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АААА ХХХХ     ВВВВ ЕЕЕЕ РРРР НННН ІІІІ СССС АААА ЖЖЖЖ ,,,,     АААА ХХХХ     ВВВВ ЕЕЕЕ РРРР НННН ІІІІ СССС АААА ЖЖЖЖ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....4444 8888

Олександр Шепелєв: 
Як фотомитець, «бойове хрещення»
я отримав саме під час служби у війську»

КККК АААА ДДДД РРРР ОООО ВВВВ ИИИИ ЙЙЙЙ     АААА СССС ПППП ЕЕЕЕ КККК ТТТТ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....1111 6666

Сергій Трифонов: «У військах має бути
абсолютна прозорість кадрових рішень,
як цього вимагає нова система управління
кар'єрою військовослужбовців»

«««« ВВВВ ЗЗЗЗ АААА ЄЄЄЄ ММММ ОООО ДДДД ІІІІ ЯЯЯЯ ���� 2222 0000 1111 0000 »»»» :::: .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....4444

Іспит на зрілість

АААА КККК ТТТТ УУУУ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ОООО .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....2222 0000

Сергій Кропивченко: «За останні роки ми
маємо тенденцію до зниження рівня
укомплектованості первинних посад
офіцерського складу»

СССС УУУУ ЧЧЧЧ АААА СССС НННН ІІІІ     ММММ ЕЕЕЕ ММММ УУУУ АААА РРРР ИИИИ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....1111 3333

Кадри гартувалися так
Іван ХОМ'ЯК

СССС ПППП ЕЕЕЕ ЦЦЦЦ ПППП РРРР ОООО ЕЕЕЕ КККК ТТТТ     «««« ВВВВ ІІІІ ЙЙЙЙ СССС ЬЬЬЬ КККК АААА     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ИИИИ »»»» .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....2222 7777

Другій річниці підписання Меморандуму про
співпрацю у справах душпастирської опіки
військовослужбовців Збройних Сил України
присвячується

ББББ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ     ПППП РРРР АААА ВВВВ АААА     НННН АААА     ЗЗЗЗ АААА ББББ УУУУ ТТТТ ТТТТ ЯЯЯЯ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....4444 2222

Євген Трушенко: «Під час варварських розкопок
втрачаються останні свідоцтва, які могли б
повернути із забуття ім'я захисника Вітчизни.
І солдат гине вдруге. Тепер вже назавжди»

ІІІІ СССС ТТТТ ОООО РРРР ІІІІ ЯЯЯЯ     ВВВВ     ДДДД ЕЕЕЕ ТТТТ АААА ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ХХХХ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....4444 5555

Віктор Карпов: «Що спільного між
«Шерманом», нагородами Скоропадського
та легендарною «Сатаною»?.. Це — експонати
нашого музею, більшість з яких — унікальні»

ТТТТ ЕЕЕЕ ММММ АААА     НННН ОООО ММММ ЕЕЕЕ РРРР АААА .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....8888

Валерій Фролов: «За умов збереження
існуючих підходів до розвитку Збройних Сил та
їх фінансування, ми не зможемо у найближчі
роки суттєво збільшити їх боєздатність»

ЯЯЯЯ КККК     ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ     ББББ УУУУ ЛЛЛЛ ОООО .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....3333 8888
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Äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü ìåõàí³çîâà-

íîìó áàòàëüéîíó áóëè íàäàí³ òàíêîâà

ðîòà, çåí³òíà ðàêåòíà áàòàðåÿ òà ³í-

æåíåðíî-ñàïåðíèé âçâîä ãðóïè ³í-

æåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ áðèãàäè, à

òàêîæ ï³äðîçä³ëè ³íøèõ ç’ºäíàíü

8–ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó — ïðîòè-

òàíêîâà àðòèëåð³éñüêà áàòàðåÿ òà

ãàóáè÷íèé ñàìîõ³äíî-àðòèëåð³é-

ñüêèé äèâ³ç³îí 26-¿ àðòèëåð³éñüêî¿

áðèãàäè, àåðîìîá³ëüíà ðîòà 95-¿ îê-

ðåìî¿ àåðîìîá³ëüíî¿ áðèãàäè.

