõ ë³öå¿â ó ñèñòåì³ Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

— ß ïðèéíÿëà äåê³ëüêà âàæëèâèõ

ð³øåíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ðîçâèòêó òà-

êî¿ ïðåêðàñíî¿ øêîëè, ÿê âàøà, ³ íå

ò³ëüêè. Òîìó ùî ñüîãîäí³ â Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè ëèøå äâà â³éñüêîâèõ ë³öå¿, ÿê³

ìàþòü òàêèé ñòàòóñ, — ñêàçàëà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìîøåíêî ï³ä

÷àñ â³äâ³äàííÿ Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ ²âàíà Áîãóíà ç íàãîäè ñâÿ-

òà Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ³ Äíÿ óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà.

Ãëàâà Óðÿäó ïîâ³äîìèëà ïðî äîìîâëåí³ñòü ì³æ êåð³âíèöòâîì Óðÿäó, Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðîíè òà Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â ïðî ðîçðîáêó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì

ñïåö³àëüíî äëÿ öèõ ë³öå¿â îêðåìî¿ ïîòóæíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó. Êð³ì òîãî, âæå

ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùîá ç 1 æîâòíÿ â÷èòåëÿì, ÿê³ â íèõ ïðàöþ-

þòü, áóâ íà 50 â³äñîòê³â çá³ëüøåíèé îêëàä, ùî äàâàòèìå ìîæëèâ³ñòü çàëó÷à-

òè íàéêðàù³ êàäðè, à ãîëîâíå — ¿õ óòðèìóâàòè.

— Ìè çíàºìî, ùî ó âàñ ïðàöþþòü ïðåêðàñí³ îô³öåðè-âèõîâàòåë³, ÿê³ îäíî-

÷àñíî ³ ñòâîðþþòü âàì êîìôîðòí³ óìîâè æèòòÿ, ³ âèõîâóþòü âàñ òàê, ÿê öå ñë³ä

ðîáèòè. Ñàìå òîìó ìè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ: âñ³ì îô³öåðàì — âèõîâàòåëÿì, ïñè-

õîëîãàì òà ³íøèì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ë³öåþ ç 1 æîâòíÿ ï³äâèùèòè îêëàäè

íà 100 â³äñîòê³â. Àäæå öå º äóæå âàæëèâà ñêëàäîâà, ùîá îô³öåðñüêèé êîð-

ïóñ éøîâ ïðàöþâàòè äî âàñ, ïðè÷îìó íàéêðàù³ îô³öåðè Óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿, —

íàãîëîñèëà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè.

3

Â³äáóëîñÿ äâîñòîðîííº êîìàíäíî-

øòàáíå òðåíóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë

ÇÑ Óêðà¿íè òà Â³éñüêîâî-Ïîâ³òðÿíèõ

Ñèë ³ â³éñüê ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè

ÇÑ Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü, ïðèñâÿ÷åíå

â³äïðàöþâàííþ ïðàêòè÷íèõ ä³é ÷åð-

ãîâèõ ñèë ç ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè.

Ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì Êàá³íåòîì

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ð³øåííÿ ùîäî âèä³-

ëåííÿ êîøò³â äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò

ç ìîäåðí³çàö³¿ âåðòîëüîò³â Ì³-8 òà

Ì³-24, çàêóï³âë³ ïðèñòðî¿â êóìóëÿ-

òèâíîãî çàõèñòó äëÿ òàíê³â ÁÌ «Áó-

ëàò» òà ñòâîðåííÿ êîðàáëÿ òèïó

«êîðâåò» âíåñåíî çì³íè äî ïàñïîðòà

áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè íà 2009 ð³ê.

Ó Ñåâàñòîïîë³ äåëåãàö³ÿ ïðåäñòàâíèê³â

ÂÌÑ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè â

ªâðîï³ ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè ìîá³ëüíèõ

âîäîëàçíèõ ïîøóêîâî–ðÿòóâàëüíèõ

ãðóï îáì³íÿëàñÿ äîñâ³äîì ïðîâåäåííÿ

ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüíèõ îïåðàö³é ç óê-

ðà¿íñüêèìè â³éñüêîâèìè âîäîëàçàìè.

Àðì³éñüê³ ñïîðòñìåíè âèáîðîëè

á³ëüø³ñòü íàãîðîä Â³äêðèòîãî Êóáêà

Óêðà¿íè ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè, ÿêèé

ïðîéøîâ ó Ëüâîâ³.

Óêðà¿íñüêà â³éñüêîâà äåëåãàö³ÿ íà

÷îë³ ç êîìàíäóâà÷åì Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîë-

êîâíèêîì ²âàíîì Ðóñíàêîì íà Ñå-

óëüñüê³é Ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ àåðî-

êîñì³÷íî¿ òà â³éñüêîâî¿ ïðîìèñëî-

âîñò³ îçíàéîìèëàñÿ ç ïðîäóêö³ºþ òà

íîâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè ïðîâ³äíèõ

êðà¿í ñâ³òó â àåðîêîñì³÷í³é ãàëóç³.

Ïðåäñòàâíèêè Îäåñüêî-Êðèìñüêîãî

åêçàðõàòó Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòî-

ëèöüêî¿ Öåðêâè ïîäàðóâàëè îñîáî-

âîìó ñêëàäó Çàõ³äíî¿ â³éñüêîâî-ìîð-

ñüêî¿ áàçè ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè ³êîíó

Çàðâàíèöüêî¿ Ìàòåð³ Áîæî¿.

Ï³ä ÷àñ îñ³ííüî¿ ïðèçîâíî¿ êàìïàí³¿ äî

Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

áóäå ïðèçâàíî 4567 þíàê³â, ÿê³, çà-

ëåæíî â³ä îñâ³òè, ïðîõîäèòèìóòü ñëóæ-

áó ïðîòÿãîì ðîêó àáî äåâ’ÿòè ì³ñÿö³â.

Ñåðåä ï’ÿòè ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä —

ó÷àñíèöü â³äêðèòîãî êëóáíîãî ÷åìï³-

îíàòó Óêðà¿íè ó Çàïîð³ææ³ çâàííÿ

íàéñèëüí³øîãî êëóáó ç ãðåêî-ðèì-

ñüêî¿ áîðîòüáè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â âèáî-

ðîâ Ñïîðòèâíèé êëóá ç áîðîòüáè

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Çà ìàòåð³àëàìè 

Óïðàâë³ííÿ ïðåñ-ñëóæáè ÌÎ Óêðà¿íè

13 æîâòíÿ ó Â³ííèö³ â³äáóëàñÿ

ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ êîìàíäóâà÷à

Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà

²âàíà Ðóñíàêà ç àêòóàëüíèõ ïè-

òàíü ñòàíó àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè

Çáðîéíèõ Ñèë, øëÿõ³â â³äíîâ-

ëåííÿ òà ðîçâèòêó.

Îñîáëèâó óâàãó êîìàíäóâà÷ çâåðíóâ

íà ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ³

çàãàëîì àâ³àö³éíî¿ ãàëóç³ â Óêðà¿í³, çîêðåìà, íà ïðîáëåìó íåäîô³íàíñóâàííÿ.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî ñüîãîäí³, ó çâ'ÿçêó ç³ ñòâîðåííÿì ïîâíîãî íîðìàòèâíî-

ïðàâîâîãî áàçèñó, ñïðàâí³ñòü òåõí³êè çàëåæèòü ëèøå â³ä ñòàíó ô³íàíñóâàííÿ

³ â³äíîñíî íåçíà÷íîãî îáñÿãó íàóêîâî-òåõí³÷íèõ òà îðãàí³çàö³éíèõ ïðîáëåì.

— Â Óêðà¿í³ íà ñüîãîäí³ ñòâîðåíî âñ³ íåîáõ³äí³ çàêîíîäàâ÷³, îðãàí³çàö³éí³,

íàóêîâî-òåõí³÷í³, òåõíîëîã³÷í³ é âèðîáíè÷³ óìîâè äëÿ ï³äòðèìàííÿ òà â³äíîâ-

ëåííÿ ñïðàâíîñò³, ìîäåðí³çàö³¿, à òàêîæ ñòàëîãî ðîçâèòêó àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà ïåðåäóìîâè äëÿ ïåðåîçáðîºííÿ íîâîþ òåõí³êîþ, —

ï³äêðåñëèâ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ²âàí Ðóñíàê.

Âîäíî÷àñ, çà éîãî ñëîâàìè, Ïîâ³òðÿí³ Ñèëè íàáëèçèëèñÿ äî ìåæ³, êîëè âïëèâ

ð³çíîìàí³òíèõ ÷èííèê³â ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó åêñïëóàòàö³¿ â³éñüêîâî¿ àâ³à-

ö³éíî¿ òåõí³êè ïðèçâ³â äî òîãî, ùî íåîáõ³äíèì º çä³éñíåííÿ ïåâíîãî îáñÿãó â³ä-

íîâëþâàëüíèõ ðîá³ò, ÿê³ ãàðàíòóâàòèìóòü ïîäàëüøó áåçïå÷íó åêñïëóàòàö³þ.

— ×åðåç îáìåæåííÿ ô³íàíñóâàííÿ Êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë áóëî çìóøå-

íå øóêàòè àëüòåðíàòèâí³ øëÿõè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè â³äíîâëåííÿ òà ìîäåðí³çà-

ö³¿ ë³òàê³â. Òàê, âæå ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî

äåÿê³ ïèòàííÿ â³äíîâëåííÿ òà ðåìîíòó àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè Çáðîéíèõ Ñèë», ÿêèì ïðî-

ïîíóºòüñÿ çàòâåðäèòè ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óê-

ðà¿íè ç àâ³àðåìîíòíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ñïîñîáîì ïåðåäà÷³ íàäëèøêîâîãî ðóõî-

ìîãî â³éñüêîâîãî ìàéíà, — çàçíà÷èâ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ²âàí Ðóñíàê.

ßê çàóâàæèâ êîìàíäóâà÷ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë, òàêå âèð³øåííÿ ïèòàííÿ äàñòü

çìîãó çá³ëüøèòè ô³íàíñîâ³ íàäõîäæåííÿ äëÿ â³äíîâëåííÿ, ðåìîíòó òà ìîäåð-

í³çàö³¿ àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ âíóòð³øíüîãî ðåñóðñíîãî ïî-

òåíö³àëó, çîêðåìà, íàäëèøêîâîãî òà çàñòàð³ëîãî îçáðîºííÿ, â³éñüêîâî¿ òà

ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè.
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У перших днях жовтня на по�
лігоні «Широкий лан», що під
Миколаєвом, відбулося най�
масштабніше в цьому році ко�
мандно�штабне навчання під�
розділів Сухопутних військ з
бойовою стрільбою. Іспит на
професійну майстерність
складали військовослужбовці
72�ї окремої механізованої
бригади 8�го армійського кор�
пусу СВ ЗС України.

Розпочався вишкіл з 400�кі�
лометрового маршу, який під�
розділи з’єднання здійснили
комбінованим способом з міс�
ця постійної дислокації у місті
Біла Церква. Більше 60 оди�
ниць автомобільної техніки
прибули до місця призначен�

ня колоною, яку очолив ко�
мандир бригади полковник
Андрій Грищенко, а 70 машин
броньованої техніки були дос�
тавлені до місця навчань заліз�
ничним транспортом. Незва�
жаючи на значну відстань,
марш пройшов без пригод. Ма�
шини прибули згідно плану
вчасно, під час руху були вико�
нані всі заходи безпеки. 

На полігоні особовий склад
бригади одразу ж розпочав
підготовку до навчання з бо�
йовою стрільбою: піхотинці
облаштували позиції, відпра�
цювали бойові документи,
провели попередню рекогнос�
цировку місцевості та прис�
трілку стрілецької зброї. За дія�
ми підлеглих спостерігали ко�
мандувач Сухопутних військ

Збройних Сил України гене�
рал�полковник Іван Свида та
командир 8�го армійського
корпусу генерал�лейтенант
Сергій Островський.

— Командно�штабне навчан�
ня підрозділів 72�ї окремої ме�
ханізованої бригади є наймас�
штабнішим у цьому році нав�
чанням Сухопутних військ, —
наголосив генерал�полковник
Іван Свида. — До його прове�
дення залучено тисячу військо�
вослужбовців і 150 одиниць
броньованої та автомобільної
техніки. Авіаційну підтримку
дій забезпечують бойові гелі�
коптери Мі�24 зі складу 11�го
полку армійської авіації та па�
ра штурмовиків Су�25 зі складу
бригади тактичної авіації По�
вітряних Сил ЗС України.

ВВВВООООГГГГННННЕЕЕЕВВВВИИИИЙЙЙЙ    ССССММММЕЕЕЕРРРРЧЧЧЧ    
ННННААААДДДД    ««««ШШШШИИИИРРРРООООККККИИИИММММ    ЛЛЛЛААААННННООООММММ»»»»
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Темою навчання, керівниц�
тво яким здійснював генерал�
лейтенант Сергій Остров�
ський, була маневрена оборо�
на механізованого батальйо�
ну, підсиленого танковим,
артилерійським та зенітним
ракетним підрозділами. За ле�
гендою, підрозділи 72�ї окре�
мої механізованої бригади
вступили в бій з умовним про�
тивником, який порушив дер�
жавний кордон України і по�
чав просування у глиб терито�
рії нашої держави. 

Ведучи маневрену оборону,
підрозділи бригади затягнули
загони умовного противника
у «вогневий мішок» і завдали
йому потужного вогневого
удару. З повітря їх підтриму�

вали пара штурмовиків Су�25
зі складу бригади тактичної
авіації та пара вертольотів
вогневої підтримки Мі�24 зі
складу 11�го полку армійської
авіації. В ході бою авіація на�
несла по умовному противни�
ку нищівний ракетно�бомбо�
вий удар.

Довершили знищення «воро�
га» підняті по тривозі десан�
тники 79�ї окремої Миколаїв�
ської аеромобільної бригади.

— Рішення щодо залучення
десантників я прийняв прак�
тично в останню хвилину —
напередодні активної фази
навчання. Зроблено це було
для того, аби перевірити їхні
дії по тривозі. Аеромобілісти
виявилися цілком готовими

до активних бойових дій і з
честю виконали поставлені
перед ними завдання, — кон�
статував генерал�полковник
Іван Свида.

Висловивши задоволення
результатами проведеного
навчання і подякувавши пол�
ковнику Грищенку за викона�
ну роботу, командувач приві�
тав його з днем народження,
який офіцер відзначив у день
проведення активної фази
навчання:

— Сьогодні воїни 72�ї окре�
мої механізованої бригади
зробили для свого командира
найкращий подарунок — діяли
професійно, по�бойовому, як і
належить справжній цариці
полів.



6

Очікуваний рівень «питомої фі�

нансової озброєності» ЗС України

складе в 2010 році 12,003 тис. дола�

рів на одного військовослужбовця.

Причому це за умови, що Указ Пре�

зидента України від 10 січня 2009

року, який передбачає доведення

чисельності Збройних Сил до 162

тисяч, виконуватися не буде і вони

збережуть існуючий штат мирного

часу — 149 тисяч військовослуж�

бовців. Виходить, рівень фінансо�

вого забезпечення не такий вже й

малий? Що ж — подивимося. У

НАТО (без Ісландії) відповідний

показник складає в середньому

266,516 тис. доларів (більш ніж у 22

рази вищий за очікуваний україн�

ський), у НАТО (без США й Іслан�

дії) — 136,6 тис. доларів (більш ніж

в 11 разів вищий), в ЄС — 155,261

тис. доларів (майже в 13 разів ви�

щий). При цьому всі країни — чле�

ни НАТО і члени ЄС вкладають у

солдата не просто більші, а набага�

то більші кошти, ніж Україна. 

Але спочатку трохи про загальні

обсяги фінансування. Із внесенням

15 вересня до Верховної Ради про�

екту Державного бюджету України

на 2010 рік стали відомі й основні

параметри військових видатків

країни. Бюджетні повноваження

Міністерства оборони передбача�

ється визначити (з урахуванням

фінансування по окремій статті Го�

ловного управління розвідки на

суму 377,049 млн грн.) в обсязі

13412,833 млн. грн. або, виходячи з

урядового прогнозу середньоріч�

ного курсу гривні до долара США

7,5:1 — 1788,378 млн доларів, що

має скласти 1,14 відсотка від очіку�

ваного номінального (у поточних

цінах) валового внутрішнього

продукту. Для порівняння: у мину�

лому році бюджет Міністерства

оборони України складав 9756,633

млн грн. (1,02% ВВП), а в ниніш�

ньому (очікувані параметри) —

11976,784 млн (1,14% ВВП). 

Таким чином, теоретично в наяв�

ності деяке зростання військових

витрат — принаймні в гривневому

вираженні. Тим більше, слід врахо�

вувати те, що в національний вій�

ськовий бюджет не входить значна

частина витрат, які, згідно з міжна�

родною практикою, у такі бюджети

включаються, оскільки відповідні

військові формування належать до

збройних сил. Це жандармерія,

функції якої у нас виконують Внут�

рішні війська МВС (бюджет у 2010

році — 1234,366 млн грн.), заліз�

ничні війська (у нас — Державна

спеціальна служба транспорту Мін�

трансзв’язку з бюджетом 185,696

млн грн.) і частини урядового зв’яз�

ку, що входять до Державної служ�

би спецзв’язку та захисту інформа�

ції (бюджет — 381,914 млн грн.). 

З урахуванням асигнувань на

потреби цих структур, а також 30

млн грн., які виділяються Мінпром�

політики на утилізацію застарілих

боєприпасів плюс 7,674 млн грн. —

МНС на ліквідацію боєприпасів ча�

сів Другої світової війни в районах

Севастополя й Керчі та затопленої

в акваторії Чорного моря хімічної

зброї, загальний запланований

військовий бюджет України на

2010 рік має бути оцінений в

15252,483 млн грн. (1,29% ВВП). 

Ця частка військових витрат від�

носно ВВП знаходиться цілком на

рівні «європейських стандартів».

Правда, зазвичай вказують, що в

НАТО відповідна цифра значно ви�

ща. Це дійсно так: у 2008 році ці вит�

рати у ВВП держав Альянсу, які ма�

ють власні збройні сили, тобто всіх,

крім Ісландії, становили в середньо�

му 3,19%. Але при цьому замовчу�

ється той факт, що 70% військових

витрат НАТО несуть США, за раху�

нок яких і «накручується» загаль�

ноблоковий показник фінансово�

мобілізаційної потужності. 

АКТУАЛЬНО

Ðèçèêíó âèñëîâèòè «êðàìîëüíó» äóìêó:
«äâîõâ³äñîòêîâèé ôåòèøèçì», ùî âèÿâëÿºòüñÿ
ó ïðàãíåíí³ äîìîãòèñÿ ñàìå òàêî¿ ÷àñòêè â³é-
ñüêîâèõ âèòðàò ó ÂÂÏ, íå ìàº ñåíñó. Á³ëüøå
òîãî, Çáðîéíèì Ñèëàì ³ Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè
Óêðà¿íè íàñïðàâä³ ìàº áóòè îäíàêîâî, ÿêèé
â³äñîòîê â³ä ÂÂÏ òàê³ âèòðàòè ñêëàäàþòü. Àä-
æå ãîëîâíó ðîëü â³ä³ãðàº ³íøèé ïîêàçíèê, à
ñàìå îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ íà îäíîãî â³éñüêî-
âîñëóæáîâöÿ. ² îñü òóò ñèòóàö³ÿ º íå íàäòî îï-
òèì³ñòè÷íîþ.

Якщо «бюджет розвитку» ще може
зачекати кілька років, то зволікання
з «бюджетом боєздатності» просто
неприпустимі

ББББЮЮЮЮДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕТТТТ––––2222000011110000 ::::     
ППППРРРРООООЕЕЕЕККККТТТТИИИИ    ІІІІ ППППРРРРООООЖЖЖЖЕЕЕЕККККТТТТИИИИ
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Якщо ж оцінювати позбавлені

впливу «американської гирі» дані

по «НАТО мінус США» та Європей�

ському Союзу, то картина вихо�

дить дещо інша: в середньому вит�

рати цих груп держав на оборону

складають усього 1,8% ВВП для

конфігурації «НАТО мінус США» і

1,56% — для ЄС. 

Неважко помітити, що останній

показник досить близький до но�

мінального (важливе застережен�

ня!) українського. Більше того, ряд

держав — членів НАТО і ЄС мають

менший або однаковий з україн�

ським показник фінансово�мобілі�

заційної напруги: 14 із 28�ми дер�

жав — членів НАТО та 16 із 27�ми

країн — членів ЄС. Причому в їх

числі не тільки всі нейтральні дер�

жави — члени ЄС (Австрія, Фінлян�

дія, Швеція), а й такі великі країни,

як Німеччина і Канада: їхні вій�

ськові витрати становлять по 1,2%

від ВВП. 

Отже, твердження, що військовій

організації України приділяється

набагато менше фінансової уваги,

ніж своїм національним військо�

вим організаціям приділяють єв�

ропейці, з позицій «відсоткової

статистики» навряд чи обгрунто�

ване. Однак, наголошую ще раз:

проблема в тому, що такий підра�

хунок, як ми пересвідчилися, є не

зовсім коректним.

Неймовірно, але факт — фінан�

сування на одного військовослуж�

бовця навіть в Албанії (!), яка зай�

має по цьому показнику найнижчу

позицію в НАТО, вище від заплано�

ваного на 2010 рік у нас (13,612

тис. дол. і вже згадувані 12,003 тис.

відповідно). Зрозуміло, що дове�

денням військових витрат до рівня

2% ВВП тут не обійтися. Наприк�

лад, щоб забезпечити якість фінан�

сування на рівні, скажімо, турець�

кої армії, Україні треба збільшити

асигнування на свої Збройні Сили

в 3,6 рази. Але це — справа майбут�

нього...