Êð³ì òîãî, â ³íòåðåñàõ ïîñèëåíîãî

ìåõàí³çîâàíîãî áàòàëüéîíó ó ðàìêàõ

íàâ÷àííÿ ïðàöþâàëè åê³ïàæ³ ôðîí-

òîâèõ áîìáàðäóâàëüíèê³â òà ë³òàêà-

ðîçâ³äíèêà ç³ ñêëàäó 7-¿ áðèãàäè òàê-

òè÷íî¿ àâ³àö³¿, øòóðìîâèêè 299-¿

áðèãàäè òàêòè÷íî¿ àâ³àö³¿ Ïîâ³òðÿíèõ

Ñèë, âåðòîëüîòè 3-ãî îêðåìîãî ïîë-

êó àðì³éñüêî¿ àâ³àö³¿ 8-ãî àðì³éñüêî-

ãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óê-

ðà¿íè. Çâ’ÿçîê êîìàíäóâàííÿ àðì³é-

ñüêîãî êîðïóñó ç â³éñüêàìè çàáåçïå-

÷óâàëè ôàõ³âö³ 93-ãî îêðåìîãî

ë³í³éíî-âóçëîâîãî ïîëêó çâ’ÿçêó, ïå-

ðåïðàâó ÷åðåç âîäíó ïåðåøêîäó îð-

ãàí³çóâàëè ñïåö³àë³ñòè 12-ãî îêðå-

ìîãî ³íæåíåðíîãî ïîëêó, òàêîæ äî

íàâ÷àííÿ áóëî çàä³ÿíî îñîáîâèé

ñêëàä ³íøèõ ï³äðîçä³ë³â òà ÷àñòèí

îá’ºäíàííÿ.

Çàãàëîì ó÷àñòü ó íàâ÷àííÿõ âçÿëè

ìàéæå 1000 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà

ïîíàä 100 îäèíèöü òåõí³êè òà îçáðî-

ºííÿ. Çîêðåìà, 24 áîéîâ³ ìàøèíè ï³-

õîòè ÁÌÏ-2, 5 áðîíåòðàíñïîðòåð³â

ÁÒÐ-80, 10 òàíê³â Ò-64, 10 ñàìî-

õ³äíèõ àðòèëåð³éñüêèõ ãàóáèöü 2Ñ1

«Ãâîçäèêà», 3 çåí³òí³ ãàðìàòí³ ðàêåò-

í³ êîìïëåêñè ÇÑÓ2Ñ6 «Òóíãóñêà», 6

ïðîòèòàíêîâèõ ãàðìàò ÌÒ-12 «Ðàï³-

ðà», à òàêîæ 50 îäèíèöü àâòîìîá³ëü-

íî¿ òåõí³êè. Ó ïîâ³òð³ ïðàöþâàëè 2

ôðîíòîâèõ áîìáàðäóâàëüíèêè Ñó-

24Ì, ë³òàê-ðîçâ³äíèê Ñó-24ÌÐ, 2

øòóðìîâèêè Ñó-25, 2 áîéîâèõ âåð-

òîëüîòè Ì³-24, ëàíêà âåðòîëüîò³â

Ì³-8.

««««ВВВВЗЗЗЗААААЄЄЄЄММММООООДДДДІІІІЯЯЯЯ



2222000011110000»»»» ::::
««««ооооддддиииинннн    ззззаааа    ввввсссс ііііхххх    іііі     ввввсссс іііі     ————    ззззаааа    ооооддддннннооооггггоооо»»»»

Áàòàëüéîííå òàêòè÷íå íàâ÷àííÿ ïîñèëåíîãî
ìåõàí³çîâàíîãî áàòàëüéîíó 72-¿ îêðåìî¿
ãâàðä³éñüêî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè íà áàç³
240-ãî Öåíòðó ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â ó Æèòî-
ìèðñüê³é îáëàñò³ ïðîâîäèëîñÿ â ðàìêàõ êîì-
ïëåêñó íàâ÷àíü ç îðãàíàìè â³éñüêîâîãî óï-
ðàâë³ííÿ òà â³éñüêàìè ³ ñèëàìè «Âçàºìî-
ä³ÿ–2010».



Ãîëîâà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é
Ðèæóê: «Ìè çàáîðãóâàëè ð³äí³é
àðì³¿! Íà ïðåâåëèêèé æàëü, çàáó-
òî òîé áàíàëüíèé âèñë³â, ùî íà-
ðîä, ÿêèé íå çàáåçïå÷óº ñâîþ
àðì³þ, ãîäóâàòèìå ÷óæó».