Особливу увагу слід звернути на

те, що навіть існуючі скромні бюд�

жетні плани є «фінансовим обма�

ном зору». Як відомо, хронічною

проблемою національного обо�

ронного бюджету є ступінь його

реалістичності в частині, що нале�

жить до так званого спеціального

фонду, який наповнюється за раху�

нок реалізації надлишкового рухо�

мого й нерухомого майна Мінобо�

рони. У минулому році по відповід�

ній статті військове відомство

одержало лише 651,015 млн при

запланованих 999,85 млн грн.

Проте на 2009 рік для Міністерства

оборони був встановлений план

наповнення спецфонду в обсязі

4221,573 млн грн., з яких станом на

кінець серпня тільки ще треба бу�

ло заробити 3,6 млрд (близько

85%). Фактично ж уже ясно, що в

поточному році цей план викона�

ний не буде. Природно, доля плану

по наповненню військовим ві�

домством цієї частини бюджету в

наступному році, на який спец�

фонд Міноборони запланований в

обсязі 4756,737 млн грн., що скла�

дає 35,5% бюджету міністерства,

викликає сумніви. 

Тим часом саме на спецфонд

припадає значна частина асигну�

вань. Так, з фінансуванням за раху�

нок цього фонду витрат по заку�

півлі нової й модернізації наявної

військової техніки (по відповідних

статтях 1235,447 млн грн. із загаль�

ної суми на ці потреби 1261,633

млн), а також дослідження у сфері

оборони (52,498 млн грн. при за�

гальних витратах 91,735 млн) ще

можна на певний час погодитися.

Але інші статті мають бути повніс�

тю переведені в загальний (гаран�

тований) фонд держбюджету. 

У нас же сьогодні справа дохо�

дить до абсурду. Так, у спецфонд

пішла основна маса витрат (майже

65% від загальної суми) по... забез�

печенню живучості та вибухо� і по�

жежобезпеки арсеналів, баз і скла�

дів озброєння ракет та боєприпасів

Збройних Сил. А на підтримання

боєздатності й експлуатацію озб�

роєння та військової техніки в за�

гальному фонді оборонного бюд�

жету грошей взагалі не знайшло�

ся — всі витрати по цій статті пере�

адресовані в спеціальний фонд.

Хоча цінність збройних сил, не

спроможних утримувати в належ�

ному стані озброєння й техніку,

викликає великі сумніви. І цілком

очевидно, що боєздатність з’єд�

нань і частин не повинна залежати

від того, скільки надлишкового

майна Збройних Сил реалізовано. 

Отже, запропонований проект

Державного бюджету — принай�

мні у частині витрат на потреби

оборони — потребує серйозної

доробки. Це стосується передусім

необхідності встановити більш ре�

алістичний баланс між загальною

й спеціальною його частинами, а

також загальним рівнем фінансу�

вання Збройних Сил. «Бюджет роз�

витку» ще може зачекати кілька ро�

ків, але «бюджет боєздатності»,

включно з належним фінансуван�

ням соціальних заходів, що прямо

впливають на боєздатність через

мотивацію особового складу,

Збройні Сили України повинні ма�

ти вже зараз!

Ñåðã³é ÃÎÍ×ÀÐÎÂ

ТЕМА НОМЕРА

Ùîá çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ

Çáðîéíèõ Ñèë íà ð³âí³, ñêàæ³ìî,

òóðåöüêî¿ àðì³¿, Óêðà¿í³ òðåáà çá³ëüøèòè

â³éñüêîâ³ âèäàòêè â 3,6 ðàçà.



8

— Валентине Миколайовичу,
наскільки актуальним сьогод�
ні є питання військової куль�
тури для наших Збройних
Сил?

— Сьогодні перед Збройними

Силами України вкотре постали

проблеми корегування шляхів сво�

го розвитку. Але незмінним зали�

шається одне: напрям їх подальшої

професіоналізації. При цьому го�

ловним має стати виведення їх на

якісно новий рівень військової

культури. Проте визначення по�

няття «військова культура» взагалі

відсутнє в сучасних українських

словниках. Парадокс ще й у тому,

що немає чіткого розуміння цього

терміну і у військовому середови�

щі. На мій погляд, в загальному виг�

ляді під військовою культурою тре�

ба розуміти все, що створено лю�

диною у матеріальній та духовній

сферах воєнної справи і є складо�

вою культури народу в цілому. 

— Чи доречно ставити питан�
ня військової культури на
один рівень з озброєнням та
військовою технікою?

— За умов, коли не вистачає гро�

шей на найнеобхідніше для забез�

печення життєдіяльності військ,

це, можливо, здається несвоєчас�

ним. Напевно, з цим можна було б

зачекати, що, власне, й відбувалося

майже 18 років, якби не доведений

життям та історичним розвитком

подій факт: головний показник

військової культури — захист Віт�

чизни ціною максимального збе�

реження людських та матеріаль�

них ресурсів. Ця формула визнана

нормою і є практикою військового

будівництва багатьох провідних

країн світу, окрім України. Для вій�

ськової сфери нашої держави пи�

тання культури залишаються дру�

горядними. 

— Але ж існує досить устале�
не сприйняття культури у вій�
ськовому середовищі, далеке
від її зв’язку з боєготовністю… 

— Так, воно максимально спро�

щене, сприймається лише через

функціонування будинків офіце�

рів та клубів військових частин,

роботу бібліотек, організацію

культурно�масових заходів та від�

починку. Військова культура

пов’язується переважно з гуманіза�

цією всіх сфер військової діяль�

ності, задоволенням соціальних

потреб та інтересів військовослуж�

бовців і членів їхніх сімей. Воно не
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містить чіткого воєнного компо�

ненту і має досить опосередкова�

ний та обмежений вплив на досяг�

нення завдань підготовки військ

(сил), забезпечення перемоги у

ймовірному сучасному збройному

протистоянні, досягненні визна�

ченої мети операцій (бойових

дій). Фактично, йдеться про деякі

компоненти духовного фактора їх

підготовки та застосування. Такій

військовій культурі «немає місця»

на полі бою. А якщо так, то навіщо

витрачати «надмірні обсяги» дефі�

цитних матеріальних та фінансо�

вих засобів на те, що не буде вико�

ристано в особливий період! 

— Кого, на Ваш погляд, мож�
на вважати носієм військової
культури?

— Військова культура реалізуєть�

ся через особовий склад Збройних

Сил, членів їхніх сімей та всіх, хто

не байдужий до українського вій�

ська. Головними ж її носіями мають

бути офіцери. На жаль, суспільство

давно не розглядає офіцерський

корпус як корпоративне об’єднан�

ня найбільш освічених і таланови�

тих своїх представників. У порів�

нянні з минулими стандартами

планка відповідності офіцера об�

разу високоосвіченої людини

значно знижена. Йому достатньо

бути обізнаним у мистецтві, більш�

менш регулярно відвідувати мис�

тецькі заклади, дотримуватися ети�

кету та мовної культури. 

— Валентине Миколайовичу,
чи є сьогодні військова культу�
ра об’єктом наукових дослід�
жень, чи «прописана» вона в
документах, що регламенту�
ють життєдіяльність Зброй�
них Сил України?

— За часи незалежності військо�

ва культура так і не стала самостій�

ним об’єктом наукового аналізу.

Це пояснюється тим, що на етапі

створення Збройних Сил не була

визначна її роль у військовому бу�

дівництві. Термін «військова куль�

тура» не посів належного місця у

програмних документах, не знай�

шов він відображення і в планах

розвитку та професіоналізації вій�

ська.

Спрощене, суто побутове тракту�

вання військової культури не дає їй

можливості ідентифікуватися, зая�

вити про своє право на існування.

І це при тому, що її складовими є

культура мислення, керівництва та

підпорядкування, дисциплінарна,

штабна та технічна культура, воєн�

но�політична та національно�істо�

рична, військово�патріотичне ви�

ховання, культура спілкування і

мовна культура, фізичне вдоскона�

лення та здоровий спосіб життя,

правова культура, культура пове�

дінки та взаємовідносин. Кожна з

них здатна реалізуватися у факто�

ри бойової готовності військ (сил),

в складові перемоги над супротив�

ником у бою. 

Людина зі зброєю в руках повин�

на мати високі моральні якості,

інакше вона стане загрозою не

стільки для вірогідного супротив�

ника, скільки для тих, кого має за�

хищати. Якщо в людину закладені

якості громадянина�патріота, то

для перетворення її у воїна достат�

ньо курсу бойової підготовки, а

військові накази вона сприймати�

ме як закони своєї держави. 

— Які результати від запро�
вадження військової культури
ми можемо очікувати? 

— Передусім це чітке розуміння

національних інтересів та завдань

Збройних Сил України, довіра осо�

бового складу до воєнно�політич�

ного керівництва, бойова актив�

ність, випереджальні та несподіва�

ні дії, нав’язування противнику

власної волі, воєнні хитрощі, згур�

тованість військових колективів,

довіра до командирів та начальни�

ків, а також фізична витривалість,

психологічна стійкість та нейтра�

лізація інформаційно�психологіч�

ного впливу операцій противника. 

Саме за таким наповненням вій�

ськова культура закладає підґрунтя

впевненості у здатності військ ви�

конати найскладніші бойові зав�

дання, нестандартного і творчого,

вільного від шаблонів мислення

під час ведення бойових операцій,

що в кінцевому результаті має за�

безпечити перемогу над супротив�

ником з максимальним збережен�

ням людей та матеріальних ресур�

сів. А це і є показником воєнного

мистецтва. Проявом військової

культури, безумовно, має стати сві�

доме ставлення особистості до вій�

ськової дисципліни, грамотна і

максимально ефективна експлуа�

тація озброєння та військової тех�

ніки, суттєве зниження показників

правопорушень, відсутність неке�

рованої плинності кадрів, раціо�

нальна витрата матеріальних та

фінансових ресурсів.

— Чим може обернутися для
Збройних Сил стійка неповага
до питань культури у військо�
вій сфері?

— Вже сьогодні це зниження бо�

йових можливостей військ (сил),

гальмування процесу переходу

Збройних Сил на професійну ос�

нову, надмірна кадрова плинність

ЕКСКЛЮЗИВ

Ó á³áë³îòåêàõ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
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молодих офіцерів, неукомплекто�

ваність посад військовослужбов�

цями за контрактом. Поступова

деградація військової культури

призводить до вихолощення самої

морально�етичної складової слу�

жіння Батьківщині. 

Вже у далекому минулому часи,

коли були потрібні «олов’яні сол�

датики» з багаточисельних армій.

Втім, форми та методи підготовки

солдатів в Україні залишилися на

рівні другої половини минулого

століття. Комплексний підхід до

формування необхідних якостей

особистості військовослужбовця

не розглядається. А саме дія всіх

складових військової культури на

особистість має народжувати фе�

номен образу воїна�захисника

Батьківщини ХХІ століття, актуаль�

ність якого сьогодні важко перео�

цінити. 

— Але чи поширений у вій�
ськовому середовищі такий
погляд на мету, зміст та зна�
чення військової культури?

— Він не поширений в цілому у

суспільстві і не є предметом широ�

кого обговорення військових нау�

ковців і практично не відображе�

ний у чинних нормативно�право�

вих актах. Виходячи з необхіднос�

ті досягнення у стислі терміни по�

зитивних практичних результатів

щодо виведення Збройних Сил Ук�

раїни в якісно нову площину їх бо�

єздатності, досягнення відповід�

ності сучасним та перспективним

загрозам має прискорюватися й

розвиток військової культури, при�

чому випереджальними темпами.

Для цього необхідно проведення

як наукових досліджень, так і здій�

снення практичних кроків щодо

досягнення позитивних змін всіх

складових військової культури.

Найбільш значні перетворення ма�

ють відчути військовослужбовці

підрозділів, полків, бригад, а оціни�

ти — офіцери. За ступенем дина�

мізму впровадження культури у

військове середовище має випе�

реджувати процеси переозброєн�

ня і запровадження нових соціаль�

них стандартів військової служби,

тому що вони потребують на по�

рядки більші обсяги фінансових

витрат і можуть затягнутися на ро�

ки. Крім того, забезпечення належ�

ного ефекту вимагає супровод�

ження цього процесу формами та

методами військової культури. Це,

безумовно, важливо, але головне її

призначення сьогодні полягає у

захисті військовослужбовців від

розчарування, підтриманні віри у

тимчасовість труднощів, спряму�

ванні на створення принципово

нових Збройних Сил. 

— Хоча у рейтингу ставлення
суспільства до армії як держав�
ної інституції військова служ�
ба посідає друге місце, у про�
фесійному контексті вона
сприймається не надто пози�
тивно. Чи можливо це змінити
за допомогою військової куль�
тури? 

— Військова професія з 90�х ро�

ків минулого століття поступово

втрачала престижність серед мо�

лоді. Зараз на молодого офіцера

його однолітки дивляться або як

на «дивовижного» індивіда, або як

на «невдаху». Цивільне оточення

підштовхує його «не втрачати час

та шукати більш достойну роботу».

Така оцінка збігається з фактич�

ною (не декларованою) оцінкою

професії офіцера в суспільстві. Ад�

же реальний щомісячний дохід ко�

мандира підрозділу менший, ніж у

охоронця супермаркету. Така «ви�

сока оцінка» у поєднанні з кризо�

вою життєдіяльністю військових

частин, безперспективністю в от�

риманні житла, примітивним доз�

віллям дуже швидко зводять нані�

вець всі романтичні сподівання

вчорашнього випускника військо�

вого інституту. Падіння престижу

військової служби розпочалося не

в суспільстві, а в самому військово�

му середовищі з появи почуття не�

задоволеності офіцерів своїм ста�

новищем.

Соціальний дискомфорт був під�

силений дискомфортом духовним

через занепад військової культури,

на що, в першу чергу, відреагував

офіцерський корпус — становий

хребет армії. Офіцери залишилися

без духовної та ідейної підтримки

сенсу свого призначення. За роки

незалежності вони так і не почули

від суспільства, в тому числі діячів

культури, слів, сказаних з повагою:

«Є така професія — захищати Бать�

ківщину». На їхніх очах висока і

життєво важлива для держави місія

армії стала втрачати значимість:

мало хто сьогодні сподівається, що

Збройні Сили власноруч, без вход�

Íåìîæëèâî âèõîâàòè ïîâàãó

äî Áîéîâîãî Ïðàïîðà â³éñüêîâî¿

÷àñòèíè, ÿêùî éîãî â ÷àñòèí³…

íåìàº, à â³äñóòí³ñòü öüîãî ñèìâîëó

ïîÿñíþºòüñÿ áðàêîì êîøò³â.
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ження України у воєнно�політич�

ний союз, здатні захистити свою

країну. 

— Валентине Миколайовичу,
чи існують загальні показни�
ки стану військової культури у
Збройних Силах України?

— Безумовно. До них належать,

перш за все, стан матеріально�тех�

нічної бази культурного простору

Збройних Сил. Так, неможливо ви�

ховати повагу до Бойового Прапо�

ра військової частини, якщо його

немає. Не можуть серйозно сприй�

матися пояснення посадовців що�

до його відсутності у деяких вій�

ськових частинах через брак кош�

тів, через надто високу ціну виго�

товлення цього почесного знаку

(сьогодні це більше 6 тис. грн.).

Відсутність Бойового Прапора —

це фактично відсутність символу

честі, доблесті і слави. Бойовий

Прапор має зобов’язувати кожного

військовослужбовця віддано слу�

жити своєму народу, мужньо боро�

нити свою державу. Невже сьогодні

економічна ситуація в Україні гір�

ша, ніж під час Великої Вітчизняної

війни, коли особовий склад трьох�

сот дивізій на початку війни та

дев’ятисот на її завершальному ета�

пі уявити не міг, що Бойовий Пра�

пор може бути відсутній. 

— Яким чином військова куль�
тура може забезпечувати про�
цес професіоналізації Зброй�
них Сил?

— І професіоналізація, і підви�

щення бойової готовності Зброй�

них Сил неможливі, якщо у вій�

ськовій культурі відсутні її «робочі

інструменти». На сьогодні з 28 гар�

нізонних будинків офіцерів 85 від�

сотків потребують негайного капі�

тального або поточного ремонту.

Найгірше справи у віддалених гар�

нізонах, де будинок офіцерів чи

клуб військової частини є єдиним

закладом культури.

Про яке самовдосконалення вій�

ськово�професійних здібностей

офіцерів, виховання військово�

службовців на воєнній історії укра�

їнського війська можна говорити,

якщо бібліотечний фонд 241 існу�

ючої у Збройних Силах України

бібліотеки морально застарів, ли�

ше близько 10 відсотків книг — на

державній мові, а видання, випуще�

ні за роки незалежності, складають

вісім відсотків? Централізоване ж

поновлення бібліотечного фонду

практично не здійснюється. 

Сьогодні бібліотечна робота не

здатна компенсувати обмеженість

офіцерів�командирів підрозділів у

військово�технічній літературі для

підготовки занять з бойової підго�

товки. Через недофінансування

особовий склад військ (сил) вкрай

обмежений у можливостях отри�

мання інформації через друковані

періодичні видання. Так, у цьому

році з 15 найменувань друкованих

видань, що передбачені відповід�

ними нормами, у більшість вій�

ськових частини надходить лише

одне — газета «Народна армія», а в

деякі — два�три.

Про яке використання в практи�

ці бойового навчання особового

складу, підвищення якості опера�

тивної підготовки відповідної ка�

тегорії офіцерського складу нав�

чальних кіно�, відеофільмів може

йтися, якщо багато років залиша�

ється не вирішеним питання за�

безпечення клубів військових час�

тин відеопроекторами типу

INFOKUS? До цього часу не нала�

годжений випуск навчальних ві�

деофільмів, у більшості військових

частин не здійснюється тематич�

ний показ художніх та докумен�

тальних фільмів на широкому ек�

рані та радіообслуговування осо�

бового складу. А що говорити про

впровадження звичаїв і традицій,

якщо в Сухопутних військах пот�

ребують ремонту 80 відсотків му�

зеїв та кімнат Бойової слави? І та�

кий стан справ є характерним для

всіх Збройних Сил України.

Сьогодні переважна більшість

начальників клубів військових час�

тин не має відповідної фахової під�

готовки, а тому не здатна профе�

сійно організувати повноцінну ді�

яльність військових закладів куль�

тури, допомагати в організації

конференцій, круглих столів, семі�

нарів з актуальних питань підго�

товки та застосування військ (сил),

а також організувати дозвілля вій�

ськовослужбовців.

Розвиток військової культури

має здійснюватися комплексно.

Одночасно повинна удосконалю�

ватися матеріально�технічна база,

готуватися необхідні спеціалісти,

розроблятися нормативно�право�

ва база, методики і технології. Але

необхідні зусилля, сплановані ма�

теріальні витрати того варті. Без

такої роботи, без забезпечення

пріоритетності розвитку військо�

вої культури неможливо досягти

професіоналізації Збройних Сил

України.

Áåñ³äó âåëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

АКТУАЛЬНО

Íåãàéíîãî êàï³òàëüíîãî àáî

ïîòî÷íîãî ðåìîíòó ïîòðåáóþòü 23

³ç 28 ãàðí³çîííèõ áóäèíê³â îô³öåð³â.

Çîêðåìà, ó â³ääàëåíèõ ãàðí³çîíàõ, äå

âîíè º ºäèíèì îñåðåäêîì êóëüòóðè.



ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯ»
ВИРОБНИЦТВО РАДІОКЕРОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ПОЛІГОНІВ ТА ТИРІВ

Науково-виробниче підприємство «Ме-
тало конструкція» спеціалізується на роз-
робці та виготовленні полігонного об-
ладнання для облаштування полігонів та 
навчальних центрів підрозділів Збройних 
Сил України.

Науково-пошукові роботи проводяться 
спільно з конструкторсько-технологічним 
центром Міністерства оборони України, 
який з 2005 року виконує функції головної 
організації, що займається створенням та 
модернізацією зразків полігонного облад-
нання. За участю фахівців Центру розро-
блена документація на електронний блок 
для легких та середніх мішенних установок 
і на комплект мішенного обладнання. На 
виконання «Комплексного плану розвитку 

полігонів Збройних Сил України на період 
2007–2011 років», затвердженого Міністром 
оборони  України у 2008 році, в рамках  
дослідно-конструкторських робіт (шиф-
ри Тир-1, Тир-2) для потреб Збройних Сил 
України розроблені нові зразки полігонного 
обладнання, а саме: радіокерована важка 
та легка мішенні установки, радіокерована 
самохідна установка для рухомих цілей. 

Ці зразки полігонного обладнання 
успішно пройшли державні випробуван-
ня. В жовтні цього року, згідно з наказом 
Міністра оборони України, вони прийняті на 
постачання Збройних Сил України та вже 
плануються Командуванням Сухопутних 
військ для закупівлі з метою забезпечення 
полігонів та навчальних центрів.

РАДІОКЕРОВАНІ УСТАНОВКИ РМУ-Л

Установка призначена для автоматичного 
указання легких та середніх мішеней під час 
проведення занять з навчальних стрільб зі 
стрілецької зброї та бойових машин, а також з 
тактичної вогневої підготовки. Вона забезпечує 
проведення стрільб по цілях, які з’явилися 
(може застосовуватися самостійно або в групі), 
а також по рухомих цілях (застосовується у 
складі радіокерованої самохідної установки).