29 âåðåñíÿ, íà÷àëüíèê Ãåíåðàëü-

íîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîë-

êîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî íà 240-ìó Öåíòð³ ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â ó Æèòî-

ìèðñüê³é îáëàñò³ âðó÷èâ â³äîì÷³ íàãîðîäè ãîëîâ³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³þ Ðèæóêó.

— Â³ä êåð³âíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè òà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè õî÷ó ïîäÿêóâàòè êåð³âíèöòâó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ çà äîïîìîãó â

ïðîâåäåíí³ íàâ÷àííÿ. Âè äîâåëè ïðàâäèâ³ñòü ãàñëà «Íàðîä ³ àðì³ÿ ºäèí³!», —

íàãîëîñèâ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ãîëîâà Æèòîìèðñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ðèæóê, â³ä

³ìåí³ âñ³õ æèòîìèðÿí òà æèòåë³â îáëàñò³ âèñëîâèâ ïîäÿêó Ì³í³ñòðó îáîðîíè, íà-

÷àëüíèêó Ãåíåðàëüíîãî øòàáó, âñ³ì ãåíåðàëàì, îô³öåðàì, â³éñüêîâîñëóæáîâ-

öÿì ñëóæáè êîíòðàêòîì òà ñòðîêîâèêàì Çáðîéíèõ Ñèë.

— Íà ïðåâåëèêèé æàëü, çàáóòî òîé áàíàëüíèé âèñë³â, ùî íàðîä, ÿêèé íå çà-

áåçïå÷óº ñâîþ àðì³þ, ãîäóâàòèìå ÷óæó. — ñêàçàâ Ñåðã³é Ðèæóê. — Ó íàñ òàê íå

áóäå. ² ÿ ïèøàþñÿ òèì, ùî âèêîíóþ íåùîäàâíî âèäàíèé Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè ïðî äîáðîâ³ëüíå øåôñòâî îáëàñòåé, ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é íàä àðì³ºþ.

«Óêðà¿íñüêèì ñîêîëàì» — áó-
òè! — òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿâ Ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íè — Âåðõîâíèé Ãî-
ëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Ì³í³ñòð îáîðîíè

Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü ïî çàâåð-

øåíí³ òàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ï³äðîçä³-

ë³â Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè ç

ïðîâåäåííÿì åòàï³â áîéîâèõ ñòð³ëüá,

ÿêå â³äáóëîñÿ 28 âåðåñíÿ íà Ëüâ³â-

ùèí³ â ðàìêàõ ÷åðãîâîãî åòàïó êîì-

ïëåêñó íàâ÷àíü ç îðãàíàìè â³éñüêî-

âîãî óïðàâë³ííÿ òà â³éñüêàìè ³ ñèëà-

ìè «Âçàºìîä³ÿ–2010».

ßê ï³äêðåñëèâ ãëàâà â³ò÷èçíÿíîãî

îáîðîííîãî â³äîìñòâà, íå áàãàòî êðà¿í

ñâ³òó ìàþòü ìîæëèâîñò³ äåìîíñòðóâà-

òè ìàéñòåðí³ñòü ñâî¿õ â³éñüêîâèõ ï³ëî-

ò³â íà ïðåñòèæíèõ àâ³àö³éíèõ øîó.

— Ó íàøî¿ äåðæàâè º òàê³ ìîæëè-

âîñò³. Ìè ïîâèíí³ «ïîñòàâèòè íà êðè-

ëî» ï³ëîòàæíó ãðóïó «Óêðà¿íñüê³ ñî-

êîëè», ÿê öå áóëî íà ïî÷àòêó íàøî¿

íåçàëåæíîñò³, êîëè óêðà¿íñüê³ ïîâ³ò-

ðÿí³ àñè äåìîíñòðóâàëè ô³ãóðè âè-

ùîãî ï³ëîòàæó ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³-

òó, — çàçíà÷èâ Ìèõàéëî ªæåëü.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè òàêîæ äî-

äàâ, ùî äîïîâ³â ïðî öå Ïðåçèäåíòó

Óêðà¿íè Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó.

— Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — Âåðõîâíèé

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïðèéíÿâ ð³-

øåííÿ: «Óêðà¿íñüêèì ñîêîëàì» — áó-

òè!, — íàãîëîñèâ Ìèõàéëî ªæåëü.

Ãëàâà â³ò÷èçíÿíîãî îáîðîííîãî â³-

äîìñòâà òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ëüîò÷èêè

ï³ëîòàæíî¿ ãðóïè «Óêðà¿íñüê³ ñîêîëè»

ñâîºþ ìàéñòåðí³ñòþ äåìîíñòðóâàòè-

ìóòü âñüîìó ñâ³òó äîáëåñòü â³éñüêî-

âîñëóæáîâö³â â³ò÷èçíÿíèõ Çáðîéíèõ

Ñèë, ñïðèÿòèìóòü ïîêðàùåííþ ³ì³äæó

òà ï³äâèùåííþ ïðåñòèæó íàøî¿ äåð-

æàâè íà ì³æíàðîäí³é àðåí³.

— Ìè ùå ðàç ïåðåêîíàëèñÿ: ìàé-

ñòåðí³ñòü íàøèõ âî¿í³â íå çíèçèëàñÿ,

ùîáè âèêëèêàòè çàíåïîêîºííÿ ó íà-

øîãî íàðîäó. Ç àðì³ºþ âñå ãàðàçä, —

íàãîëîñèâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè

Ìèõàéëî ªæåëü çà ï³äñóìêàìè ïðî-

âåäåííÿ áàòàëüéîííîãî òàêòè÷íîãî

íàâ÷àííÿ.

Õàðàêòåðèçóþ÷è ïåðåá³ã áàòàëü-

éîííîãî òàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ïîñè-

ëåíîãî áàòàëüéîíó 72-¿ îêðåìî¿ ìå-

õàí³çîâàíî¿ áðèãàäè, ãëàâà â³ò÷èçíÿ-

íîãî îáîðîííîãî â³äîìñòâà âèñëîâèâ

çàäîâîëåííÿ òèì, ùî òàêòèêà ñó÷àñ-

íîãî áîþ â õîä³ éîãî ïðîâåäåííÿ áóëà

âèòðèìàíà â ïîâíîìó îáñÿç³.

— Ñüîãîäí³ íàâ³òü íåôàõ³âöÿì áóëî

ïîì³òíî, ùî íà öèõ íàâ÷àííÿõ áóëî

ïîêàçàíî òàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ï³ä-

ðîçä³ë³â — êîëè â³äõîäèòü îäèí ï³ä-

ðîçä³ë, à éîãî ïðèêðèâàþòü ç ïîâ³òðÿ,

ïðèêðèâàº ïðîòèòàíêîâèé ðåçåðâ,

òîùî. Òîáòî áóëî ïðàêòè÷íî ïðîäå-

ìîíñòðîâàíî ïîâí³ñòþ âñþ òàêòè÷íó

îáñòàíîâêó, — çàçíà÷èâ Ìèõàéëî

ªæåëü.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè òàêîæ ïî-

äÿêóâàâ ïðåäñòàâíèêàì ÇÌ² çà òå,

ùî âîíè ïðàâäèâî ³ îá’ºêòèâíî âèñ-

â³òëþþòü êîìïëåêñ íàâ÷àíü Çáðîé-

íèõ Ñèë «Âçàºìîä³ÿ–2010».