Адреса виробництва:
Україна, 13264, Житомирська обл.,

Чуднівський р-н, с. Краснопіль,
вул. Чуднівська, 77а

Адреса представництва:
Україна, 10029, м. Житомир,
вул. Чапаєва,7, оф.102-102

тел./факс: (0412) 41-31-99
e-mail: MK35215213@mail.ru

www. sec-mk.com.ua

РАДІОКЕРОВАНІ УСТАНОВКИ РМУ-В

Установка призначена для автома-
тичного указання важких мішеней під час 
проведення занять з навчальних стрільб 
зі стрілецької зброї та бойових машин, 
а також з тактичної вогневої підготовки. 
Вона забезпечує проведення стрільб по 
цілях, які з’являються (може застосо-
вуватися самостійно або в групі), а та-
кож по рухомих цілях (застосовується у 
складі радіокерованої самохідної уста-
новки).

РАДІОКЕРОВАНІ САМОХІДНІ УСТАНОВКИ (ЛЕГКІ) РСУ-Л

Установка забезпечує рух легких мішенних установок 
РМУ-Л (дві або чотири) або важкої мішенної установки РМУ-В 
під час проведення стрільб по рухомих цілях. Пересування її 
здійснюється рельсовими коліями.

РАДІОКЕРОВАНІ САМОХІДНІ УСТАНОВКИ (ВАЖКІ) РСУ-В

Ця установка забезпечує 
рух важкої мішенної уста-
новки РМУ-В під час про-
ведення стрільб по рухомих 
цілях. Існує можливість руху 
трьох установок одночас-
но за допомогою жорсткого 
зчепу. Пересування уста-
новки РСУ-Л здійснюється 
рельсовими коліями.
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Наведені елементи полігонного облад-
нання можуть застосовуватися на військових 
стрільбищах, танкових директрисах, директри-
сах БМП, вогневих містечках та на будь-якій 
ділянці полігону і взагалі на не підготовленій 
місцевості.

Запропоноване до Вашої уваги обладнання 
за допомогою сучасної електронної системи 

радіокерування мішенним полем з викори-
станням програмного забезпечення та опера-
тивною обробкою інформації в реальному часі 
забезпечує виконання будь-яких завдань з 
проведення навчальних стрільб зі стрілецької 
зброї та бойових машин як на стаціонарних 
полігонах, так і на не підготовленій місцевості 
без використання кабельно-провідних мереж.
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Одним із ключових аспектів діяль�

ності по забезпеченню нормаль�

ного функціонування військового

організму є надання військово�

службовцям належних пільг, допо�

моги і компенсацій за особливі

умови життя та служби.

На жаль, сьогодні у суспільстві

немає належного розуміння того,

що військові люди потребують

особливого соціального захисту.

І хоча військовослужбовці Зброй�

них Сил України мають всі права і

свободи, які визначені чинним за�

конодавством, з огляду на особли�

вості характеру проходження вій�

ськової служби вони заслуговують

на особливий статус. Адже військо�

ва служба передбачає низку специ�

фічних вимог, зокрема екстре�

мальні умови праці, пов’язані з

постійним ризиком для життя і

здоров’я, жорсткі вимоги до дис�

ципліни, наявність професійної

придатності, фахових, фізичних,

вольових якостей тощо. 

Крім того, військовослужбовці не

мають права вибору місця служби і

проживання, у них ненормований

робочий день, а їхні дружини часто�

густо не мають можливості працю�

вати за фахом або працювати взага�

лі. Відсутність власного постійного

житла, багаторазова зміна місця

служби і проживання в інтересах

служби — ось далеко не повний

перелік особливостей військової

служби.

Ще одна принципова відмінність

соціального захисту військово�

службовців від інших громадян

обумовлена тим, що цивільна осо�

ба працює «на себе», тоді як вій�

ськовий не лише продає свою пра�

цю, а й не повною мірою задоволь�

няє власні професійні амбіції, реа�

лізовуючи волю держави. При

цьому обмежуються не лише його

права, а й свободи в ім’я інтересів

суспільства.

Отже, соціальний захист вій�

ськовослужбовця повинен склада�

тися з комплексу заходів, спрямо�

ваних на компенсацію обмежень,

об’єктивно обумовлених характе�

ром діяльності, реалізацію соціаль�

АКТУАЛЬНО

ССССООООЦЦЦЦІІІІААААЛЛЛЛЬЬЬЬННННАААА    ППППООООЛЛЛЛІІІІ ТТТТИИИИККККАААА    ЧЧЧЧИИИИ

ССССООООЦЦЦЦІІІІААААЛЛЛЛЬЬЬЬННННИИИИЙЙЙЙ    ППППООООППППУУУУЛЛЛЛІІІІЗЗЗЗММММ????
Через брак належного фінансування
військо як державна інституція
швидко втрачає престиж 

Ñòàòòÿ 17 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷àº:
«Äåðæàâà çàáåçïå÷óº ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà â³éñüêîâ³é
ñëóæá³ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè òà ³íøèõ â³é-
ñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ, à òàêîæ ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³-
ìåé». ²íøèìè ñëîâàìè, â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà
÷ëåíè ¿õí³õ ñ³ìåé âèçíà÷åí³ ÿê òàêà êàòåãîð³ÿ
ãðîìàäÿí, ùî ï³äëÿãàº ñîö³àëüíîìó çàõèñòó.
Äå-þðå — æîäíîãî çàïåðå÷åííÿ. À äå-ôàêòî?
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них очікувань, які лягли в основу

професійного вибору, та нейтралі�

зацію чинників, що перешкоджа�

ють ефективній службовій діяль�

ності конкретної особи.

Основними структурними еле�

ментами соціального захисту

військовослужбовця є забезпечен�

ня його житлом, матеріальне (гро�

шове, речове, продовольче і ме�

дичне) та пенсійне забезпечення,

обов’язкове державне страхуван�

ня, забезпечення соціальної та

професійної адаптації тих, хто

звільняється з військової служби,

включаючи пільги щодо проїзду і

перевезення багажу, оподаткуван�

ня, соціальні гарантії прав членів

їхніх сімей.

Систематичне недофінансуван�

ня армії та недосконалість держав�

ної політики у соціальній сфері

спричинили низку проблем, які

призвели до втрати престижності

військової професії, знецінення

статусу захисника Вітчизни, що у

свою чергу позначилося на іміджі

Збройних Сил в цілому.

Àäàïòàö³ÿ ... íà åíòóç³àçì³?

Слід зазначити, що у процесі

планового здійснення професіо�

налізації Збройних Сил питання

адаптації військовослужбовців,

звільнених у запас або відставку, до

цивільного життя набуває значно

більшої ваги. Адже зрозуміло, що

реалізація цих заходів підвищує

соціальну захищеність «запасни�

ків», підвищує привабливість і

престижність військової служби та

розвиває стійку мотивацію до неї.

Тому Міністерство оборони Украї�

ни вважає за доцільне подальше

виконання Державної програми

соціальної і професійної адаптації

військовослужбовців, що підляга�

ють звільненню, та осіб, звільне�

них з військової служби, на період

до 2011 року. 

Але як реалізується цей напрям

політики?

Обсяги фінансування Державної

програми адаптації та показники

очікуваних результатів виконання

її заходів у 2008 році, відповідно до

постанови Кабінету Міністрів Ук�

раїни від 12 травня 2007 року, скла�

дають 4015,1 тис. грн. із загального

фонду Державного бюджету, у то�

му числі 2929,5 тис. — на профе�

сійне навчання 1085 осіб за

500–годинними програмами з

витратами по 2700 грн. на кожно�

го слухача, та 1085,6 тис. — на пра�

цевлаштування 2714 осіб у разі

витрат по 400 грн. на кожного пра�

цевлаштованого. 

Відповідно ж до Закону України

«Про Державний бюджет України

на 2008 рік» видатки на виконання

Державної програми адаптації бу�

ло передбачено лише 1603,7 тис.

грн. (недофінансування склало

2411,4 тис. грн.). Ці кошти давали

можливість здійснити професійне

навчання 593 військовослужбов�

ців. Про працевлаштування не

йшлося. Однак цього року ситуація

ще гірша. Видатки на виконання

Державної програми адаптації пе�

редбачені в сумі... 160,4 тис. грн. Як�

що на ці кошти організувати пере�

підготовку військовослужбовців,

то за 500�годинними навчальними

програмами та витратами по

3430 грн. на кожного слухача мож�

на здійснити професійне навчан�

ня аж... 46 осіб. Щоб хоча частково

виконати завдання Програми у

2009 році, оборонне відомство

вважає за необхідне при внесенні

змін до Держбюджету України ви�

ділити на її фінансування не мен�

ше 1732,0 тис. грн.

Í³ æèòëà, í³ ñóáâåíö³¿

Забезпечення житлом офіцерів

запасу, які перебувають на квар�

тирному обліку у виконавчих ор�

ганах місцевих рад, здійснюється

на підставі Програми забезпечен�

ня житлом військовослужбовців,

звільнених у запас або відставку,

затвердженої постановою Кабіне�

ту Міністрів України від 29 січня

1999 року. 

Станом на 1 січня нинішнього

року на квартирному обліку пере�

буває 11 075 сімей звільнених вій�

ськовослужбовців, у тому числі

2224 ветерани військової служби,

яким виповнилося 60 і більше ро�

ків, та 185 сімей померлих звіль�

нених військовослужбовців, які,

відповідно до законодавства, пот�

ребують позачергового забезпе�

чення житлом. Із загальної чи�

сельності 81,2 відсотка осіб пере�

буває на квартирному обліку по�

над десять років. При цьому

середній вік «черговиків складає

55 років. Крім того, цією ж Програ�

мою передбачено вирішення

проблеми відселення із закритих

та віддалених від населених пун�

ктів військових містечок військо�

вослужбовців, звільнених у запас

або відставку. Їх кількість складає

близько 4 тис. осіб.

Протягом 2005–2008 років

Програма забезпечення житлом

не включалася до переліку бюд�

жетних програм Міністерства обо�

рони і цільові видатки із загально�

го фонду Державного бюджету на

виконання її завдань не виділяли�

ся. Єдиним та вкрай недостатнім

джерелом фінансування була час�

тка субвенції з держбюджету міс�

цевим бюджетам. Вона мала чітко

визначені пільгові категорії гро�

мадян, на які могла використову�

ватися. Про відселення «запасни�

ків» із закритих військових місте�

чок у переліку не йшлося. Отже,

проблема не розв’язувалася рока�

ми. Водночас обсяг житла, отри�

маного за рахунок зазначеної суб�

венції, постійно зменшувався.

Причин такої негативної тенден�

ції декілька: відсутність цільового

виділення видатків з держбюджету

Міноборони на виконання Прог�

рами забезпечення житлом, не�

достатній обсяг субвенції з нього

місцевим бюджетам та зростання

вартості житла.

За поданням Міністерства обо�

рони Комітетом Верховної Ради

України з питань національної

безпеки і оборони у 2008 році було

прийнято рішення запропонувати

Кабінету Міністрів включити

Програму забезпечення житлом

військовослужбовців, звільнених у

запас або відставку, до переліку

бюджетних програм Міноборони

окремим рядком з визначенням

видатків на її фінансування у роз�

мірі 194,5 млн грн. на рік. Голов�

ним розпорядником цих коштів

визначити оборонне відомство.

Пропонувалося також збільшити

обсяги субвенції з держбюджету

місцевим бюджетам на будівниц�

тво та придбання житла окремим

категоріям громадян до 352,2 млн

ПИТАННЯ РУБА

Â³ñ³ì ç äåñÿòè îô³öåð³â ó â³äñòàâö³

ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó

ïîíàä äåñÿòü ðîê³â, à ñåðåäí³é â³ê

«÷åðãîâèê³â» ñêëàäàº 55 ðîê³â. 



16

грн., з них 185,8 млн — на звільне�

них військовослужбовців. 

Однак попри всі зусилля Мініс�

терства оборони у проекті Держав�

ного бюджету на 2009 рік ці про�

позиції враховані не були. Більше

того, Законом України «Про Дер�

жавний бюджет України на 2009

рік» виділення цільових видатків

на реалізацію Програми забезпе�

чення житлом звільнених військо�

вослужбовців, взагалі не передба�

чено. Не передбачено й субвенції

на будівництво житла «запасни�

кам». Отже, фінансування Програ�

ми за рахунок коштів Державного

бюджету на 2009 рік фактично

призупинене. 

Такого критичного стану у вирі�

шенні житлової проблеми офіце�

рів запасу за роки незалежності

України ще не було. Тому

оборонне відомство вважає за не�

обхідне включити Програму забез�

печення житлом військовослуж�

бовців до переліку бюджетних

програм Міністерства оборони ок�

ремим рядком з визначенням ви�

датків на її фінансування у розмірі

268 673,7 тис. грн. Крім того, при

внесенні змін до Держбюджету Ук�

раїни на 2009 рік необхідно перед�

бачити поновлення субвенції з

державного бюджету місцевим

бюджетам на будівництво та прид�

бання житла окремим категоріям

громадян з визначенням її обсягів

у сумі 403 169,7 тис. грн. При цьому

частка цієї субвенції повинна скла�

дати 179 991,4 тис. грн.

Çàðîá³òíà ïëàòà êîíòðàêòíèêà —

«ïîçà êîíêóðåíö³ºþ»

Рівень грошового забезпечення

українського військовика наразі є

таким, що не забезпечує конкурен�

тоспроможності військової служ�

би на ринку праці. Так, середня за�

робітна плата по Україні (серед�

ньорічна у 2008 році — 1809 грн.)

вища за грошове забезпечення

контрактників (мінімальне за пер�

шим роком служби — 875 грн., се�

реднє — 1200 грн.) та молодших

офіцерів, які займають первинні

командні посади (командир взво�

ду, лейтенант — 1740 грн.). З упо�

рядкуванням грошового забезпе�

чення оборонне відомство споді�

валося на подальше підвищення

грошового забезпечення військо�

вослужбовців шляхом збільшення

розмірів окладів за військовим

званням з одночасним підвищен�

ням посадових окладів. Зокрема,

Уряд зобов’язався усунути диспро�

порцію між грошовим забезпечен�

ням військовослужбовців і заробіт�

ною платою державних службов�

ців Збройних Сил та передбачити

виділення відповідних коштів у

бюджеті.

У 2008 році Міністерство оборо�

ни запропонувало підвищити по�

садові оклади військовослужбов�

ців на 55 відсотків. А на виконання

Указу Президента України від 4 бе�

резня того ж року «Про невідклад�

ні заходи щодо забезпечення роз�

витку Збройних Сил України»

спільно з Міністерством праці та

соціальної політики опрацьовува�

ло питання підвищення розмірів

окладів за військовим званням у

8–10 разів. Проте у жодному з цих

напрямів досягти позитивного ре�

зультату не вдалося.

Äåê³ëüêà íåïîïóë³ñòñüêèõ êðîê³â

Для посилення соціального за�

хисту військовослужбовців та осіб,

звільнених з військової служби, Де�

партамент гуманітарної політики

Міністерства оборони України оп�

рацював низку законопроектів, се�

ред яких Закон України «Про вне�

сення змін до деяких законів Укра�

їни» (в частині щодо надання пільг

на придбання твердого пічного

палива та скрапленого газу осо�

бам, на яких поширюється чин�

ність законів України «Про статус

ветеранів військової служби, вете�

ранів органів внутрішніх справ і

деяких інших осіб та їх соціальний

захист» та «Про соціальний і пра�

вовий захист військовослужбовців

та членів їх сімей», та в частині, що

стосується виплати грошової до�

помоги сім’ям військовослужбов�

ців, які загинули (померли) при

проходженні військової служби).

Він був розглянутий на засіданні

Урядового Комітету з питань пра�

вової політики, оборони та право�

охоронної діяльності, де прийнято

рішення про необхідність його до�

опрацювання. 4 квітня був схвале�

ний законопроект «Про внесення

змін до деяких законів України що�

до підвищення соціального захис�

ту військовослужбовців, які прохо�

дять військову службу за контрак�

том».

Отже, без належного на держав�

ному рівні розуміння необхідності

реформування системи соціально�

го захисту військовослужбовців

Збройні Сили України не набудуть

характеристик армії XXI століття,

яка має стати вільною від недоліків

минулого, соціально здоровою,

національно свідомою, морально

загартованою, боєздатною та про�

фесійною.

Îëåêñàíäð ÙÅÐÁ²Í²Í, çàñòóïíèê

äèðåêòîðà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó

Äåïàðòàìåíòó ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³òèêè

Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

АКТУАЛЬНО

Ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà ïî Óêðà¿í³

º âèùîþ çà ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ

êîíòðàêòíèê³â òà ìîëîäøèõ

îô³öåð³â, ÿê³ çàéìàþòü ïåðâèíí³

êîìàíäí³ ïîñàäè.
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З давніх часів інженерна думка

супроводжувала кожну битву.

Штурми фортець, форсування рі�

чок, укріплення власних таборів та

обладнання полів бою активно

розвивали воєнно�інженерне мис�

тецтво. З початком застосування

вогнепальної зброї і вибухівки в

багатьох арміях були створені ок�

ремі саперно�інженерні підрозді�

ли. Перша інженерна школа в Ро�

сійській імперії, яка готувала вій�

ськових інженерів для армії, була

заснована указом Петра I 21 січня

1701 року.

Жодний бій не проходив без

участі інженерних військ. Полтав�

ська битва, штурм неприступної

турецької фортеці Ізмаїл, Бороді�

но, оборона Севастополя в Крим�

ській війні 1853–1856 років, Порт�

Артур і Перша світова… 

Штурм Ізмаїла — найбільш яск�

равий приклад всебічного застосу�

вання інженерного мистецтва. Це і

маскування районів зосередження

військ, і введення противника в

оману шляхом демонстрації підго�

товки до тривалої облоги, і будів�

ництво хибних батарей, а також

завчасна підготовка інженерних

засобів для забезпечення штурму

(сходи, фашини), організація са�

перних команд та їх тренування в

обладнанні переходів через рови й

штурмі фортечних стін. Інженерні

споруди, обладнані на Дунаї, пе�

решкодили проходу кораблів ту�

рецького флоту, тим самим позба�

вивши обложених у фортеці надії

на допомогу. Без всього цього Із�

маїл був би неприступним.

Зростання ролі військово�інже�

нерного мистецтва та інженерних

військ ще більш яскраво виявилося

у Вітчизняній війні 1812 року. Ку�

тузов у листі імператору Олексан�

дру I зазначав, що займану під Бо�

родіно позицію він має намір під�

силити. На Бородінському полі

були споруджені знамениті бастіо�

ни — Багратіонові флеші, батарея

Раєвського та інші укріплення, на

яких французька армія була знек�

ровлена. 

Під час оборони Севастополя в

1854–1855 роках була застосована

нова система укріплень військових

позицій. Вузьку лінію бастіонів

замінили укріпленою смугою гли�

биною 1000–1500 м. Створювали�

Навіть у мирний час вони стикаються зі смертельною небезпекою,
коли вирушають на розмінування вибухонебезпечних предметів
чи на ліквідацію наслідків стихійних лих

««««ЧЧЧЧООООРРРРННННООООРРРРООООББББИИИИ    ВВВВІІІІЙЙЙЙННННИИИИ»»»»

Â³äîìèé ðàäÿíñüêèé ë³òåðàòîð ²ëëÿ Åðåí-
áóðã, ÿêîìó íàëåæèòü «êðèëàòèé» âèñë³â
«ïîáà÷èòè Ïàðèæ ³ ïîìåðòè», ñâîãî ÷àñó,
çàñòîñîâóþ÷è ôðîíòîâó ï³¿òèêó, «íàðîäèâ»
íå ìåíø «êðèëàòèé» åï³òåò — «÷îðíîðîáè
â³éíè». Òàê ôðîíòîâèé êîðåñïîíäåíò «Êðàñ-
íîé çâåçäû» îõàðàêòåðèçóâàâ ì³ñ³þ â³é-
ñüêîâèõ ³íæåíåð³â, ÿê³ ñâîºþ êðîï³òêîþ, ³í-
êîëè íåïîì³òíîþ òà âñå æ òèòàí³÷íîþ ïðà-
öåþ íàáëèæàëè Âåëèêó Ïåðåìîãó. 

3 листопада — День інженерних військ
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ся захищені позиції для артилерії,

вперше був використаний елек�

тричний спосіб підриву. 

Наприкінці XIX — початку XX

століття інженерні війська розгля�

далися як технічний рід військ і, на

відміну від бойових (піхоти, арти�

лерії та кавалерії), мали на озбро�

єнні технічні засоби, що застосо�

вувалися для забезпечення зброй�

ної боротьби. У різний час до їх

складу входили залізничні й елек�

тротехнічні батальйони, телег�

рафні роти, повітроплавальні від�

ділення, автомобільні загони та

підрозділи броньових сил, які на�

далі виділилися в самостійні вій�

ська.

У початковий період Великої

Вітчизняної війни військові інже�

нери, прикриваючи відхід військ,

виставляли на шляхах просування

гітлерівців мінні поля, руйнували

мости, створювали зони суцільних

руйнувань і загороджень.

З переходом радянських військ у

наступ завдання змінилися. Поряд

із проробленням проходів у мін�

них полях противника, відновлен�

ням мостів і переправ проклада�

лися колонні шляхи в глибокому

сніжному покриві. В ході зимового

контрнаступу 1941–1942 років в

тил противника регулярно закида�

лися команди розвідників�підрив�

ників. Тільки в лютому 42�го сила�

ми одного батальйону було підір�

вано сім мостів, установлено 721

міну. За січень–березень інженер�

ні війська Західного фронту облад�

нали 58 переправ по льоду, прок�

лали 5387 км колонних шляхів, на�

вели 118 низьководних мостів,

знешкодили 21 644 міни. При під�

ході гітлерівців до Сталінграду бу�

ло зведено 1200 км оборонних ру�

бежів. В смузі оборони 64�ї армії

сапери встановили 140 тис. мін,

80 фугасів, підірвали 19 мостів. За

місяць на мінних полях противник

втратив 65 танків!