Ó ñâîþ ÷åðãó, íà÷àëüíèê Ãåíåðàëü-

íîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîë-

êîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî çàóâàæèâ,

ùî çàãàëîì íà ï³äãîòîâêó ³ ïðîâå-

äåííÿ êîìïëåêñó íàâ÷àíü «Âçàºìî-

ä³ÿ–2010» áóëî âèòðà÷åíî äî 70

ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

— Àëå çà ö³ êîøòè áóëî ïðîâåäåíî

55 ð³çíîìàí³òíèõ íàâ÷àíü. Ñüîãîäí³

Ãåíåðàëüíèé øòàá íà êîìàíäíèõ

ïóíêòàõ, âñ³ âèäè Çáðîéíèõ Ñèë íà

ñâî¿õ êîìàíäíèõ ïóíêòàõ, ïðàöþþòü â

îïåðàòèâíîìó ðåæèì³ óïðàâë³ííÿ

â³éñüêàìè — ìè âèêîíóºìî ãîëîâíå

çàâäàííÿ, ÿêå âèçíà÷èâ Ïðåçèäåíò

Óêðà¿íè — Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàí-

äóâà÷ — ñòàá³ë³çóâàòè îáñòàíîâêó â

àðì³¿, — íàãîëîñèâ ãåíåðàë-ïîëêîâ-

íèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî. — Àðì³ÿ ïî-

âèííà áóòè ïðîôåñ³éíà, àëå â³ä òîãî,

ùî ëþäèíà ï³äïèøå êîíòðàêò, âîíà

ôàõ³âöåì íå áóäå. Öÿ ïðîôåñ³ÿ ãîòó-

ºòüñÿ òóò — â ïîë³.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëü-

íîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à

ÇÑ Óêðà¿íè, ïðîâåäåí³ îñòàíí³ì ÷à-

ñîì íà 14 ïîë³ãîíàõ ïî âñ³é òåðèòîð³¿

Óêðà¿íè íàâ÷àííÿ íå º ïîêàçîâèìè

àáî ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíèìè.

— Ãîëîâíà ìåòà ïðîâåäåííÿ êîì-

ïëåêñó íàâ÷àíü «Âçàºìî-

ä³ÿ–2010» — âèçíà÷èòè çàâäàííÿ íà

íàñòóïíèé 2011 ð³ê, ÿê áóäóòü ãîòó-

âàòèñÿ â³éñüêà, íà ÷îìó çîñåðåäèòè

îñíîâí³ çóñèëëÿ, — ï³äêðåñëèâ ãåíå-

ðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî.

Çà ìàòåð³àëàìè 

Äåïàðòàìåíòó ïðåñè òà çâ’ÿçê³â ³ç

çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿

Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

Ïðè ï³äãîòîâö³ ôîòîðåïîðòàæ³â ç íàâ÷àíü «Âçàºìîä³ÿ–2010» âèêîðèñòàí³ çí³ìêè

Î. Êëèìåíêà, Â. Ñåëåçíüîâà, Â. Áàêàÿ, Ì. Ïðîóòè, Ò. Ãðåíÿ, Ñ. Ïîïñóºâè÷à, Â. Ïîòàï÷óêà.



Íà ×åðí³ã³âùèí³ àðòèëåðèñòè òàíêîâèõ òà
ìåõàí³çîâàíèõ ç’ºäíàíü 8-ãî àðì³éñüêîãî
êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè âè-
êîíàëè ³íäèâ³äóàëüí³ çàë³êîâ³ áîéîâ³ çàâ-
äàííÿ ç áîéîâîþ ñòð³ëüáîþ ç ðåàêòèâíèõ
ñèñòåì çàëïîâîãî âîãíþ «Óðàãàí» òà
«Ãðàä»

16 âåðåñíÿ, â ðàìêàõ êîìïëåêñó íàâ÷àíü
«Âçàºìîä³ÿ–2010» íà ïîë³ãîí³ 1-¿ îêðåìî¿
òàíêîâî¿ áðèãàäè 8-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó
Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè, ùî äèñëî-
êîâàíà â ñìò Ãîí÷àð³âñüêîìó ×åðí³ã³âñüêî¿
îáëàñò³, â³äáóëèñÿ ïëàíîâ³ çàíÿòòÿ ç áîéî-
âî¿ ï³äãîòîâêè.

Çîêðåìà, åê³ïàæ³ òàíêîâèõ áàòàëüéîí³â
âèêîíàëè êîíòðîëüí³ ñòð³ëüáè ç òàíêà
Ò–64ÁÌ «Áóëàò» øòàòíèì àðòèëåð³éñüêèì
ïîñòð³ëîì. Çà ³íôîðìàö³ºþ êîìàíäèðà
òàíêîâîãî ç’ºäíàííÿ ïîëêîâíèêà Àíäð³ÿ
Ãðèöüêîâà, äî âèêîíàííÿ øòàòíèõ ñòð³ëüá
çàëó÷àâñÿ âåñü îñîáîâèé ñêëàä òàíêîâèõ
ï³äðîçä³ë³â áðèãàäè.