У червні 43�го почалося форму�

вання інженерно�танкових полків,

на озброєнні яких стояли танки

Т–34, обладнані мінними тралами

ПТ–3. Це було повною несподіван�

кою для німецьких військ. Після

першого застосування цих тралів у

Берлін надійшло повідомлення

про нові танки, не чутливі до мін. 

Особливу роль відіграли інже�

нерні війська при підготовці обо�

рони на Курській дузі. З квітня по

липень було підготовлено вісім

оборонних смуг глибиною

250–300 км. Довжина відритих

траншей і ходів сполучення дося�

гала восьми кілометрів на кіло�

метр фронту. Було побудовано та

відремонтовано 250 мостів загаль�

ною довжиною 6,5 км і 3 тис. км

доріг. Тільки в смузі оборони Цен�

трального фронту (300 км) вста�

новлено 237 тис. протитанкових,

162 тис. протипіхотних та 146

об’єктних мін, 63 радіофугаси, 305

км дротових загороджень.

Інженерні війська провели вели�

чезну роботу з маскування позицій

і об’єктів. Тільки на обманні аерод�

роми в смузі Воронізького фронту

противник скинув 140 тонн авіа�

бомб! З 5 по 18 липня 19�та танко�

ва дивізія противника, яка наступа�

ла на позиціях 81�ї гвардійської

стрілецької дивізії, тільки на мінах

втратила сто танків і понад тисячу

солдатів. Вміла комбінація мінних

полів з вогнем винищувально�про�

титанкової артилерії привела до

того, що до 80 відсотків підірваних

танків склали безповоротні втрати

ворога. Поєднання ж фортифіка�

ційних оборонних споруд з мін�

но�вибуховими загородженнями і

вогнем всіх видів зброї дозволило

нашим військам вперше за війну

вистояти в обороні. 

З початком контрнаступу під

Курськом завдання інженерних

військ змінилися. Тепер необхідно

було не тільки встановлювати мі�

ни, а й знімати їх, не руйнувати

мости, а відновлювати. Так, тільки в

смузі наступу 11�ї гвардійської ар�

мії в ніч перед атакою наші сапери

зняли 30 тис. протитанкових і 12

тис. протипіхотних мін.

Одним із найбільш складних і

відповідальних завдань, що покла�

далися на інженерні війська в нас�

тупальних операціях Великої Віт�

чизняної, було інженерне забезпе�

чення форсування водних переш�

код. Восени 43�го при форсуванні

Дніпра військові інженери засто�

сували новинку — підводні мости.

Міст будувався таким чином, що

його проїжджа частина була на

30–40 см нижчою за поверхню во�

ди. Отже, міст з повітря не спосте�

рігався. Незважаючи на складність

наведення подібного типу переп�

рав, новинка себе виправдала: жо�

ден з таких мостів не був зруйнова�

ний ні авіацією, ні артилерією про�

тивника. 

Попереду наступаючих частин

активно діяли групи спеціального

призначення, які вели інженерну

розвідку місцевості майбутніх бо�

йових дій, підривали мости та за�

лізничні споруди. Головний штаб

партизанського руху націлив пар�

тизанські загони на тісну взаємо�

дію з групами інженерного спец�

назу. У взаємодії з інженерним уп�

равлінням він розробив і здійснив

план «рейкової війни».

Зосередивши сили на найбільш

імовірних напрямах руху радян�

ських військ, гітлерівці не припус�

кали можливості просування тан�

ків і важкої артилерії через болота.

Але інженерні війська впоралися з

найскладнішим завданням облад�

нання доріг через болотисту міс�

цевість і вивели танки й піхоту в

тил противника.

За подвиги й ратну працю в роки

Великої Вітчизняної війни сто ти�

АКТУАЛЬНО

Ç³ ñêëàäó ³íæåíåðíèõ â³éñüê

ñòâîðåíî 120 ãðóï ðîçì³íóâàííÿ,

ÿê³ ùîäíÿ âè¿æäæàþòü íà ë³êâ³äàö³þ

âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â.
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сяч воїнів інженерних військ наго�

роджені орденами і медалями, 655

з них стали Героями Радянського

Союзу, 294 — повними кавалерами

ордена Слави, а 196 інженерних

з’єднань, частин і підрозділів виз�

нані гідними звання гвардійських.

Багатьом з них присвоєні почесні

найменування, які відображали

славний бойовий шлях радян�

ських Збройних Сил. 

Інженерні війська, що входять

сьогодні до складу Збройних Сил

України, пройшли не менш слав�

ний бойовий шлях. В першу чергу

це миротворчі завдання. В 1992

році Україна відрядила до Боснії і

Герцеговини перший миротвор�

чий контингент, до складу якого

входив інженерний взвод. До пере�

ліку завдань, які довелося йому ви�

конувати у балканській країні, вхо�

дили розмінування та знищення

різних боєприпасів, обладнання

місця дислокації Укрбату та поста�

чання води. Але найбільш знако�

вим для українських інженерів

було відновлення і будівництво

трамвайної колії у столиці Боснії

Сараєво. 

Не менш відповідальні завдання

виконувала українська понтонно�

мостова рота, яка входила до скла�

ду сил ООН в Анголі. У важких клі�

матичних умовах, в самому серці

Африки, українські інженери

прокладали дороги через непро�

хідні джунглі і наводили мости че�

рез бурхливі річки. Проте найбіль�

ші випробування випали на їхню

долю у Південному Лівані, країні,

яка понад 40 років перебувала у

стані війни. Багатостраждальна

земля Лівану була буквально наш�

пигована найрізноманітнішими

вибухонебезпечними предметами.

Три роки у складі місії ООН в цій

країні перебував український інже�

нерно�саперний батальйон. За цей

час було очищено майже 280 тис.

кв. м території, більше десяти кіло�

метрів гірських шляхів, знищено

тисячі одиниць вибухонебезпеч�

них предметів.

Окрема славна сторінка в історії

військових інженерів українських

Збройних Сил — участь у місії в

Іраку. Після капітуляції саддамів�

ської армії на території країни за�

лишилась величезна кількість

складів та арсеналів озброєння.

Одним із основних завдань Бага�

тонаціональних коаліційних сил

було саме знищення боєприпасів,

які могли викрасти і застосувати

терористи. Українські інженери

разом зі своїми казахськими та

польськими колегами за короткий

час зібрали й знищили сотні тонн

ракет і боєприпасів, перевірили на

наявність небезпечних знахідок

десятки кілометрів шляхів і сотні

будівель. Інженерна розвідка зав�

жди йшла попереду конвою. Сапе�

ри в Іраку зняли не один десяток

фугасних зарядів, закладених те�

рористами на шляху просування

колон з гуманітарними вантажами. 

І навіть у мирні будні військові

інженери виконують бойові зав�

дання. Зі складу інженерних військ

створено 120 груп розмінування,

які щодня виїжджають на ліквіда�

цію вибухонебезпечних предме�

тів, що залишились з часів Великої

Вітчизняної. Інженерні підрозділи

українських Збройних Сил завжди

допомагають місцевим мешкан�

цям ліквідувати наслідки стихій�

них лих. Варто згадати жахливі по�

вені в Західній Україні. Так, у 2001

році в Закарпатті було затоплено

понад двісті населених пунктів. Ти�

сячі людей залишилися без даху

над головою, вода знищила десят�

ки дамб, мостів і доріг. Без допомо�

ги військових люди навряд чи

змогли б боротися зі стихією і по�

долати її наслідки. 

Указом Президента України від

27 жовтня 1999 року встановлено

День інженерних військ, який що�

річно відзначається 3 листопада.

Це є свідченням визнання бойових

заслуг усіх поколінь військових ін�

женерів. 

Заглядаючи в майбутнє і ана�

лізуючи дії інженерних військ в

сучасних військових конфліктах,

можна виявити наступні проблеми

і перспективи їх застосування.

Досвід дій в Іраку показує, що для

забезпечення ефективних дій

ударних підрозділів необхідні

значні сили забезпечення, до того

ж оснащені високопродуктивною

інженерною технікою. Є перспек�

тивні розробки інженерних ма�

шин і в нашій державі. Це новий

мінний загороджувач для дистан�

ційного мінування і сучасна по�

тужна землерийна машина ПЗМ�3.

Але це лише одиничні зразки, у

підрозділах їх немає.

Сьогодні на озброєння багатьох

армій надходять боєприпаси і за�

соби мінування та маскування зі

штучним інтелектом, а інженерна

техніка є досить мобільною і добре

захищеною. Наприклад, у тому ж

Іраку на допомогу нашим саперам

прибуло відділення американ�

ських колег на двох саперних бро�

нетранспортерах, ціна кожного з

яких складає понад п’ять мільйонів

доларів. Такий БТР може витрима�

ти кілька підривів протитанкових

мін, протипіхотні ж лускають під

колесами, як горіхи. Отже, за дві

години була перевірена така тери�

торія, на яку нашим хлопцям, озб�

роєним міношукачами і щупами,

знадобився б тиждень. Американці

називали наших саперів героями,

адже, шукаючи і знешкоджуючи

таким способом міни, вони не ма�

ють права на помилку. Недаремно

вислів «сапер помиляється лише

раз» для нас залишається актуаль�

ним і сьогодні.

Îëåêñàíäð ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ, 

²ãîð ×ÅÐÍÈÕ 

АКТУАЛЬНО

Ó Ë³âàí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³

óêðà¿íñüêîãî ³íæåíåðíî-ñàïåðíîãî

áàòàëüéîíó î÷èñòèëè ìàéæå 

280 òèñ. êâ. ì òåðèòîð³¿.
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Після стрімкого форсування Дніп�

ра Червона Армія закріпилася під

Києвом на двох плацдармах — Бук�

ринському і Лютізькому. Спочатку

більш перспективним для розвит�

ку наступу вважався Букринський.

У своїй книзі «На південно�захід�

ному напрямі. 1943–1945» славет�

ний командарм Кирило Семено�

вич Москаленко, який очолював

з’єднання, котрі визволяли столи�

цю України, писав: «По�перше, він

знаходиться недалеко від Києва,

який належало звільнити. По�дру�

ге, будучи звернений в наш бік, він

був ідеальною ділянкою для фор�

сування Дніпра. Вельми істотною

була та обставина, що його можна

було прострілювати нашим вог�

нем з трьох сторін».

Але гітлерівці зосередили на

цьому напрямку основні сили Ки�

ївської групи військ. До того ж, як

стало зрозуміло згодом, наступ ра�

дянських військ ускладнювався

несприятливими для дій танкових

з’єднань фортифікаційними спо�

рудженнями німців, посиленими

природними рельєфами. Зі спога�

дів командувача групи армій «Пів�

день» генерал�фельдмаршала Ман�

штейна відомо, що вони були зве�

дені всупереч волі фюрера: «Гітлер

вважав обладнання тилових пози�

цій великою спокусою для військ,

які в цьому випадку дивилися б

більше назад, ніж вперед; по�друге,

він хотів кинути всі сили на будів�

ництво перш за все Атлантичного

валу. Незважаючи на це, група ар�

мій при наближенні фронту до

Дніпра на початку 1943 року за

власною ініціативою приступила

до зміцнення плацдармів біля За�

поріжжя, Дніпропетровська, Кре�

менчука і Києва…»

Протягом місяця було щонай�

менше чотири спроби радянських

військ розвинути наступ з Букрин�

ського плацдарму, але кожного ра�

зу просування переривалося по�

тужним спротивом фашистів. Гіт�

лерівці безперервно атакували по�

зиції плацдармів і переправи,

якими забезпечувалося і без того

ускладнене постачання боєприпа�

сами і поповнення людьми. Ось що

пригадує Манштейн: «…Німецька

сторона змушена була вдатися до

тактики «випаленої землі». У зоні

20–30 км перед Дніпром було

зруйновано, знищено або вивезе�

но в тил все, що могло допомогти

противнику продовжувати наступ

широким фронтом… Проте цей за�

хід проводився групою армій лише

щодо військових машин, кольоро�

вих металів, зерна і технічних

культур, а також коней і худоби». 

Цікавими є спогади одного ні�

мецького воєначальника з цього

приводу: «Про «розграбування»

цих областей, природно, не могло

бути й мови. У німецькій армії гра�

біж не допускався. Був встановле�

ний суворий контроль, аби уне�

АКТУАЛЬНО

«Êè¿â ñòî¿òü ïåðåä î÷èìà â³äâàæíèõ á³éö³â.
Êè¿â ñòî¿òü ïåðåä î÷èìà âñüîãî íàøîãî íàðî-
äó. Ïåðøà ñòîëèöÿ Óêðà¿íè ÷åêàº ó âîãí³ ³ äèìó
ò³º¿ óðî÷èñòî¿ ãîäèíè, êîëè ×åðâîíà Àðì³ÿ ïî-
âåðíå ¿é ñâÿò³ ïðàâà ³ âñåíàðîäíó øàíó. Ç âè-
ñîò ïðàâîãî áåðåãà Äí³ïðà â³äêðèâàºòüñÿ
ïðîñò³ð Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè. Âñÿ âîíà, ³
ç íåþ ð³äíà Çàõ³äíà Óêðà¿íà, ÷åêàþòü ñâîº¿ ãî-
äèíè», — ïèñàëà 17 æîâòíÿ 1943 ðîêó ãàçåòà
«Ïðàâäà». Òà ãîäèíà âæå íàáëèæàëàñÿ.

Про визволення столиці Радянської України — міста–героя
Києва у спогадах радянських та німецьких воєначальників

ББББИИИИТТТТВВВВАААА    ЗЗЗЗАААА    ККККИИИИЇЇЇЇВВВВ



можливити вивезення якого�не�

будь незаконного вантажу. Вивезе�

не нами із заводів, складів, радгос�

пів і тому подібне майно або запа�

си, між іншим, були державною, а

не приватною власністю. Оскільки

Совєти у відбитих ними у нас об�

ластях негайно мобілізовували

всіх придатних до служби чолові�

ків до 60 років в армію і використо�

вували все населення без виклю�

чення, навіть в районі боїв, на ро�

ботах військового характеру, Го�

ловне командування німецької

армії наказало переправити і його

через Дніпро. Насправді цей при�

мусовий захід поширювався лише

на військовозобов’язаних». 

Боротьба за Букринський плац�

дарм набула запеклого і кровопро�

литного характеру. Обидві сторо�

ни ставили перед собою активні

завдання. Противник робив усе

можливе, аби відкинути за Дніпро

радянські війська за будь�яку ціну. 

Але радянські воїни, демонстру�

ючи жертовний героїзм, тримали�

ся стійко. Їх високі моральні і бо�

йові якості, виявлені у боях під Ки�

євом, визнавали навіть вороги. Так,

наприклад, генерал Дерр писав, що

німецьке командування завжди ди�

вувалося радянській піхоті: «Часто

руських раптово виявляли в міс�

цях, де на них менше всього можна

було очікувати. Вони діяли неймо�

вірно швидко. Їм достатньо було

однієї ночі, щоб перетворити не�

великий плацдарм на потужний

опорний пункт, з якого їх важко

було вибити. Як тільки на плацдар�

мі накопичувалося достатньо сил,

починався наступ». 

Незважаючи на величезні втра�

ти, німецьке командування тут, на

4–6�кілометровому фронті, кида�

ло в контратаки по два�три полки

піхоти за підтримки 150 танків.

При цьому гітлерівці, виснажені

попередніми боями, вже відчували

брак людських і технічних ресур�

сів. Згодом Манштейн визнав:

«Штаб групи у зв’язку з цим пові�

домляв, що у складі трьох армій, які

залишилися, та враховуючи при�

буття тих трьох дивізій, що знахо�

дяться ще на марші, він має у роз�

порядженні безпосередньо для

оборони Дніпровського рубежу

всього 37 піхотних дивізій. Таким

чином, кожна дивізія повинна була

обороняти ділянку завширшки 20

км. Проте середній чисельний

склад дивізій першого ешелону

складає зараз всього тисячу чоло�

вік. Після прибуття обіцяного нам

поповнення він матиме не більше

двох тисяч».

Німці не встигали «латати» дірки,

що з’являлися в обороні Дніпра.

Радянське командування робило

все можливе, щоб скувати і позба�

вити маневреності сили против�

ника усім фронтом. Оборона фа�

шистів тріщала. Але найбільшого

стратегічного значення Гітлер на�

давав районам нижнього Дніпра.

Щоб отримати ще підкріплення,

можливо із західних театрів вій�

ськових дій, та домогтися дозволу

використати три танкові дивізії,

що рухалися на південь, Манштейн

особисто відвідав Ставку. Гітлер

відповів, що з військових та полі�

тичних міркувань перемога, яку

можна отримати на нижній течії

Дніпра, має бути досягнута. Він на�

полягав на тому, щоб продемонс�

трувати армії, що вона ще може

завдавати успішних ударів, а також

на необхідності утримати важливі

у військово�економічному відно�

шенні родовища марганцю в райо�

ні Нікополя. Радянський Союз не

повинен отримати Крим, який він

використає як плацдарм для дій

авіації проти румунських нафто�

вих промислів. Знавіснілий фюрер

ще бачив себе переможцем.

Всі спроби провести наступальні

операції, щоб прорватися до Києва

з Букринського плацдарму, не ма�

ли успіху. Тільки 24 жовтня Ставка

наказала Ватутіну завдати основ�

ного удару з Лютізького напряму.

Генерал Москаленко писав згодом:

«Пам’ятаю, опівдні 23 жовтня, коли

ми доповідали Ватутіну обстанов�

ку, Миколу Федоровича запросили

до апарату ВЧ. Викликав Верхов�

ний Головнокомандувач. Сталін не

схвалив наміру продовжувати нас�

туп з Букринського плацдарму. 

— Мабуть, військам товаришів

Москаленка і Рибалка, — сказав

Верховний, — дуже важко наступа�

ти на Київ з цього плацдарму. Міс�

цевість там різко пересічена, і це

заважає маневрувати великими ма�

сами танків. А противнику зручно.

Крім того, він підтягнув потужні

сили — танкові і моторизовані ди�

візії, багато протитанкових засо�

бів, авіації. Залишається зробити

висновок, що ударом з півдня Киє�

ва вам не взяти. А тепер погляньте

на Лютізький плацдарм, що знахо�

диться на північ від Києва. Він хоча

й менший, але місцевість там рів�

на, що дозволяє використовувати

великі маси танків. Звідти легко бу�

де оволодіти Києвом. — Помовчав�

ши, він додав: — Пропоную вам

продумати питання про рокіровку

МЕМУАРИ

«…Í³ìåöüêà ñòîðîíà çìóøåíà áóëà âäàòèñÿ

äî òàêòèêè «âèïàëåíî¿ çåìë³». Ó çîí³ 20–30 êì

ïåðåä Äí³ïðîì áóëî çðóéíîâàíî, çíèùåíî àáî

âèâåçåíî â òèë óñå, ùî ìîãëî äîïîìîãòè ïðîòèâíèêó

ïðîäîâæóâàòè íàñòóï øèðîêèì ôðîíòîì…»

(Ç³ ñïîãàä³â êîìàíäóâà÷à ãðóïè àðì³é «Ï³âäåíü» 
ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà Ìàíøòåéíà)



3�ї гвардійської танкової армії, а

також частин підсилення 40�ї армії

на Лютізький плацдарм. Потрібно

таємно, вночі вивести їх з Букрин�

ського плацдарму на Лютізький.

40�й і 27�й арміям продовжувати

демонстрацію наступу з колиш�

нього напряму. Словом, ворога

треба обдурити…»

Услід за цим з Москви надійшла

директива: «1. Ставка ВГК вказує:

невдача наступу з Букринського

плацдарму пояснюється тим, що

не були своєчасно враховані умо�

ви місцевості, які ускладнюють тут

наступальні дії військ. Посилання

на недостачу боєприпасів безпід�

ставні... 2. Ставка наказує здійснити

перегрупування військ 1�го Укра�

їнського фронту з метою підси�

лення правого крила фронту, маю�

чи першочергове завдання — роз�

гром київського угруповання про�

тивника і оволодіння Києвом… 6.

Наступ правого крила почати

1–2.11.43 р. з тим, щоб 3�тя гвар�

дійська танкова армія почала діяти

3–4.11.43 р. Лівому крилу почати

наступ не пізніше 2.11.43 р.»

Понад триста танків, сотні гар�

мат, бронетранспортерів, машин,

до десяти стрілецьких дивізій під

безперервним обстрілом авіації

форсували Десну і Дніпро (двічі),

зробили двохсоткілометровий

марш і зосередилися на Лютізько�

му плацдармі.

Вранці 2 листопада операція з

передислокації під Лютіж була за�

вершена. А на Букринському зали�

шилися сотні макетів військової

техніки, які продовжували розстрі�

лювати німці. І все ж наступ на Ки�

їв через нестачу боєприпасів дове�

лося відкласти ще на добу.

Поки штаб розробляв план опе�

рації, у підрозділах і частинах на�

передодні наступу відбулися ко�

роткі мітинги. Така форма звер�

нення до бійців перед боєм стала

тоді вже традиційною. «Звільнимо

Київ до 26�ї річниці Великого Жов�

тня!» — це гасло було основою всі�

єї морально�психологічної підго�

товки армії. Перед бійцями висту�

пив письменник Ілля Еренбург,

промова якого була опублікована в

армійській газеті «За щастя Бать�

ківщини»: «Ми повинні врятувати

Київ. Ми повинні випередити фа�

кельників. Ми повинні обігнати

смерть. Київ чекає. Він чекає в

смертельній тузі. Немає без Києва

України! Немає без Києва нашої

Батьківщини! Німці хочуть, аби

Київ став їхньою опорою. Київ по�

винен стати їхньою могилою!»

...Наступ з Лютізького плацдарму

почався 3 листопада о 8�й ранку

40�хвилинною артилерійською і

авіаційною підготовкою. Щоб про�

тивник не уловив моменту її закін�

чення і початку підтримки атаки

піхоти й танків, був застосований

спеціальний графік артилерій�

ського наступу. Замість завершаль�

ного вогневого нальоту в останні

п’ять хвилин артилерійської підго�

товки по тих же цілях прогримів

залп всіх частин польової і реак�

тивної артилерії та гармат, що

стріляли прямим наведенням. Ось

тут і спрацювала створена напере�

додні висока щільність артилерії.

Оборона противника була фак�

тично зметена. 

Такого потужного удару німець�

ко�фашистське командування не

чекало, тим більше з цього плац�

дарму. Вже в перший день наступу

38�ма армія прорвала оборону

противника на фронті до 10 і в

глибину до 7 кілометрів і напри�

кінці дня з’єднання армії визволи�

ли населений пункт Пуща Водиця.

Але гітлерівці спішно підтягували

до району прориву резерви, в тому

числі з Букринського плацдарму.

Одночасно авіаційною розвідкою

було встановлено просування ве�

ликих колон танків з Білої Церкви і

Корсунь�Шевченківського. Всього

з півдня на Київ рухалося до 125

танків і самохідних гармат. Це свід�

чило про те, що удар з Лютізького

плацдарму був несподіваним для

противника і що лише тепер він

почав перекидати сюди свої резер�

ви. Це підтвердив згодом і Ман�

штейн: «Було неясно, має цей нас�

туп далекоглядні цілі чи против�

ник намагається зайняти на захід

від Дніпра необхідний йому плац�

дарм. Незабаром з’ясувалося, що

4–та танкова армія не зможе утри�

мати своєї оборони на Дніпрі...»

Особливе значення при цьому

мали дії окремого загону під ко�

мандуванням полковника Слівіна,

сформованого з двох піхотних

полків, двох загородзагонів і одно�

го учбового батальйону. Генерал

Москаленко відзначав у своїх спо�

гадах: «…Ця істотна деталь не фігу�

рує ні в одній з численних книг і

статей, написаних за десятиліття

про звільнення Києва». В день нас�

тупу 38�ї армії загін Слівіна скову�

вав противника вогнем і демон�

стрував форсування Дніпра, а в ніч

на 4 листопада на підручних засо�

бах переправився через річку в ра�

йоні острова Козачий і захопив

плацдарм. Отримавши завдання

розвивати швидкими темпами

наступ і до кінця дня оволодіти на�

селеними пунктами Віта Литов�

ська і Пирогово, він і його виконав

«Ðîñ³ÿíè íàâåëè ÷åðåç Äí³ïðî äåê³ëüêà ïåðåïðàâ,

ïðè÷îìó âèÿâèëè òàêå âåëèêå ìèñòåöòâî, ùî çóì³ëè

ïîáóäóâàòè ìîñòè äëÿ ïåðåïðàâè â³éñüê ³ êîíåé

ç íàñòèëîì, íèæ÷èì çà ð³âåíü âîäè».

(Ç³ ñïîãàä³â êîëèøíüîãî ã³òëåð³âñüêîãî ãåíåðàëà Ìåëëåíò³íà)



25

з честю. Незважаючи на те, що за�

гін був ізольований від армії і не

мав підтримки артилерії, він діяв

стрімко. Перерізавши дорогу, що

йшла на Київ уздовж Дніпра, він

полегшив ударному угрупованню

38�ї армії звільнення міста, бо про�

тивник не зміг скористатися най�

ближчою дорогою для переведен�

ня військ з боку Букринського

плацдарму. Далі звідний загін став

на перешкоді відходу ворожого уг�

руповання з Києва на південь по

цій же дорозі. 

4 листопада противник, ввівши в

бій частини 7�ї танкової і 20�ї мо�

торизованої дивізій, здійснив низ�

ку потужних контратак, особливо

в районі Пущі Водиці. Тут гітлерів�

цям навіть вдалося потіснити наші

частини і заволодіти районом ди�

тячого санаторію. У зв’язку з цим

Москаленко змушений був ввести

в бій на цьому напрямі весь склад

5�го гвардійського танкового кор�

пусу і 340�ї стрілецької дивізії. На

іншому напрямі 51�й стрілецький

корпус з боями просунувся на

шість кілометрів і вийшов до Прі�

орки та передмістя Києва. Для по�

силення темпів наступу в бій була

введена 3�тя гвардійська танкова

армія, з виходом якої на рубіж об�

гону артилерія здійснила потуж�

ний вогневий удар по ворожих бо�

йових порядках. Але танкові час�

тини все�таки зустріли організова�

ний артилерійський вогонь, і їм

довелося прийняти важкі бої. Не�

зважаючи на підсилення, 38�ма і

3–тя армії за день просунулися ли�

ше на два–три кілометри. Тому нас�

туп був відновлений. Аби приго�

ломшити ворога, танки увімкнули

фари, сирени і після вогневого уда�

ру разом з піхотою пішли в атаку. 

Зламавши опір розгубленого

противника, вони змусили його

спішно відходити. Переслідуючи

гітлерівців, частини 7�го гвардій�

ського танкового корпусу генера�

ла Сулейкова вийшли до Святоши�

но і перерізали шосе Київ — Жито�

мир. Втративши цей важливий

стратегічний вузол, противник по�

чав відхід. Великі колони автома�

шин, танків і артилерії рушили на

південь, у напрямі Василькова, а та�

кож з району Боярка — Будаєвка на

південний захід. Проте на фронті

наступу опір гітлерівців ще не був

остаточно зломлений. Війська 38�ї

армії після артилерійської підго�

товки відновили наступ, і фашис�

ти, які ще не оговталися після ніч�

ної атаки, не витримали нового

удару і почали відходити. 

Про досягнуті на той час резуль�

тати Ватутін рапортував Сталіну:

«…В ході боїв за Київ війська 1�го

Українського фронту розгромили

68, 75, 82, 88, 323, 340, 183, 217 і

327�му піхотні дивізії, 20�ту мд і

7–му тд, які втратили до 60–70 від�

сотків особового складу і велику

частку матеріальної частини. У бо�

ях підбито і спалено до сотні тан�

ків, захоплено до 1300 полоне�

них… Увечері, уточнивши останні

дані обстановки, ми поїхали в

штаб 167�ї стрілецької дивізії гене�

рала Мельникова, що знаходилася

в районі кінофабрики, — писав у

своїх спогадах генерал Москален�

ко. — Звідси було найближче до

центру Києва. Діставшись до Мель�

никова, я наказав йому не припи�

няти наступу і вночі. Тут же наша

група разом з частинами дивізії і

армійським танковим полком ру�

шила вперед. 

І ось ми вже в Києві. Довкола

йшли бої, гриміла артилерія, пала�

ли будинки, серед яких я з болем

побачив і будівлю університету,

підпалену гітлерівцями. Так, ще

йшла боротьба, запекла, крово�

пролитна. Рухаючись услід за тан�

ками, ми добралися нарешті по

бульвару Шевченка до Хрещатика.

Там нас несподівано зустріли кия�

ни. Рвалися снаряди, свистіли кулі,

а жителі міста щільним кільцем

оточили наші машини і бурхливо

висловлювали свою радість.

6 листопада, о 4�й годині ранку зі

штабу 50�го стрілецького корпусу,

що розташувався в Святошино, я

доповів командувачеві фронту про

взяття Києва. Ватутін, мабуть, за�

сумнівався, бо запитав:

— Хто Вам про це доповів?..

Дізнавшись, що я тільки�но сам

побував на Хрещатику, він дуже

зрадів: 

— Виходить, можна доповідати

товаришу Сталіну?

— Так, — твердо відповів я, —

можна доповідати про звільнення

Києва…»

Охоплені наступальним пори�

вом воїни 51�го стрілецького кор�

пусу спільно з частинами 5�го

гвардійського танкового корпусу,

1�ю чехословацькою окремою

бригадою і 167�ю стрілецькою ди�

візією 50�го стрілецького корпусу

6 листопада повністю звільнили

Київ від фашистів і, натхненні пе�

ремогою, ще на 50 кілометрів від�

кинули панічно втікаючих гітле�

рівців…

²ãîð ÌÎ²ÑÅªÍÊÎ

АКТУАЛЬНО

«² îñü ìè âæå â Êèºâ³. Äîâêîëà éøëè áî¿, 

ãðèì³ëà àðòèëåð³ÿ, ïàëàëè áóäèíêè, ñåðåä ÿêèõ 

ÿ ç áîëåì ïîáà÷èâ ³ áóä³âëþ óí³âåðñèòåòó, 

ï³äïàëåíó ã³òëåð³âöÿìè. Òàê, ùå éøëà áîðîòüáà,

çàïåêëà, êðîâîïðîëèòíà...»

(Ç³ ñïîãàä³â ãåíåðàëà Ìîñêàëåíêà)
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АКТУАЛЬНО

Íà ïî÷àòêó ðàòíèõ ñïðàâ

Своєю військовою кар’єрою Пав�

ло Рибалко зобов’язаний сербу

Гаврилі Принципу, який, убивши

австрійського ерц�герцога Ферди�

нанда, фактично спровокував Пер�

шу світову війну. Росії знадобилися

солдати, і двадцятирічного Павла

призвали до лав армії. Проте до

розкриття талантів полководця бу�

ло далеко — всю війну Рибалко

пройшов у званні рядового, а після

революції 1917 року повернувся

на Сумщину. Але війна наздогнала

його і там: Україну окупували ні�

мецькі війська, і Павло знову взяв

зброю до рук. Він вступає в Черво�

ну гвардію, стає помічником ко�

мандира партизанського загону.

З січня 1919 року Рибалко слу�

жить у Червоній Армії. У 1920�му

він вже комісар полку, згодом — 1�ї

кавалерійської бригади 14�ї дивізії

Першої кінної армії. Бере участь у

боях під Ростовом, воює з армією

Махно, звільняє від білогвардійців

Крим. 

Військову освіту він отримав спо�

чатку на курсах удосконалення ви�

щого начскладу в 1926 і 1930 роках,

а ще через чотири роки закінчив

Військову академію імені Фрунзе.

«Ìóäðèé, â³äâàæíèé âî¿í»

У 1932 році розвідувальне управ�

ління Червоної Армії отримало да�

ні про намір Японії відторгнути від

Китаю провінцію Синьцзян. Багата

корисними копалинами, вона була

ласим шматком і мала важливе

стратегічне значення. 

У той час свій контроль над Ки�

таєм прагнули встановити Японія і

Англія. СРСР також не бажав зали�

шатися поза грою. Подальше дроб�

лення Китаю було йому невигідне,

і керівництво країни прийняло рі�

шення подавити заколот. Однак

ввести в провінцію Синьцзян вій�

ська Червоної Армії означало від�

крито вступити в конфлікт з Япо�

нією. Тому звільняти її вирішили за

допомогою нерадянських росіян,

які мешкають у Китаї. На той час у

Піднебесній знайшли притулок

козачі білогвардійські частини, що

втекли з Росії після Громадянської

війни. Багато хто з емігрантів суму�

вав за батьківщиною і був готовий

допомогти радянській владі в об�

мін на можливість повернутися до�

дому. Тож до Китаю була відправле�

на група Розвідупра на чолі з ком�

бригом Маліковим, до якої увійшов

і Рибалко. 

Група чудово впоралася з постав�

леним завданням. Із білоемігрантів

і козаків була створена дивізія, яка

допомагала підтримувати порядок

у регіоні. Для конспірації у ново�

сформованому з’єднанні особово�

му складу присвоювали відповідні

білогвардійські «чини» і знаки від�

мінності. Рибалко, наприклад, тоді

мав звання «російського генерала

китайської служби». Про значення

його особи для китайської кампа�

нії говорить ім’я, яким його охрес�

тило місцеве населення: у перекла�

ді воно означало «Мудрий відваж�

ний воїн». 

У 1936 році Рибалка відкликають

з Китаю і невдовзі призначають

військовим аташе в Польщі. Мину�

ло три роки, і Павло Семенович

знову був направлений до Китаю

як військовий аташе Радянського

Союзу при уряді Чан Кайши. У чер�

вні 1940�го йому було присвоєно

звання генерал�майора.

ЗЗЗЗААААЛЛЛЛІІІІЗЗЗЗННННИИИИЙЙЙЙ    ККККООООММММААААННННДДДДААААРРРРММММ
ЗЗЗЗААААЛЛЛЛІІІІЗЗЗЗННННИИИИХХХХ    ААААРРРРММММІІІІЙЙЙЙ
4 листопада минає 115 років від дня народження
нашого співвітчизника — легендарного
полководця і неперевершеного стратега часів
Другої світової

Ëèöàð áåç ñòðàõó ³
äîêîðó, Ðèáàëêî í³êî-
ëè íå ãðàâ ó ï³äêè-
ëèìí³ ³ãðè ³ íå äîáè-
âàâñÿ ïîñàä áóäü-
ÿêîþ ö³íîþ. Ïðàêòè÷-
íî âñå éîãî æèòòÿ
ïðîéøëî íà â³éí³. Â³í
âîþâàâ ç á³ëîãâàð-
ä³éöÿìè, á³ëîïîëÿêà-
ìè, ç äóíãàíàìè â êè-
òàéñüê³é ïðîâ³íö³¿
Ñèíüöçÿí ³ ôàøèñòà-
ìè íà ôðîíòàõ Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
² âîþâàâ äîâîë³ óñ-
ï³øíî. Àäæå ñàìå
çàâäÿêè Ïàâëó Ñåìå-
íîâè÷ó âðÿòîâàíî òè-
ñÿ÷³ ëþäñüêèõ æèòò³â,
çáåðåæåíî äåñÿòêè
ì³ñò. Íà éîãî ÷åñòü
ñàëþòóâàëà Ìîñêâà,
éîìó íèçüêî âêëîíÿ-
ëèñÿ Ëüâ³â ³ Ïðàãà. ßê
³ ëè÷èòü âåëèêîìó âî-
¿íîâ³, ìàðøàë Ðèáàë-
êî ïðîæèâ ó ñëàâ³ ³
ïîìåð â øàí³. 

ММММААААРРРРШШШШААААЛЛЛЛ    РРРРИИИИББББААААЛЛЛЛККККОООО



Íà ôðîíò — âñóïåðå÷ ìåäèöèí³

Після повернення на Батьківщи�

ну Павло Семенович займається

викладацькою роботою. Він керує

кафедрою у Військовій академії

імені Фрунзе і обіймає посаду зас�

тупника начальника по учбовій і

науковій роботі. Але невдовзі поча�

лася Велика Вітчизняна війна.

З перших її днів Рибалко просить�

ся на фронт, незважаючи на стан

здоров’я. 

Павлу Семеновичу випало вою�

вати на Брянському, Південно�За�

хідному, Центральному, Воронізь�

кому, 1�му Білоруському і 1�му Ук�

раїнському фронтах, обіймати по�

сади заступника командувача 3�ї

танкової армії, з липня 1942 ро�

ку — командувача 5�ї, а з жовтня —

3�ї танкових армій. Під час війни

він показав себе неперевершеним

тактиком, який миттєво вирішує

складні бойові завдання.

У січні 1943 року 3�тя танкова

армія під командуванням Рибалка

у складі військ Воронізького фрон�

ту відзначилася в Острогозько�

Россошанській операції. Два тан�

кові корпуси, прорвавши ешело�

новану оборону противника, про�

сунулися вглиб і почали громити

німецькі тили. Вже на четвертий

день корпус армії Рибалка з’єднав�

ся зі стрілецькою дивізією 40�ї ар�

мії, завершивши тим самим ото�

чення німецького угруповання. До

27 січня 15 німецьких дивізій були

повністю розгромлені, більше 86

тисяч солдатів і офіцерів против�

ника потрапили в полон. Павло

Семенович був представлений до

нагороди — ордена Суворова I сту�

пеня, а трохи раніше йому було

присвоєно звання генерал�лейте�

нанта.

Ìàéñòåð ïåðåïðàâ

Спекотного літа 1943 року на

Курській дузі піхота загальновій�

ськової армії почала наступ і, через

силу долаючи ворожу оборону,

пройшла за п’ять днів лише 15–20

кілометрів. На тиловій оборонній

смузі ворога її було зупинено. Нас�

туп захлинався, і генерал Рибалко

наполіг на тому, щоб танки були

введені в бій не окремими брига�

дами чи корпусами, а повністю,

всією танковою армією. Розраху�

нок виявився точним. Діючи двома

ешелонами, вийшли у тил гітлерів�

ського угруповання і розгромили

його.

Павло Семенович був визнаним

майстром стрімких переправ. До

того, як він з’явився на фронті,

форсування річок здійснювалося

лише загальновійськовими армія�

ми, а танки вводилися в бій після

створення надійних плацдармів.

Але в ході наступу на Київ перши�

ми до Дніпра вийшли танкісти. Че�

кати на піхоту означало втратити

час, яким ворог міг скористатися

для посилення оборони.

«Всі військові теоретики і прак�

тики стверджують, що для форсу�

вання такої багатоводної річки

потрібна тривала підготовка, пот�

рібні засоби переправи, потрібна,

нарешті, вогнева підтримка арти�

лерії, — говорив Рибалко команди�

рам підрозділів перед форсуван�

ням Дніпра. — Потрібний час, а у

нас його немає. Тому ми повинні

зробити кидок через Дніпро з ходу.

Розумієте, що це означає?» 

Вони розуміли. В ніч на 6 листо�

пада 1943 року радянські війська,

наступаючи з плацдармів, створе�

них південніше і на північ від Киє�

ва, біля Букрина і Лютіжа, увірвали�

ся в столицю України. Танкісти ге�

нерала Рибалка були в їх числі.

Павло Семенович за цю блискучу

операцію отримав зірку Героя Ра�

дянського Союзу.

У липні 1944�го розгорнулася

Львівсько�Сандомирська операція,

під час якої була з ходу форсована

річка Сан. Загальновійськова армія

пробила у ворожій обороні вузь�

кий п’ятикілометровий коридор, у

який генерал Рибалко ввів частини

танкової армії, що дозволило заг�

либитися в тил противника. Опи�

нившись під загрозою оточення,

німці вивели війська зі Львова. Та�

ким чином вдалося уникнути бом�

бардувань і вуличних боїв та збе�

регти неповторну архітектуру міс�

та. 

В ході Вісло�Одерської операції

передовий загін 6�го гвардійсько�

го танкового корпусу 3�ї гвардій�

ської танкової армії форсував річ�

ку Ніда вбрід, розбиваючи з танко�

вих гармат лід, що ускладнював

рух бойових машин. Річка Піліца

була форсована за допомогою по�

силення льоду дерев’яним насти�

лом і спорудження 60�тонного

моста із заздалегідь підготовлених

елементів. На Нейсе танки прори�

вали ворожу оборону разом з піхо�

тою. Річку форсували, не чекаючи

поромних переправ, убрід, щільно

закривши люки. «Моя заправка —

до самого Берліна», — такий напис

можна було прочитати на баштах

танків армії генерала Рибалка.

ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!

Çàâäÿêè óñï³øíèì ä³ÿì òàíêîâî¿

àðì³¿ Ðèáàëêà âäàëîñÿ óíèêíóòè

âóëè÷íèõ áî¿â ó öåíòð³ Ëüâîâà ³

çáåðåãòè íåïîâòîðíó àðõ³òåêòóðó ì³ñòà.
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Áåðë³íñüêå çìàãàííÿ

Берлінська операція, в якій та�

кож брав участь Павло Семенович

Рибалко, заслуговує на детальні�

ший опис, оскільки тут він став ша�

ховою фігурою в грі, яку вели

командувач 1�го Білоруського

фронту маршал Радянського Сою�

зу Жуков і командувач 1�го Україн�

ського фронту маршал Радянсько�

го Союзу Конєв. Цю гру почав Ста�

лін під час наради по розмежуван�

ню сфер дій 1�го Білоруського і

1�го Українського фронтів, які ма�

ли спільно наступати на Берлін.

Про те, що сталося при затвер�

дженні директиви про напрям ата�

ки, Конєв згодом напише у своїх

мемуарах: «Ведя эту линию каран�

дашом, Сталин вдруг оборвал ее на

городе Люббен. Оборвал и дальше

не повел. Он ничего не сказал при

этом. Но я думаю, и маршал Жуков

тоже увидел в этом определенный

смысл. Разграничительная линия

была оборвана примерно там, куда

мы должны были выйти к третьему

дню операции. Далее (очевидно,

смотря по обстановке) молчаливо

предполагалась возможность про�

явления инициативы со стороны

командования фронтов. Был ли в

этом обрыве разграничительной

линии на Люббене негласный

призыв к соревнованию фронтов?

Допускаю такую возможность…»

Жуков теж зрозумів натяк Сталі�

на, і змагання почалося. Почався

наступ на столицю Третього Рейху.