Ó ñâîþ ÷åðãó, îô³öåðè ðåàêòèâíèõ äèâ³ç³-
îí³â áðèãàäíèõ àðòèëåð³éñüêèõ ãðóï 1-¿ îê-
ðåìî¿ òàíêîâî¿, à òàêîæ 30-¿ òà 72-¿ îêðå-
ìèõ ìåõàí³çîâàíèõ áðèãàä âèêîíàëè çàë³-
êîâ³ âîãíåâ³ çàâäàííÿ ç áîéîâîþ ñòð³ëüáîþ
ç ðåàêòèâíèõ ñèñòåì çàëïîâîãî âîãíþ ÁÌ-

«УРАГАН» І «ГРАД»
«БУЛАТУ» — ТОВАРИШ
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21 «Ãðàä», à îô³öåðè-àðòèëåðèñòè 27-ãî
ðåàêòèâíîãî àðòèëåð³éñüêîãî ïîëêó — çà-
ë³êîâ³ âîãíåâ³ çàâäàííÿ ç áîéîâîþ ñòð³ëü-
áîþ ç ðåàêòèâíèõ ñèñòåì çàëïîâîãî âîãíþ
9Ê57 «Óðàãàí».

— Ïîñòð³ëè çä³éñíþâàëèñÿ äèñòàíö³éíî.
Îô³öåðè âèêîíóâàëè çàë³êîâ³ âîãíåâ³ çàâ-
äàííÿ, à ñîëäàòè îòðèìàëè äîáðó ïðàêòèêó
çàáåçïå÷åííÿ ñòð³ëüáè, — íàãîëîñèâ íà-
÷àëüíèê ðàêåòíèõ â³éñüê ³ àðòèëåð³¿ 8-ãî
àðì³éñüêîãî êîðïóñó ïîëêîâíèê Âàëåð³é
Ìàðöåõà.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïðèñóòí³é íà çàíÿò-
òÿõ ç áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè êîìàíäèð 8-ãî àð-

ì³éñüêîãî êîðïóñó ãåíåðàë-ìàéîð Â³êòîð
Ìóæåíêî ñïîñòåð³ãàâ çà âèêîíàííÿì
ñòð³ëüá ³ îñîáèñòî îö³íþâàâ êîæíîãî îô³-
öåðà.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà êîìàíäèðà 27-ãî
ðåàêòèâíîãî àðòèëåð³éñüêîãî ïîëêó ï³ä-
ïîëêîâíèêà Ñåðã³ÿ Ïàí÷åíêà, äëÿ âî¿í³â-
àðòèëåðèñò³â ç Ñóì öå â³äïîâ³äàëüíà
ñòð³ëüáà, îñê³ëüêè º ïåðøîþ ç ìîìåíòó
ôîðìóâàííÿ ÷àñòèíè.

— Ïî÷àòêîì ôîðìóâàííÿ íàøîãî ïîëêó º
18 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó, òîìó íàøà ÷àñòèíà —
îäíà ç íàéìîëîäøèõ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óê-
ðà¿íè, — çàóâàæèâ îô³öåð.



««««ВВВВЗЗЗЗААААЄЄЄЄММММООООДДДДІІІІЯЯЯЯ––––2222000011110000»»»» ::::     

іспит на зрілість
17 âåðåñíÿ íà ïîë³ãîí³ «Îïóê» â Êðèìó â³äáóëàñÿ

àêòèâíà ôàçà ÷åðãîâîãî åòàïó êîìïëåêñó íàâ÷àíü ç
îðãàíàìè â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ òà â³éñüêàìè ³ ñè-
ëàìè «Âçàºìîä³ÿ–2010».

Çà ïåðåá³ãîì àêòèâíî¿ ôàçè íàâ÷àíü ñïîñòåð³ãàëè Ì³-

í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü, íà÷àëüíèê Ãåíå-

ðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óê-

ðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî, êåð³âíèé

ñêëàä Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â çàêî-

íîäàâ÷î¿ òà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ÀÐ Êðèì òà ì. Ñåâàñòîïîëÿ.

Â õîä³ íàâ÷àíü ï³äðîçä³ëè ìîðñüêî¿ ï³õîòè Â³éñüêîâî-

Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè çà ï³äòðèìêè áîìáàðäóâàëüíî¿ ³
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Ïî çàâåðøåíí³ àêòèâíî¿ ôàçè ÷åðãîâîãî åòàïó êîì-

ïëåêñó íàâ÷àíü «Âçàºìîä³ÿ–2010» Ì³í³ñòð îáîðîíè Óê-

ðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü äàâ ïîïåðåäíþ îö³íêó ä³ÿì îñîáî-

âîãî ñêëàäó — «ï’ÿòü ç ì³íóñîì».