У перші дні наступу 1�й Білорусь�

кий фронт не зміг здолати у вста�

новлені терміни головної лінії

оборони противника і зазнав ве�

ликих втрат в районі Зєєловських

висот. 1�й Український наступав

успішніше. 18 квітня Конєв нап�

равляє командувачам 3�ї і 4�ї гвар�

дійських танкових армій генера�

лам Рибалку і Лелюшенку директи�

ву наступного вмісту: «…Смелее ма�

неврировать танками и пехотой

вне больших дорог, населенные

опорные пункты решительно об�

ходить, не ввязываться в затяжные

лобовые бои. Мобилизуйте все, со

страстью бить немцев и ломать

сопротивление. Стремление толь�

ко вперед. Наши войска должны

быть в Берлине первыми, они это

могут сделать и с честью выпол�

нить приказ Великого Сталина…»

Невдовзі зі штабу 1�го Україн�

ського фронту була відправлена

перша звістка про прорив радян�

ських військ у передмісті Берліна.

Телеграмою повідомлялося:

«Москва, тов. Сталину, лично.

1. 3 гв. ТА Рыбалко передовыми

бригадами ворвалась в южную

часть Берлина и к 17.30 ведет бой

за Тельтов и в центре Ланквиц.

2. 4 гв. ТА Лелюшенко — 10 тк ве�

дет бой в районе Зармут (10 км

юго�вост. Потсдам).

22.0022.4.45.

Конєв» 

Маршал Конєв виграв у маршала

Жукова «берлінську партію» голов�

ним чином тому, що серед його

«фігур» була танкова армія Рибал�

ка. Саме він, застосовуючи свої

неймовірні здібності по форсуван�

ню річок, з важкими боями переб�

рався через Тельтов�канал, який

німці вважали нездоланною для

танків перешкодою. Його війська

упевнено просувалися вглиб сто�

лиці рейху, і все йшло до того, що

місто займе маршал Конєв. Але у

Сталіна була інша кандидатура на

звання Маршала Перемоги. Конєв

був змушений поступитися паль�

мою першості Жукову. Після роз�

мови зі Сталіним командувач 1�го

Українського фронту подзвонив

Рибалку. У своїх мемуарах Конєв

пише: «Телефонный разговор, ко�

торый я имел по этому поводу с

Павлом Семеновичем Рыбалко,

был довольно неприятным. Он за�

явил, что ему непонятно, почему

корпуса, уже нацеленные на центр

города, по моему приказу отвора�

чиваются западнее, меняют нап�

равление наступления. Я хорошо

понимал переживания командар�

ма, но мне оставалось только отве�

тить, что наступление войск 1�го

Белорусского фронта на Берлин

проходит успешно, а центр Бер�

лина по установленной разграни�

чительной линии входит в полосу

действий 1�го Белорусского

фронта».

6 квітня 1945 року за героїзм на

завершальному етапі війни в Бер�

лінській і Празькій операціях Пав�

ло Семенович Рибалко був наго�

роджений другою «Золотою Зір�

кою», а 1 червня 45�го йому прис�

воєно військове звання маршала

бронетанкових військ. У 1946 році

він обирався депутатом Верховної

Ради СРСР другого скликання, але

в політиці почувався незатишно, а

тому в 1947�му з радістю прийняв

звістку про призначення на пост

командувача бронетанкових і ме�

ханізованих військ Радянської Ар�

мії. На цій посаді він перебував до

самої смерті. Війна довжиною в 31

рік не минула безслідно. 28 серпня

1948 року після тривалої хвороби

Павла Семеновича Рибалка не ста�

ло. Маршал похований у Москві, на

Новодівичому цвинтарі. Йому вста�

новлено декілька пам’ятників, його

ім’ям названі вулиці в багатьох міс�

тах, а по Дніпру ходить круїзний

теплохід «Маршал Рибалко». 

Âëàä ßÊÓØÅÂ

Ìàðøàë Êîíºâ âèãðàâ ó ìàðøàëà

Æóêîâà «áåðë³íñüêó ïàðò³þ»

ãîëîâíèì ÷èíîì òîìó, ùî ñåðåä éîãî

«ô³ãóð» áóëà òàíêîâà àðì³ÿ Ðèáàëêà.

Генерал9лейтенант Рибалко
у звільненому Харкові.

1943 рік.
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Сьогодні мало кому відомо, що

«Офицерский вальс», який мав

просто шалену популярність у ро�

ки Великої Вітчизняної, поет Євген

Долматовський та композитор

Марк Фрадкін написали прямо у

вагоні ешелону, який рухався на

фронт.

З перших днів війни поет�пісняр

на фронті. Сталося так, що в райо�

ні Умані його дивізія потрапила в

оточення. При спробі вирватися з

кільця він був поранений і потра�

пив у полон. Але йому пощастило

втекти. Після довгих поневірянь в

листопаді 41�го Долматовський

дійшов до лінії фронту і нарешті

приєднався до своїх. Але значився

він вже загиблим. Був навіть опуб�

лікований вірш Костянтина Симо�

нова, присвячений його пам’яті.

Але він «воскрес»! Брав участь у

Сталінградській битві, разом з бій�

цями оборонявся в зледенілих

траншеях. Билися на смерть і вис�

тояли. 

Долматовський завжди був у цен�

трі подій. Воював під Воронежем,

Орлом, Курськом. Пройшов з боя�

ми Білорусію, Україну, Польщу й

Німеччину. Всі знакові події й зус�

трічі знайшли своє відображення в

його творчості. 

Перед війною побачення поета з

Дніпром було урочистим — під час

Шевченківського пленуму Союзу

письменників і поїздки в Канів...

А наступна зустріч відбулася в

1943�му, коли під мінометним вог�

нем, в’язали плоти і готували для

переправи мобілізовані у рибалок

дощанки. Хтось радив намазатися

салом, щоб переплисти холодну,

неспокійну річку. Гіркі слова бійців

«Ой Дніпро, Дніпро!», більше схожі

на стогін, Долматовський не міг за�

бути. Мимоволі народилися вірші,

які він передав телеграфом для

«Комсомольской правды». 

Це була пробна поезія. А незаба�

ром у блокнот автора лягли хви�

люючі рядки. Але хто напише му�

зику? Ведучі програми ансамблю

пісні і танцю Південно�Західного

фронту Тимошенко та Березін по�

казали на композитора Марка

Фрадкіна. Музика створювалася в

Урюпінську, в будинку священика,

де було піаніно. Поет і композитор

працювали дві доби. І ось пісня на�

родилася:

У прибрежных лоз, у высоких круч

И любили мы и росли.

Ой Днепро, Днепро, 

ты широк, могуч,

Над тобой летят журавли.

Ты увидел бой, богатырь#река,

Мы в атаку шли под горой.

Кто погиб за Днепр, 

будет жить века,

Коль сражался он, как герой.

Першими слухачами «Пісні про

Дніпро» були тисячі бійців, які ви�

ходили з оточення. А згодом вона

розлетілася по всіх фронтах, нади�

хаючи на перемогу.

У ліричному арсеналі поета Євге�

на Долматовського є ще одна хви�

лююча пісня. Це його «Случайный

вальс», також на музику Фрадкіна.

У цієї пісні доволі цікава доля.

В лютому 1942 року газета Півден�

но�Західного фронту «Красная

Армия» опублікувала вірш Долма�

товського «Танцы до утра». Зустрів�

шись з Фрадкіним, Долматовський

прочитав його, а композитор наг�

рав на акордеоні мелодію. А неза�

баром на Військовій раді, коли ко�

мандувач фронту Костянтин Ро�

коссовський поцікавився «пісен�

ною зброєю», поет і композитор

поділилися своїм задумом — пе�

ретворити вірші «Танцы до утра» в

офіцерський вальс.

Він був написаний у вагоні еше�

лону, який йшов на фронт, і вико�

нувався майже на кожній зупинці

поїзда перед бійцями, які рухалися

від Сталінграду в район Курська й

Орла. І раптом на одній зі станцій

автори почули свою пісню!.. Вальс

буквально закружляв по всіх фрон�

тах. А його назва була свідомо змі�

нена на «Случайный вальс», адже

пісня була й солдатською:

Ночь коротка, спят облака,

И лежит у меня на погоне

Незнакомая ваша рука.

После тревог спит городок.

Я услышал мелодию вальса

И сюда заглянул на часок.

Хоть я с вами совсем незнаком

И отсюда далеко мой дом,

Я как будто бы снова

Возле дома родного...

В этом зале пустом

Мы танцуем вдвоем,

Так скажите хоть слово,

Сам не знаю о чем...

Пізніше з’явилася платівка, яку

записав Леонід Утьосов. Незрозу�

міло тільки, чому й коли в тексті

слово «погон» було змінено на «ла�

донь»... 

Талановитий поет, письменник і

фронтовик Євген Долматовський,

чиї вірші кували перемогу в грізні,

суворі роки війни, пішов з життя у

1994 році.

Ëåâ ÊÓÄÐßÂÖÅÂ
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Âåëèêèé ³ çíà÷èìèé ï³ñåííèé ïðîñò³ð â³äîìîãî
ïîåòà, âåòåðàíà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
ªâãåíà Äîëìàòîâñüêîãî. Ùå â äîâîºííèé ÷àñ
ç’ÿâëÿþòüñÿ éîãî ï³ñí³, ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ ñëîâà-
ìè «Òîëüêî âåùè ñîáåðó ÿ, òîëüêî âûéäó çà ïî-
ðîã», «Â äàëåêèé êðàé òîâàðèù óëåòàåò»,
«ß óõîäèë òîãäà â ïîõîä, â äàëåêèå êðàÿ»... Âîíè
ñòàëè ôîðìóëàìè íàøîãî æèòòÿ íà äîâã³ ðîêè.



…Íà Á³ëîãîðîäñüê³é çåìë³ çíîâó çä³é-

ìàëèñÿ äî íåáà ÷îðí³ ñìåð÷³ âèáóõ³â,

ñìåðòîíîñí³ ÿçèêè âîãíåìåò³â æàä³áíî

âèëèçóâàëè áåòîííå ãðîìàääÿ ÄÎÒó

¹ 401 ³ á³éö³ ×åðâîíî¿ Àðì³¿ ò³ñíèëè àð-

ì³þ âåðìàõòó ïî âñ³é ë³í³¿ ôðîíòó. ² çäà-

âàëîñÿ, ùî ïðèìõëèâà äîëÿ ñâîºþ âëàä-

íîþ ðóêîþ ïîâåðíóëà ³ñòîð³þ, êèíóâøè

äåíü ñüîãîäí³øí³é ó ïåêåëüíèé êîòåë Âå-

ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿. Âò³ì, âñå ïîáà÷åíå

äåñÿòêàìè ãëÿäà÷³â, ÿê³ ñò³êàëèñÿ äî Á³-

ëîãîðîäêè, ìàëî ö³ëêîì ñó÷àñíó ³ íàâ³òü

äåùî ïðîçà¿÷íó íàçâó — ðåêîíñòðóêö³ÿ.

Òî÷í³øå, âîºííî-³ñòîðè÷íà ðåêîíñòðóê-

ö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà ïî÷àòêó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè ³ òðàã³÷íèì ïîä³ÿì, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ

ï³ä Êèºâîì ó ñåðïí³-âåðåñí³ 41-ãî. Çîê-

ðåìà, áóëè â³äòâîðåí³ ñïðîáè í³ìö³â ïðî-

ðèâó ïåðøî¿ ë³í³¿ îáîðîíè Êèºâà, øòóðìó

ÄÎÒó ¹ 401 òà ãåðî¿÷íà éîãî îáîðîíà

ï³äðîçä³ëàìè ×åðâîíî¿ Àðì³¿.

Íàøà ³ñòîðè÷íà äîâ³äêà:

72 äí³ òðèâàëà ãåðî¿÷íà îáîðîíà Êèº-

âà. Ïðîòèâíèê, ÿêèé â áîÿõ çà Êè¿â ïîí³ñ

âåëè÷åçí³ âòðàòè, çìóøåíèé áóâ âäàòèñÿ

äî ñòðàòåã³÷íîãî îòî÷åííÿ. 19 âåðåñíÿ

1941 ðîêó ðàäÿíñüêå êîìàíäóâàííÿ â³ä-

äàëî â³éñüêàì, ÿê³ îáîðîíÿëè ñòîëèöþ

Óêðà¿íè, íàêàç ïðî â³äñòóï.

Çâ³ñíî, ó êîæíîãî ç íàñ º ñâ³é çàïàñ

çíàíü ïðî ò³ ÷àñè. Òà ëèøå âîºííî-³ñòî-

ðè÷íà ðåêîíñòðóêö³ÿ äîçâîëÿº äîïîâíèòè

öå ñâî¿ìè âëàñíèìè âðàæåííÿìè — æè-

âèìè, ðåàëüíèìè! 

...Çîâñ³ì ïîðÿä âåäå âîãîíü í³ìåöüêèé

àâòîìàòíèê. Ãàðÿ÷³ ã³ëüçè ïàäàþòü äî

òâî¿õ í³ã, í³çäð³ çàáèâàº ñîëîäêóâàòèé

çàïàõ ïîðîõîâîãî äèìó, ³ òè áà÷èø, ÿê

ïî ñêðîí³ âîðîãà ñò³êàº çà êîì³ð çåëåíî-

ãî ôðåí÷ó ñòðóìî÷îê ïîòó, ÷óºø éîãî

õàïëèâèé â³ääèõ. À ïîò³ì â³í ïàäàº ç òè-

õèì çîéêîì îáëè÷÷ÿì ïðîñòî â ãàðÿ÷èé

ïèë ³ ïî éîãî áðóäí³é ðóö³ ä³ëîâèòî ïîâ-

УУУУ    ССССЕЕЕЕРРРРППППННННІІІІ     44441111%%%% ггггоооо…………
Члени клубу «Красная звезда» під час реконструкції відтворили події
майже семидесятирічної давнини, коли війська вермахту здійснили
спробу прорвати першу лінію оборони Києва



çå ìóðàõà... Áëèçüêèé âèáóõ íàêðèâàº

òåáå ³ çàêëàäàº âóõà. Ã³ðêèé ïèë ùå

õðóìòèòü íà òâî¿õ çóáàõ, òà òè âæå çàáó-

âàºø ïðî íüîãî, áî âñå ïåðåêðèâàº êî-

ìàíäà «Âîçäóõ!», ³ òè ³íñòèíêòèâíî ïðè-

ñ³äàºø, ï³äí³ìàþ÷è ãîëîâó äî íåáåñíî¿

áëàêèò³, âèøóêóþ÷è òàì ñð³áëÿñòå ò³ëî

âîðîæîãî ë³òàêà.

Äëÿ ñòóäåíòîê Îëåíè Àòàìàí÷óê òà Íà-

òàë³¿ Îðëîâî¿ öÿ «â³éíà» áóëà ïåðøîþ â

¿õíüîìó æèòò³. ßê ðîçïîâ³ëè ä³â÷àòà,

íàéá³ëüøå íà ïîë³ áîþ ¿õ âðàçèëà àòìîñ-

ôåðà òîãî ïàòð³îòè÷íîãî äóõó, ÿêîãî â

íàøîìó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ òàê íå âèñ-

òà÷àº. Ä³éñíî, ò³ îñîáëèâ³ â³ä÷óòòÿ, ÿê³

ïåðåæèâàº íàâ³òü ïðîñòèé ãëÿäà÷, íå êà-

æó÷è âæå ïðî ó÷àñíèêà ðåêîíñòðóêö³¿, çà

ñâîºþ ÿñêðàâ³ñòþ òà ãîñòðîòîþ ïðîñòî

íåìîæëèâî ïîð³âíÿòè ç åìîö³ÿìè, çâè÷-

íèìè äëÿ ïåðåñ³÷íî¿ ëþäèíè. Çà ñèëîþ

ñâîãî âïëèâó âîºííî-³ñòîðè÷íà ðåêîíñ-

òðóêö³ÿ ïîä³áíà õ³áà ùî äî êàçêîâî¿ ìà-

øèíè ÷àñó, ÿêà äîçâîëÿº ïåðåíåñòèñÿ ó

÷àñ³ é ïðîñòîð³, íà äåÿêèé ÷àñ ïåðåâò³ëè-

òèñÿ â ³íøó ëþäèíó, â³ä÷óòè ñåáå á³é-

öåì... Äëÿ ÷îãî? Ùîá ïîâíîþ ì³ðîþ óñ-

â³äîìèòè âñþ òðàãåä³þ â³éíè ³ òó áîðîòü-

áó, ÿêó äîâåëîñÿ âåñòè íàøèì ä³äàì-

ïðàä³äàì ç âîðîãîì. Ùîá ³íøèìè î÷èìà

ïîäèâèòèñÿ ³ íà íåáî íàä òâîºþ ãîëîâîþ,

³ íà ÷àñ, â ÿêîìó òè æèâåø, çðåøòîþ, íà

ñàìîãî ñåáå...
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На початку здобуття державної не�

залежності тоді ще кореспондент в

Україні популярного військового

журналу «Советский воин» підпол�

ковник Дмитро Повх загорівся іде�

єю створити у війську телебачення

та радіо. Йому вдалося переконати

першого міністра оборони Кос�

тянтина Морозова у важливості

оперативного інформування сус�

пільства про розбудову Збройних

Сил України та підготувати дирек�

тиву про створення військового

електронного ЗМІ. Після того, як

міністр підписав її, Дмитро Юрійо�

вич став головним редактором ре�

дакції телерадіопрограм Мініс�

терства оборони України. 

Відтепер йому треба було «з ну�

ля» будувати нову структуру, не ма�

ючи нічого, окрім непереборного

бажання донести людям правду

про молоду українську армію. Із

затвердженням штату редакції

з’явилося багато бажаючих отри�

мати «тепле місце у столиці». З усіх

боків на головного редактора тис�

нули, умовляли, навіть погрожува�

ли претенденти на посади, проте

він обрав свій і, як показав час, єди�

но правильний шлях: дати шанс

молодим лейтенантам — випуск�

никам факультету військової жур�

налістики Львівського вищого вій�

ськово�політичного училища. 

Згадую свою першу зустріч з

Дмитром Юрійовичем, яка відбу�

лася на початку 1993 року в редак�

ції газети «Страж неба». Тоді я, кур�

сант останнього курсу, проходив

стажування в газеті військ ППО

України та на українському радіо, в

редакції літературно�драматично�

го мовлення. Редактор «Стража»

підполковник Віктор Коробков,

людина творча та досвідчена, по�

радив начальнику новоствореної

редакції майбутнього лейтенанта з

досвідом роботи на радіо і допоміг

влаштувати співбесіду. 

То був справжній творчий кон�

курс. Дмитро Юрійович прискіпли�

во переглядав альбом з моїми публі�

каціями, слухав радіопрограми —

було ясно, що просто так служити

до нього не потрапиш. Зрештою, я

пройшов відбір, і за розподілом

потрапив до Києва разом з Геннаді�

єм Салівоном та Ігорем Рудичем. 

Робочий день новоспечених те�

левізійників та радійників почи�

нався о 9.00 в кабінеті № 201 Соці�

ально�психологічної служби Мі�

ністерства оборони. Нам виділили

окремий стіл, за яким щоранку

проводив наради головний редак�

тор з колективом редакції — майо�

рами Олександром Дрізом, Генна�

дієм Данильчуком і нами, трьома

лейтенантами. 

На початку було дуже важко. На�

віть сьогодні, згадуючи ті часи, ди�

вуюсь, як ми витримали. Ми не ма�

ли нічого — ані службового примі�

щення, ані необхідної техніки. Про

квартири годі було й думати, а мі�

зерну зарплату чекали по п’ять�

шість місяців. 

Ціною неймовірних зусиль

Дмитру Юрійовичу вдалося «виби�

ти» нам маленьку кімнату в одному

з київських гуртожитків. Скрута бу�

ла така, що часом не мали чого їсти.

Виручав офіцерський пайок, допо�

мога батьків та ще головний редак�

тор, який став нам другим батьком.

Допомагав і порадами, а за потреби

й грошима зі своєї також не висо�

кої офіцерської зарплати. 

Сьогодні, в часи тотального ци�

нізму, це може виглядати дивним,

але тоді ми вважали себе найщас�

ливішими людьми. Не маючи нічо�

го — мали все. Дмитро Юрійович

давав нам такий потужний заряд

оптимізму, що годі було скаржи�

тись на долю. Ми просто «хворіли»

телебаченням. Це було фантастич�

не відчуття, світла надія на те, що

колись і у нас буде так, як має бути. 

ППППААААММММ’’’’ЯЯЯЯТТТТ ІІІІ     ВВВВЧЧЧЧИИИИТТТТЕЕЕЕЛЛЛЛЯЯЯЯ

Â³í ïîõîâàíèé íà
Ëóê’ÿí³âñüêîìó â³é-
ñüêîâîìó êëàäîâèù³,
íàïðîòè òåëåâ³ç³éíîãî
«îë³âöÿ». Ïàòð³îò,
ÿêèé ïðîêëàâ ìîëî-
äîìó óêðà¿íñüêîìó
â³éñüêó äîðîãó äî
âëàñíèõ òåëåâ³ç³éíèõ
òà ðàä³îåô³ð³â. Ïðîòå
éîãî ³ì’ÿ íå â³äîìå
øèðîêîìó çàãàëó.
Íàòîì³ñòü, ñàìå éîìó
ìàþòü çàâäÿ÷óâàòè
íå ëèøå ñï³âðîá³òíè-
êè â³éñüêîâîãî òåëå-
áà÷åííÿ òà ðàä³î, à é
ì³ëüéîíè ãëÿäà÷³â òà
ñëóõà÷³â. Äìèòðî
Þð³éîâè÷ Ïîâõ áóâ
çàñíîâíèêîì ³ ïåð-
øèì íà÷àëüíèêîì
Öåíòðàëüíî¿ òåëåðà-
ä³îñòóä³¿ Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè.

16 листопада — День працівників телебачення, радіо та зв’язку

Цей матеріал присвячено полковнику
Дмитру Повху — людині, яка фактично
закладала підвалини військового
телебачення незалежної України
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5 червня 1994 року в програмі

«На варті» Першого Національного

телеканалу України світ побачив

наш перший телесюжет. Його зні�

мав власною камерою головний

редактор телередакції, вже підпол�

ковник Олександр Дріз, а готував

до ефіру Геннадій Салівон. Знаково,

що темою сюжету були перші збо�

ри редакторів військових засобів

масової інформації, які проходили

під головуванням начальника Соці�

ально�психологічної служби Мі�

ністерства оборони Володимира

Муляви. Тоді він дав перше в історії

військового телебачення інтерв’ю,

в якому побажав, аби військові пе�

редачі «не лише дивилися і слухали,

а чули й бачили». Робота військо�

вих журналістів сподобалась і ке�

рівництву каналу УТ�1.

З того часу розпочалася наша

спільна робота з творчим колекти�

вом програми «На варті» — редак�

тором Євою Омельчук та режисе�

ром Василем Івашиною. Ми рвали�

ся в бій, і коли у нас з’явилися дві

напівпрофесійні камери та відео�

магнітофони, а редакції нарешті

виділили кілька кімнат на вулиці

Командарма Каменєва, ми взялися

готувати не лише окремі сюжети, а

й два 45�хвилинні випуски на мі�

сяць. Нашу ініціативу підтримав

тодішній міністр оборони Віталій

Радецький, який на спеціальній на�

раді з творчими колективами зап�

ропонував нову назву для спільної

програми — «Служу народу Украї�

ни». Керівництво каналу не запере�

чувало, і згодом ефір побачили

перші передачі, які власноруч від�

зняв та змонтував колектив вій�

ськової редакції. 

У ті важкі часи, часи становлен�

ня, у нас не було ні операторів, ні

відеомонтажерів. Всю роботу — і

творчу, і технічну — доводилось

робити власними силами. І завжди

з нами був Дмитро Юрійович. За�

тримувався вечорами, приходив у

вихідні, особисто вичитував тек�

сти, давав поради, готував власні

авторські матеріали, а за крайньої

потреби брав камеру і знімав, як

звичайний оператор. Перші великі

навчання — «президентські» на

Яворівському полігоні, миротвор�

чі за програмою «Партнерство за�

ради миру», війна в Югославії — ми

встигали скрізь. І вже на початку

95�го редакція отримала міжна�

родне визнання на фестивалі вій�

ськових фільмів в Румунії. 

Враховуючи успіхи військових

теле� та радіожурналістів, керів�

ництво Міністерства оборони

прийняло рішення про злиття ре�

дакції телерадіопрограм з радіо�

станцією МО України в єдину

структуру — Центральну телера�

діостудію, яку очолив Дмитро

Повх. І знову, спираючись на дос�

від роботи з випускниками, на нові

посади Дмитро Юрійович «проби�

ває» молодих журналістів. Яких зу�

силь це йому коштувало — бачили

лише ті, хто був поруч з ним. 

А він ніколи не жалівся, бо ще

коли починав розбудову студії,

знав — легко не буде. Проте часом

не розраховував силу бюрокра�

тичного апарату. Самостійний у

рішеннях командир, високомо�

ральний, патріотично налаштова�

ний офіцер, талановитий редак�

тор, звичайно ж, не всім подобав�

ся. Тим більше, що до ефіру пос�

тійно потрапляли «незручні»

сюжети, наприклад, про розподіл

квартир в Київському гарнізоні

або жебрацький стан людей у по�

гонах… 

Він ще встиг прийняти нове по�

повнення — лейтенантів Юрія Ка�

ріна, Володимира Косенка, Віталія

Закревського, Владислава Воло�

шина та Олександра Євенка, залу�

чити до співпраці кращих режисе�

рів та операторів «Київнаукфіль�

му», запустити в ефір українського

радіо програму «Наша армія»…

І раптом першого начальника сту�

дії було підступно звільнено з армії

заднім числом — 31 грудня 1995

року. За півроку Дмитра Юрійови�

ча Повха не стало. Цілком здорова

людина згоріла, глибоко пережи�

ваючи образу від рідних Збройних

Сил, яким присягав і яким був вір�

ний до кінця. 

Справу полковника Повха про�

довжив підполковник Олександр

Тереверко. Студія набирала обер�

тів. Побачили ефір нові телевізійні

проекти на каналах «Київ», «Таба�

чук�ТБ», «ІСТV», «Ютар», «СТБ», «То�

ніс», зрештою, знову на УТ�1, вже

на постійній основі. Зусиллями на�

чальника студії з’явилося велике

просторе приміщення. Справа,

розпочата Дмитром Юрійовичем,

продовжувала активно жити. 

Минуло багато років і сьогодні

Центральна телерадіостудія Мініс�

терства оборони — це бренд. Ста�

більно виходять в ефір державних

каналів мовлення теле� та радіо�

програми, а новий директор ЦТРС

МО України Владлен Литвиненко

взяв курс вже на нову для студії ви�

соту — кіновиробництво. 

Кажуть, що перший крок — це

вже половина шляху. Дмитро Юрі�

йович зробив його, давши всім нам

шанс прожити цікаве творче життя.

Зрештою, ми виросли. Вчорашні

лейтенанти сьогодні носять звання

старших офіцерів, але всі ми носи�

мо одне, головне в нашому творчо�

му житті звання — учні Майстра,

який зробив нас журналістами. 

ßí ²ÂÀÍÈØÈÍ, òåëåæóðíàë³ñò

Äìèòðî Þð³éîâè÷ çàâæäè áóâ ïîðó÷

ç íàìè: âè÷èòóâàâ òåêñòè, ãîòóâàâ

âëàñí³ ìàòåð³àëè, à çà êðàéíüî¿

ïîòðåáè çí³ìàâ, ÿê îïåðàòîð.



На початку перебування у складі

Росії Україна тривалий час мала

власне козацьке військо, з існуван�

ням якого царат мирився, врахову�

ючи потребу в ньому для війни з

Туреччиною. Однак з остаточним

закріпленням Росії у Північному

Причорномор’ї потреба в ньому

відпала. Влада почала вбачати в са�

мому факті його існування небез�

пеку українського повстання. Тому

1775 року під час повернення з

чергової війни проти Туреччини

російські війська зруйнували Запо�

розьку Січ, а в 1783�му всі україн�

ські козацькі полки були розфор�

мовані. Натомість створили регу�

лярні уланські, до яких на шес�

тирічний термін вербували

українських селян та інородців. На

відміну від старих українських за�

гонів, ці нові з’єднання вже можна

було використати для русифікації

українців, котрі несли в них служ�

бу. А оскільки до російської армії за

власним бажанням потрапляла по�

рівняно невелика частка українців,

русифікація в армії охоплювала

небагатьох.

Найстрашнішим ударом по укра�

їнству виявилося запровадження в

Україні 1797 року рекрутчини —

військового призову. Термін вій�

ськової служби тоді складав 25

років. Фактично ж вона була по�

життєвою, бо нелюдська муштра і

часті війни скорочували життя

солдата. Звичайно, армійська

служба активно використовувала�

ся у політиці масштабної русифі�

кації неросіян у Російській імперії,

навіть йшла в її авангарді. Адже

протягом такого тривалого часу

перебування у російськомовному

оточенні українці були приречені

на зросійщення.

Таке становище зберігалося аж

до самого кінця існування імпера�

торської армії. Між іншим, серед

перших частин петроградського

гарнізону, котрі під час Лютневої

революції 1917 року виступили

проти царату, був Волинський

полк. Утворився навіть революцій�

ний штаб українських військових

частин Петрограда, одним із зав�

дань якого була й просвіта солда�

тів�українців в революційному ду�

сі, але українською мовою.

Радянська влада швидко усвідо�

мила небезпеку для себе з боку

власне українських військ. З метою

укріплення політичної (та й про�

російської також) свідомості їх

підсилили комуністами й комсо�

мольцями з Росії, котрих лише у

першій половині 1919 року відря�

дили до Західного та Південного

фронтів, куди входили українські

частини, 40 тисяч. Для більшої на�

дійності до складу Українських ра�

дянських дивізій ввели інтернаціо�

нальні полки. Червоних команди�

рів�українців поступово знищили.

Так українські червоні війська,

«розмиті» росіянами й інтернаціо�

налістами, поступово втратили ук�

раїнський дух, і їх перекинули во�

ювати подалі від України. І в них

запанувала російська мова.

Поки українці воювали на Кавка�

зі, Тамбовщині, у Середній Азії, са�

му Україну наводнювали російські

частини. Робилося це «на прохан�

ня» КП(б)У, котра у резолюції, зат�

вердженій на Гомельській конфе�

ренції в жовтні 1919 року, ствер�

джувала: «Просування на південь і

встановлення радянської влади на

Україні стануть можливими тільки

за сприяння регулярних, вишколе�

них загонів військ, які ні в якому

разі не повинні бути місцевого по�

ходження». Як наслідок, у першій

половині 1920 року на українських

теренах дислокувалося 1,2 млн

бійців Червоної та Продовольчої

армій. Українців серед них, за ра�

дянськими статистичними дани�

ми 1921 року, було лише вісім від�

сотків.

* * *

Водночас мільйони українських

юнаків після кількарічного перебу�

вання в армії на теренах Радян�

ської Росії поверталися до України

(якщо взагалі поверталися) націо�

нально та мовно деморалізовани�

ми, перетвореними на важіль ро�

сійського впливу на решту україн�

ської молоді. М. Скрипник на XII

з’їзді РКП(б) так оцінював ситуа�

цію: «Армия до сих пор остается

орудием русификации украинско�

го населения и всего инородного

населения. Правда, ПУР (політич�
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не управління. — Авт.) за послед�

нее время начал выписывать газе�

ты на национальных языках. Но

вся эта работа еще впереди, и нам

необходимо принять меры, чтобы

наша армия не была орудием руси�

фикации…»

Полегшувало проблему україні�

зації військ в УРСР те, що VIII з’їзд

РКП(б) з метою перекладення вит�

рат на утримання військ з центру

на республіки постановив пер�

спективу переходу до територіаль�

них військових з’єднань. В умовах

повоєнної руїни це був найдешев�

ший варіант армії. Так у збройних

силах СРСР з’явилися національні

військові формування. Вже навесні

1925 року вони складали десять

відсотків усієї чисельності армії.

X з’їзд КП(б)У 1927 року спеціаль�

но розглянув питання українізації

культурно�політичної роботи у

цих військах. Українська мова

впроваджувалася, в першу чергу, в

офіцерських школах і територі�

альних з’єднаннях, розташованих

в УРСР. Мало того, вживалися захо�

ди для того, щоб україномовна лі�

тература надсилалася до військо�

вих частин і поза межами України.

Радянські військові історики, пере�

раховуючи регіони СРСР, де про�

грама розгортання національних

формувань була успішно викона�

на, ставили Україну на перше міс�

це, попереду Білорусії, Закавказзя,

Середньої Азії та Поволжя.

Крапку на українській мові в ар�

мії було поставлено разом із згор�

танням українізації. Сталін готу�

вався до війни за перемогу світо�

вої комуністичної революції. Ін�

дустріалізація супроводжувалася

швидким накачуванням м’язів, то�

тальною мілітаризацією. Поступо�

во територіальні національні з’єд�

нання переформовувалися в за�

гальносоюзні за екстериторіаль�

ним принципом комплектування.

Разом із переформуванням до вій�

ськових колективів приходила ро�

сійська мова. Після спеціальної

постанови ЦК ВКП(б) та РНК

СРСР від 7 квітня 1938 року остан�

ні національні частини зникли, і

національні мови у казармі знову

поступилися місцем російській.

Це збігалося із загальною імпер�

ською політикою мовної уніфіка�

ції, але пояснювалося виключно

потребами підвищення боєздат�

ності перед неминучою війною

проти капіталістів.

Пояснення були начебто логіч�

ними. Адже військовий підрозділ,

де накази віддаються різними мо�

вами, — це небоєздатний підроз�

діл. Лише мова, яка за будь�яких

обставин миттєво сприймається

на всіх рівнях і в усіх ланках, може

підняти комунікабельність і взає�

модію між складниками військово�

го колективу. Однак подібні об�

ґрунтування виглядають вельми

хиткими, коли застосовуються для

ігнорування в армії лише україн�

ської чи, скажімо, білоруської мов.

Згадаймо, що 1941 року Москва не

зупинилася перед відновленням

національних дивізій, серед осо�

бового складу яких переважали

представники однієї нації, а накази

віддавали їх рідними мовами. 

Досить було того, щоб російську

знали хоча б їхні старші команди�

ри. І це ніяк не погіршувало боє�

здатність цих формувань, уком�

плектованих вірменами, азербай�

джанцями, естонцями, латишами,

литовцями… Загалом існували два

управління національних стрі�

лецьких корпусів (8�й Естонський

і 130�й Латиський), 17 стрілецьких

та гірських стрілецьких дивізій,

п’ять кавалерійських тощо. Севас�

тополь захищала 95�та Молдавська

стрілецька дивізія, назву якої і сьо�

годні можна знайти серед інших

частин безсмертного гарнізону на

обеліску на центральній міській

площі Нахімова. От тільки україн�

ської мови не можна було почути в

лавах армії�переможниці на офі�

ційному наказовому рівні. Хтось

«нагорі» вирішив, що тим шести

мільйонам українців, котрі воюва�

ли у складі діючої армії, буде дос�

татньо російської, адже її добре

розуміють. Складається враження,

що проблеми для української мови

полягають у її спорідненості з ро�

сійською.

* * *

Після війни Радянська Армія пе�

ретворилася на один із головних

інструментів русифікації неросіян.

Як зазначала передовиця газети

«Красная звезда» від 20 січня 1973

року під назвою «Язык нашей

дружбы и братства», висока науко�

ва організація, різноманітна осна�

щеність всіх родів військ, склад�

ність процесів командного прог�

рамованого управління, динамізм

дій, коли «человеку некогда мыс�

ленно переводить команду с одно�

го языка на другой, надо мгновен�

но ее понять и приступить к ис�

полнению. А это может сделать

только воин, свободно владеющий

русским языком».

Теоретичні й практичні заняття в

армії та на флоті велися мовою

міжнаціонального спілкування —

російською. Цьому сприяла кадро�

ва політика, коли в одному підроз�

ділі могли опинитися представни�

ки багатьох національностей. У ви�

падку з українцями це також озна�

чало, що нести службу доводилося

поза межами України. Тобто про�

тистояти російськомовному сере�

довищу, в яке штучно помістили

українців, було практично немож�

ливо. Натомість до України їхали

служити представники інших на�

родів СРСР, переважно росіяни,

підкріплюючи політику русифіка�

ції та асиміляції України. Зокрема,

у 1990 році 70–75 відсотків офіце�

рів трьох військових округів Укра�

їни були росіянами, а у внутрішніх

військах МВС їх частка навіть сяга�

ла 80 відсотків. Тим часом україн�

ські офіцери здебільшого почина�

ли нести службу по так званому

«великому колу»: Крайня Північ,

Сибір, Забайкалля, Середня Азія,

іноді групи військ у Східній Європі,

і лише під пенсію з’являлася надія

Ïåðøèé ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè

Êîñòÿíòèí Ìîðîçîâ ñïðîì³ãñÿ

âèâ÷èòè óêðà¿íñüêó ôàêòè÷íî «ç íóëÿ»,

ïîäàþ÷è ïðèêëàä ï³äëåãëèì.



повернутися в Україну. Зокрема,

того ж таки 1990 року офіцер�

ський склад Забайкальського і Да�

лекосхідного округів на 60 відсот�

ків складали українці.

Питома вага українців в офіцер�

ському корпусі Радянської Армії

(понад 40%) значно переважала їх

частку в населенні СРСР. Ось яким

був типовий життєвий шлях цих

офіцерів та їхніх дітей. Гарнізонні

містечка далеко від України в ро�

сійськомовному оточенні, де

рівень знання російської прямо

впливає на перспективи кар’єри.

Тим часом діти навчаються в ро�

сійських школах на російській

культурі (для того й тягнули укра�

їнців служити подалі від України,

бо у містечку де�небудь в Казахста�

ні ніхто не буде створювати умови

для вивчення дітьми українців сво�

єї рідної мови), а згодом «відточу�

ють» російську мову у вузах або

тих же військових училищах. Все

це було ще одним аспектом вікової

послідовної політики русифікації

українства з метою його асиміляції

Росією.

* * *

Створення у 1992 pоці Збройних

Сил України начебто відкрило ук�

раїнській мові шлях до війська.

Вперше за триста років армія пе�

рестала бути інструментом руси�

фікації, проте і на цьому шляху до�

велося зіткнутися з масою проб�

лем. Не можна говорити, що вище

військове керівництво не надавало

відповідного значення цьому пи�

танню. Перший міністр оборони

України генерал Морозов сам вив�

чив українську, подаючи приклад

підлеглим, а потім підписав дирек�

тиву Д�30 про офіційне впровад�

ження державної української мови

в армії. Реалізація цієї директиви,

низки інших наказів, врешті�решт

Конституції України і Закону про

мови висвітила чимало труднощів.

По�перше, майже з нуля довело�

ся розпочинати створення украї�

номовної військової еліти. Голов�

ним чинником тут є виховання

майбутніх офіцерів на національ�

но�патріотичних традиціях укра�

їнського народу, професійне ово�

лодіння як своєю безпосередньою

військовою справою, так і держав�

ною українською мовою. 

Відчутно гальмує цю справу нес�

тача україномовних навчально�

методичних посібників та іншої

навчальної бази. Зокрема, з 200

тисяч книжок загального фонду

бібліотеки Національної Академії

оборони України — єдиного нав�

чального закладу в країні, котрий

готує генералів та офіцерів опера�

тивного і стратегічного рівнів, —

україномовними є лише три від�

сотки, та й то переважно видання з

історії, народознавства, політоло�

гії. Спеціальних військово�техніч�

них праць українською мовою не

просто бракує, а поки що майже

немає. 

По�друге, наявність великої кіль�

кості військовиків�неукраїнців,

котрі української мови ніколи не

знали, а подекуди і не бажають зна�

ти, значно уповільнила її повер�

нення до армії. Фактичним ре�

зультатом стало перетворення

Збройних Сил, які раніше були

виключно російськомовними, на

двомовні, як і сучасне українське

суспільство в цілому. Двомовність є

протизаконною з правової точки

зору, оскільки військова служба є

державною. 

Під час відвідин однієї з військо�

вих частин Президент України

Л. Кучма прямо наголошував на

тому, що армія державна, тому мо�

ва в ній має бути державною. Стат�

тя 11 Закону про Збройні Сили Ук�

раїни прямо вказує, що у Збройних

Силах використовується державна

мова, якою за Конституцією є укра�

їнська. Ігнорування ж чинних за�

конів і наказів є небезпечним і для

держави, і для суспільства. Крім то�

го, застосування двох мов є знева�

гою не лише державної мови, а й

прав тих військовиків, котрі готові

та бажають перейти на українську.

Наприклад, серед курсантів Київ�

ського військового інституту уп�

равління та зв’язку таких у 1997 ро�

ці було 70 відсотків.

Але поки що очевидно — в бойо�

вій обстановці лунатимуть саме

російські команди, особливо у

технічних родах військ — авіації,

ППО, на флоті. Старше покоління

українських офіцерів ніколи спе�

ціально не вивчало української

мови, знає її лише на побутовому

рівні, а тому не здатне вести дина�

мічний діалог українською в пов�

сякденній службі поза парадами

чи урочистими зборами. До того

ж, неможливо швидко знайти

адекватну заміну російській систе�

мі команд, термінології, професій�

ному жаргону, які складалися віка�

ми. Але здається, що дехто саме

цими аргументами обґрунтовує

небажання щось змінювати в ста�

новищі української мови в армії,

котра завдяки такому формаліс�

тичному підходу штучно обмежу�

ється російською.

Можливо, дехто просто не розу�

міє важливості мовного питання в

армії. До речі, заступник міністра

оборони Росії А. Кокошин у 1995

році так підкреслював значення

рідної мови для збройних сил, зро�

зуміло, маючи на увазі російську:

«Главенствующее внимание к язы�

ку должно пронизывать всю вос�

питательную работу в армии и на

флоте при подготовке офицер�

ских кадров… Для единства России,

усиления ее влияния в мире Пуш�

кин, создавший современный ли�

тературный язык нашей страны,

сделал больше, чем многие тысячи

самых крупных государственных

сановников и генералов.» 

Коли ж нарешті і в Україні усві�

домлять значення рідної мови для

своєї армії? Поки що можна кон�

статувати лише деяке покращення

мовної ситуації у Збройних Силах,

а загалом воно залишається не�

розв’язаним, як і в суспільстві

загалом. Ймовірно, тільки разом їх

і можна буде остаточно вирішити.

²âàí Ä³ÿê, óðèâîê ³ç êíèãè «Óêðà¿íñüêå

â³äðîäæåííÿ àáî íîâà ðóñèô³êàö³ÿ»

36

АКТУАЛЬНО

Äîñë³äíèêè íàðàõóâàëè 22 ôàêòè

çàáîðîíè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, â³ñ³ì

ç ÿêèõ — ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ.
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За всіх часів найурочистішою
в житті кожного воїна була
мить, коли він присягав на вір�
ність своїй Батьківщині, своє�
му народові. 17 жовтня, в день
360�ї річниці утворення Укра�
їнської козацької держави, в
славному Чигирині клятву вір�
ності в присутності Президен�
та України Віктора Ющенка
дали наймолодші представни�
ки Збройних Сил України —
першокурсники Київського
військового ліцею імені І. Бо�
гуна та Севастопольського вій�
ськово�морського ліцею.

Чигирин зустрічав холодною

осінньою мжичкою. На високому

пагорбі гордо височіла кам’яна

постать Богдана Хмельницького з

піднятою булавою. А сирий вітер

пробирав до кісток, виганяючи за�

лишки тепла з�під ліцеїстських

курток та флотських бушлатів. Зда�

валося, сама природа вирішила

випробувати на міцність тих, хто

обрав найсуворішу і найпочеснішу

професію — захисника Батьківщи�

ни. Та зігрівало наймолодших

представників Збройних Сил Ук�

раїни розуміння відповідальності

й значимості цієї миті в їхній біо�

графії. Невдовзі вони даватимуть

клятву на вірність своїй державі, та

ще й у присутності Президента Ук�

раїни! Тому й суворішають і дорос�

лішають дитячі обличчя, тому й

читається в очах батьків гордість

за своїх змужнілих синів, тому так

веселково майорять над їхніми го�

ловами пружні крила прапорів...

— У цей пам'ятний день, перед

усім українським народом, перед

своїми батьками, всім найсвяті�

шим і найдорожчим: святою зем�

лею нашої України, від берегів ве�

личного Славутича, від міста Чиги�

рина — козацької столиці Богдана

Хмельницького, під святі церковні

передзвони — хай гордим птахом

летить по широтах України голос

нашої урочистої клятви. 

І трикратно повторене на одному

диханні «Клянемось! Клянемось!

Клянемось!»… І звуки урочистого

маршу... І чіткий крок ліцеїстських

рот по бруківці, які прямують на

майдан перед історико�архітектур�

ним комплексом «Резиденція Богда�

на Хмельницького». Саме там зовсім

по�іншому почують святі слова на�

шого Українського Гімну, в мелодії

якого потужним акордом звучати�

муть гарматні залпи, салютуючи і

нашій славній історії, і нашому май�

бутньому. І саме там в урочистій

промові Президента України, звер�

неній до всього українського наро�

ду, звучатимуть під козацькими

клейнодами та Державним Прапо�

ром слова, адресовані саме їм:

— Дорогі ліцеїсти! Від усього

серця вітаю вас з цією великою по�

дією у вашому житті. Вітаю ваші

родини, мам, батьків за те, що вони

виховали таких дітей. За те, що ви

обрали саму святу професію у жит�

ті — захищати свою Батьківщину.

Я вірю, що ви зростете гідними її

оборонцями, як ті святі воїни, що

понад тисячу років захищали нашу

святу землю. Бажаю вам щасливої

долі, успіхів, перемог у служінні

Україні. Сьогоднішнє свято повин�

но стати традицією. Щороку саме

тут, у гетьманському Чигирині, в

стінах цієї резиденції наші майбут�

ні воїни складатимуть свою клятву

перед Україною. І цю клятву чути�

ме столиця Богдана. І наша земля, і

наш народ знатимуть, що будуть

жити вічно... 

Ðàäèñëàâ ÊÎÊÎÄÇÅÉ  

ІІІІ     ККККЛЛЛЛЯЯЯЯТТТТВВВВАААА    ЮЮЮЮННННИИИИХХХХ    ББББУУУУДДДДЕЕЕЕ     ННННЕЕЕЕППППООООРРРРУУУУШШШШННННАААА.... .... ....

Директор Департаменту бу�
дівництва Міністерства обо�
рони України Тетяна Амосова:
«Без належного фінансуван�
ня ми не в змозі продовжува�
ти роботи з будівництва Бату�
ринського військового лі�
цею»

13 жовтня, у Києві, в приміщенні

Державного підприємства Мініс�

терства оборони України «Цен�

тральний проектний інститут» від�

булася презентація передпроект�

них пропозицій щодо створення у

смт Батурин Чернігівської області

військового ліцею.

Міністерством оборони було

здійснено дуже багато заходів, які

дозволяють сьогодні повністю пе�

рейти до передпроектних і проек�

тних розробок, — зазначила Тетя�

на Амосова. — Також було розроб�

лено Технічне завдання на проек�

тування будівництва, спільно з

Чернігівською облдержадмініс�

трацією та місцевими органами

влади визначено земельну ділянку

для будівництва ліцею, погоджено

проект комплексної програми збе�

реження пам’яток Національного

історико�культурного заповідника

«Гетьманська столиця». На сьогодні

Центральним територіальним уп�

равлінням капітального будівниц�

тва завершено і збір вихідних да�

них, і отримання технічних умов

для відведення земельної ділянки

під будівництво та її оформлення, і

створення необхідного пакету до�

кументів для того, щоб вони були

оформлені відповідно до діючого

законодавства. Стан справ на час

збору даних, щоб розпочати робо�

ти щодо створення ліцею, ми вва�

жаємо задовільним. На жаль, без

належного фінансування ми не в

змозі продовжувати роботи з

будівництва Батуринського вій�

ськового ліцею.
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Володимир, пройшовши перед ці�

єю зустріччю всі кола пекла, був

впевнений у перевазі над опонен�

том і дозволив собі розслабитися.

Саме це й стало причиною того,

що він програв бій, побувавши

кілька разів у тяжких нокдаунах.

Після одного з них, у другому раун�

ді, рефері зупинив поєдинок, і було

оголошено про нового Чемпіона

світу в суперважкій вазі Коррі Сан�

дерса.

Всі, хто в цей момент знаходився

поряд з Володимиром, хто дивився

цей двобій на екранах телевізорів,

у тому числі й я, були шоковані.

Ніхто не сподівався на такий ре�

зультат зустрічі. Але бокс є бокс. Не

перемагаєш ти — перемагають те�

бе. Та я знайшов таки для себе по�

яснення тому, що сталося: не оми�

нула нашого боксера «зоряна хво�

роба». Чи ж то жарт, у 27 років опи�

нитися на вершині спортивної

слави!.. Він просто переоцінив свої

можливості і недооцінив супро�

тивника. І на підтвердження моїх

слів Володимир на одній зі своїх

прес�конференцій сам собі сміли�

во дав таку оцінку. 

Зробивши правильні висновки,

Кличко�молодший знову присту�

пив до тренувань. Два його наступ�

ні двобої, на мій погляд, послужи�

ли, скоріше, не для завоювання і за�

хисту пояса інтерконтиненталь�

ного Чемпіона з версії WBA, а для

самооцінки своїх фізичних мож�

ливостей. Бій, що відбувся 30 сер�

пня 2003 року з Фабіо Едуардо Мо�

лі, як мені здалося, не дав відповіді

на це запитання. Аргентинець,

зазнавши серйозного удару по

корпусу в першому раунді, всім

своїм виглядом показував гляда�

чам, що не бажає продовжувати

двобій. Я бачив, що Володимир і

сам не задоволений, але вже нічого

не можна було змінити.

А вже менш ніж за чотири місяці

в Кельні він зустрівся з гідним су�

перником, американцем Денеллом

Ніколсоном, перемігши його в чет�

вертому раунді. Здавалося б, втра�

чені позиції відновлені і можна

знову виходити на чемпіонський

бій. Так власне й сталося. 10 квітня

2004 року Володимир у черговий

раз вийшов на ринг у Лас�Вегасі,

щоб поборотися за титул Чемпіо�

на WBO, який став вакантним піс�

ля того, як його власник Коррі Сан�

дерс відмовився від нього на ко�

ристь чемпіонського пояса версії

WBС. За право мати цей титул Сан�

дерс змагався з Віталієм Кличком.

Про перипетії і події, що передува�

ли цьому двобою, я розповім пізні�

ше, а поки що повернуся до подій у

Лас�Вегасі.

Двобій проходив з боксером зі

«стайні» американського промо�

утера Дона Кінга — Лейманом

Брюстером. Здавалося, нічого не

віщувало неприємностей. У пер�

ших трьох раундах Володимир

контролював ситуацію і був безу�

мовним фаворитом поєдинку. На

четвертій трихвилинці я помітив:

щось негаразд. На обличчі —

жодних емоцій. Він нагадував

зомбі: блідий, рухи сковані. Я від�

чув, що може повторитися сцена�

рій двобою з Коррі Сандерсом,

але намагався відігнати від себе

цю думку. І все�таки найгірше

наздогнало Володимира в п’ято�

му раунді. 

Я знову губився в здогадах. Втім

для себе висновок зробив: Володи�

мир не програв цей бій, Брюстеру

просто пощастило. Всі, хто хоч

якось пов’язаний з боксом, намага�

лися дати пояснення тому, що ста�

лося, але ніхто не знав, що Володи�

мир відразу ж після бою потрапив

АКТУАЛЬНО

ББРРААТТИИ  ККЛЛИИЧЧККИИ::
ППППЕЕЕЕРРРРШШШШІІІІ    ККККРРРРООООККККИИИИ    ННННАААА
ШШШШЛЛЛЛЯЯЯЯХХХХУУУУ    ДДДДОООО    ООООЛЛЛЛІІІІММММППППУУУУ
8 áåðåçíÿ 2003 ðîêó â Ãàííîâåð³ Âîëîäèìèð
Êëè÷êî ïðîâ³â ÷åðãîâèé á³é, çàõèùàþ÷è ñâ³é
òèòóë ×åìï³îíà WBO. Éîãî ñóïåðíèêîì áóâ
Êîðð³ Ñàíäåðñ — áîêñåð, íà ðàõóíêó ÿêîãî 38
äâîáî¿â ³ ò³ëüêè äâ³ ïîðàçêè. Àëå äîëÿ íå áóëà
äî íüîãî ïðèõèëüíîþ: çà ñâîþ áîêñåðñüêó
êàð’ºðó â³í æîäíîãî ðàçó íå âèãðàâ ÷åìï³îí-
ñüêîãî òèòóëó. Îòîæ ìîòèâàö³ÿ íà äâîá³é
ç Êëè÷êîì-ìîëîäøèì ó íüîãî áóëà âåëèêà.
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до госпіталю і стан його здоров’я

був на межі критичного.

У пресі галасу не бракувало. Пи�

сали, що Володимира отруїли,

щось підсипавши в пляшку з пит�

ною водою. Потім — звинувачення

одного із членів його команди,

який нібито надто намастив тіло

боксера вазеліном, через що пору�

шився тепловий баланс в організмі.

Наступною була інформація, що

Володимир здав аналізи, і вони не�

відомо куди зникли. Все, про що

повідомлялося у пресі, я уважно

вивчав, але сам ніяких висновків

зробити не міг. Одному я був без�

мірно радий: стан здоров’я Володи�

мира поступово поліпшувався. Це

головне. А життя само дасть відпо�

відь на всі запитання. В одному я

був упевнений: без Дона Кінга тут

не обійшлося. Це моя точка зору, і я

завжди буду її відстоювати.

Та як би там не було, а Володимир

знову приступив до тренувань, щоб

продовжити кар’єру і реалізувати

їхню з братом мрію. Вже через пів�

року Кличко�молодший знову був

на ринзі. 2 жовтня 2004 року там

же, де програв Брюстеру, він зус�

трівся з американцем Даваррилом

Уїльямсоном. Відверто кажучи, бій

був не з кращих: у п’ятому раунді

він одержав розсічення, і бій зупи�

нили. За очками на суддівських за�

писках перемога була по праву від�

дана Володимирові.

У наступній зустрічі, яка відбула�

ся 23 квітня 2005 року, кубинець

Елісео Кастільо повною мірою від�

чув всю силу ударів українського

боксера. Кличко показав таку тех�

ніку бою, що всі сумніви з приводу

його фізичної реабілітації були

зняті. Команда Кличка святкувала

успіх. Це була реальна можливість

провести наступний двобій за

звання чемпіона. Але комісія WBO

вирішила по�іншому, зобов’язавши

Володимира провести ще один

відбірковий бій. 

Він відбувся 24 вересня в Атлан�

тік�Сіті. На цей раз суперником Во�

лодимира був нігерійський боксер

Самюель Пітер. Коли я ознайомив�

ся зі спортивними характеристи�

ками цього атлета, оптимізму у ме�

не не прибавилося. «Нігерійський

Кошмар» — під таким прізвиськом

нігерієць відомий у спорті. На його

рахунку 24 двобої, які він виграв

нокаутом. Наш Кличко теж хло�

пець не промах, та все ж я дуже

хвилювався за результат цього ме�

габою — надто багато було постав�

лено на карту. Якщо він виграє дво�

бій, то залишиться у боксі. Якщо ж

ні.... Але я вірив у силу духу Володи�

мира, і ця надія справдилася. Клич�

ко виграв двобій і довів усім: він ще

буде правити в суперважкому диві�

зіоні. 

Після цього поєдинку до мене

звернувся Сергій Смирнов, спор�

тивний оглядач і поставив кілька

запитань, якими зазвичай мало ці�

кавляться журналісти. Мені було

приємно, що ця людина не просто

добре розуміється на боксі, а, як і я,

є шанувальником таланту братів

Кличків. Ми не просто говорили

про недавній поєдинок Володими�

ра. Його більше цікавив бій з ме�

дичної точки зору і те, як вплива�

ють заборонені удари на здоров’я

боксера. Тож я дозволю собі проци�

тувати фрагмент з цього інтерв’ю:

— Степане Савелійовичу, що
Ви можете сказати про отри�
мані Володимиром Кличком
удари в останньому двобої з ні�
герійцем Самюелем Пітером?
Як вони впливають на фізич�
ний стан спортсмена і які нас�
лідки можуть мати?

— Удари в голову — дуже небез�

печні, тому що тут знаходиться ба�

гато нервових закінчень, скронева

кістка, а це безпосередній сектор

ризику. Ну й, звичайно, потилиця.

В цій області зосереджені важливі

центри, зокрема дихальної і серце�

во�судинної систем та кровообігу.

При механічному впливі, яким є

удар, може статися крововилив, що

спричинює тромбоз. Тоді ці цен�

три вже не можуть регулювати ор�

гани і системи нашого організму.

Інколи це призводить до летально�

го кінця.

— На Ваш погляд, чому афро�
американські атлети витрива�
ліші?

— Наукового пояснення цьому

явищу не існує, але є медичні дос�

лідження, які доводять, що кістки

африканця на 1–2 мм товщі, ніж у

європейця. Також у людей негроїд�

ної раси печінка знаходиться на

кілька сантиметрів нижче. Досвід�

чені боксери, знаючи це, тримають

таких бійців під час поєдинку саме

на ударах по печінці. Звалити чор�

ношкірого боксера дуже важко. У

них добре розвинутий вестибуляр�

ний апарат, проте й вони часом па�

дають на ринзі від сильних ударів. 

Взагалі, говорити про специфіку

будови людського організму і його

вплив на витривалість в екстре�

мальних ситуаціях, до яких нале�

жить і бокс, можна довго. У своїй лі�

карській практиці я зустрічав

спортсменів з декстропозицією ор�

ганів (правостороннє розміщення).

Такі атлети сильніші й витриваліші,

тому, повертаючись до питання

про чорношкірих спортсменів,

можна говорити і про таке явище.

У них це зустрічається частіше. 

Ми з Сергієм Смирновим ще не

раз обговорювали двобої братів

Кличків, зокрема, останній, який

відбувся 22 квітня 2006 року... Бій за

звання Чемпіона з версії ІВF (Між�

народної боксерської федерації)

Володимир провів зі своїм давнім

знайомцем Крісом Бердом. Як і ми�

нулого разу, Кличко вийшов на

двобій претендентом, а фаворитом

був діючий чемпіон. Проте наш

боксер приборкав Кріса. 

Володимир Кличко — Чемпіон

світу за версією IBF у суперважкій

вазі!.. На його спортивному шляху

буде ще багато перемог. Я бажаю,

щоб збулися всі його мрії і залиша�

юся щирим шанувальником його

таланту.

Ñòåïàí ÆÅËßÏÎÂ

Íà ðàõóíêó Ñàìþåëÿ Ï³òåðà

24 äâîáî¿, ÿê³ â³í âèãðàâ íîêàóòîì.

Àëå âñ³ ìè â³ðèëè ó Âîëîäèìèðà.

² Êëè÷êî — ìîëîäøèé ïåðåì³ã

ó öüîìó ïîºäèíêó!
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1
Створення українського гімну

бере початок з 1862 року: ук�

раїнський етнограф, фоль�

клорист, поет Павло Чубинський

пише вірш «Ще не вмерла Україна»,

якому в майбутньому судилося ста�

ти текстом національного, а згодом

і Державного гімну українського

народу. 

2
20 жовтня 1862 року шеф жандармів князь Дол�

горуков дає розпорядження вислати Чубинсько�

го «за вредное влияние на умы простолюдинов»

на проживання в Архангельську губернію під нагляд

поліції. 

3
На текст вірша значно вплинув «Марш Домбров�

ського» — польський гімн «Jeszcze Polska nie zgi�

nela». На той час він був дуже популярним серед

народів, які боролися за незалежність. 

4
Отримавши поширення в За�

хідній Україні, патріотичний

твір не пройшов повз увагу і

релігійних діячів того часу. Один з

них, отець Михайло (Вербицький),

знаний ще і як композитор, захоп�

лений віршем Павла Чубинського,

пише до нього музику. 

5
Перша публікація вірша П. Чубинського відбула�

ся у львівському журналі «Мета» 1863 року, а з но�

тами він вперше був опублікований у 1865�му. 

6
Вперше почав використовуватися як державний

гімн у 1917 році. Однак у 1917�1920 роках «Ще

не вмерла Україна» як єдиний державний гімн

законодавчо затверджений не був — використовува�

лися й інші. 

7
Коли в Радянському Союзі вирішили створити

окремий гімн для кожної республіки у його скла�

ді, варіант «Ще не вмерла Україна» був відкину�

тий радянською владою, щоб не викликати серед ук�

раїнців сепаратистських настроїв. 

8
Гімном Української РСР у період з 1949 по 1991

рік став «Живи, Україно, прекрасна і сильна» по�

ета Павла Тичини на музику композитора Анто�

на Лебединця. Але він так ніколи і не набув популяр�

ності. Майже на всіх офіційних зборах лунав гімн

СРСР, а не Української РСР. 

9
Музична редакція Державного гімну була затвер�

джена Верховною Радою України 15 січня 1992

року, що знайшло своє відображення у Консти�

туції України. 

10
6 березня 2003 року Верховна Рада України

ухвалила Закон «Про Державний гімн Укра�

їни», поданий президентом Леонідом Куч�

мою. В якості Державного затвердили Національний

гімн на музику Михайла Вербицького зі словами тіль�

ки першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинсько�

го «Ще не вмерла Україна». Згідно з пропозицією пре�

зидента, першу строфу гімну змінили на «Ще не вмер�

ла України і слава, і воля».

««««ООООйййй,,,,     ББББооооггггддддааааннннееее,,,,     ББББооооггггддддааааннннееее,,,,     ссссллллааааввввнннниииийййй    ннннаааашшшш    ггггееееттттььььммммааааннннееее,,,,     
ННННаааащщщщоооо    ооооддддддддаааавввв     УУУУккккррррааааїїїїннннуууу    ввввооооррррооооггггаааамммм    ппппооооггггаааанннниииимммм    ????!!!!
ЩЩЩЩооообббб    ввввееееррррннннууууттттииии    їїїї їїїї     ччччеееессссттттьььь,,,,     лллляяяяжжжжеееемммм    ггггооооллллооооввввааааммммииии,,,,
ННННааааррррееееччччееееммммоооо ссссьььь     УУУУккккррррааааїїїїннннииии    ссссллллааааввввннннииииммммииии    ссссииииннннааааммммииии»»»»
146 років тому на шпальтах львівського часопису «Мета» вперше був
надрукований вірш Павла Чубинського, якому згодом судилося лягти
в основу Державного гімну незалежної України 

Первісний текст Чубинського 
Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, 

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля! 

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, 

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці! 

Душу й тіло ми положим за нашу свободу 

І покажем, що ми, браття, козацького роду! 

Гей�гей, браття милі, 

Нумо братися за діло, 

Гей, гей, пора встати, 

Пора волю добувати! 

Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, 

Нащо оддав Україну ворогам поганим ?! 

Щоб вернути її честь, ляжем головами, 

Наречемось України славними синами. 

Душу й тіло ми положим за нашу свободу 

І покажем, що ми, браття, козацького роду! 

Спогадаймо тяжкий час, лихую годину, 

Тих, що вміли умирати за нашу Вкраїну, 

Спогадаймо славну смерть лицарства�козацтва! 

Щоб не стратить марно нам свого юнацтва! 

Душу й тіло ми положим за нашу свободу 

І покажем, що ми, браття, козацького роду! 

10 маловідомих фактів про Гімн України



слова — П. Чубинського слова — П. Чубинського 
музика — М.Вербицькогомузика — М.Вербицького

Ще не вмерла України і слава, і воля. Ще не вмерла України і слава, і воля. 
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. 
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
Душу й тіло ми положим за нашу свободу, Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 
І покажем, що ми, браття, козацького роду. І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, 
В ріднім краю панувати не дамо нікому; В ріднім краю панувати не дамо нікому; 
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, 
Ще у нашій Україні доленька наспіє. Ще у нашій Україні доленька наспіє. 
Душу, тіло ми положим за нашу свободу, Душу, тіло ми положим за нашу свободу, 
І покажем, що ми, браття, козацького роду. І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
А завзяття, праця щира свого ще докаже, А завзяття, праця щира свого ще докаже, 
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже, Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже, 
За Карпати відоб’ється, згомонить степами, За Карпати відоб’ється, згомонить степами, 
України слава стане поміж ворогами. України слава стане поміж ворогами. 
Душу, тіло ми положим за нашу свободу, Душу, тіло ми положим за нашу свободу, 
І покажем, що ми, браття, козацького роду.І покажем, що ми, браття, козацького роду.