— «Âçàºìîä³ÿ–2010» — öå ðåàëüí³ øèðîêîìàñøòàáí³

íàâ÷àííÿ â³éñüê ³ ñèë ³ç çàëó÷åííÿì óñ³õ âèä³â Çáðîéíèõ

Ñèë, ðîä³â â³éñüê òà ñïåö³àëüíèõ â³éñüê, — çàçíà÷èâ ãëàâà

â³ò÷èçíÿíîãî îáîðîííîãî â³äîìñòâà ïî çàâåðøåíí³ åòàïó

íàâ÷àííÿ òà ï³äêðåñëèâ, ùî ñüîãîäí³ â³í ïîáà÷èâ ðåàëü-

íèé ñòàí ï³äãîòîâêè îðãàí³â â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ, îñî-

áîâîãî ñêëàäó, îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè. «Âçàºìî-

ä³ÿ–2010» äàëà íàì ìîæëèâ³ñòü ïåðåâ³ðèòè ³ îá’ºêòèâíî

îö³íèòè ìîæëèâîñò³ íàøèõ Çáðîéíèõ Ñèë, à òàêîæ çâåðíó-

òè óâàãó íà íåäîë³êè ó ¿õ ï³äãîòîâö³ ³ âíåñòè â³äïîâ³äí³ êî-

ðåêòèâè. Äëÿ êîæíîãî óêðà¿íöÿ âàæëèâî áà÷èòè «îáëè÷÷ÿ»

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ùîáè çíàòè: â³éñüêîâîñëóæáîâö³

ãîòîâ³ ³ çäàòí³ ç ÷åñòþ âèêîíàòè áîéîâ³ çàâäàííÿ çà ïðèç-

íà÷åííÿì.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â ùîäî íàçâè

íàâ÷àííÿ, ãëàâà â³ò÷èçíÿíîãî îáîðîííîãî â³äîìñòâà ïî-

ÿñíèâ, ùî â õîä³ ìàíåâð³â â³äïðàöüîâóþòüñÿ ïèòàííÿ âçà-

ºìîä³¿ ì³æ âèäàìè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

— Ñüîãîäí³ ïðàöþâàëè òðè âèäè Çáðîéíèõ Ñèë: ä³¿ Â³é-

ñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë áåçïîñåðåäíüî ï³äòðèìóâàëè Ïî-

â³òðÿí³ Ñèëè òà àâ³àö³ÿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê, — çàçíà÷èâ Ì³-

í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè.

Õàðàêòåðèçóþ÷è õ³ä íàâ÷àíü, ãëàâà â³ò÷èçíÿíîãî îáî-

ðîííîãî â³äîìñòâà ï³äêðåñëèâ îñîáëèâó âàæëèâ³ñòü àâòî-

ìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ, ÿêà ó Â³éñüêîâî-Ìîð-

ñüêèõ Ñèëàõ íà ñüîãîäí³ º íàéá³ëüø äîñêîíàëîþ

— Ó õîä³ öèõ íàâ÷àíü ìè íàî÷íî ïåðåêîíàëèñÿ ó ¿¿ åôåê-

òèâíîñò³, à òàêîæ ñïîñòåð³ãàëè çà ìîðñüêîþ ³ ïîâ³òðÿíîþ

îáñòàíîâêîþ, ï³äòðèìóâàëè çâ’ÿçîê ç êîìàíäíèì ïóíêòîì

ó ì³ñö³ ïîñò³éíî¿ äèñëîêàö³¿, — íàãîëîñèâ Ìèõàéëî ªæåëü. 

øòóðìîâî¿ àâ³àö³¿ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë òà âåðòîëüîò³â àðì³é-

ñüêî¿ àâ³àö³¿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè, âîãíåâèõ çàñî-

á³â ñèë ôëîòó â³äïðàöþâàëè çàâäàííÿ ç âèñàäêè íà ïîë³-

ãîí «Îïóê» ìîðñüêîãî äåñàíòó â óìîâàõ ïðîòèä³¿ óìîâíîãî

ïðîòèâíèêà.

Íà ïî÷àòêó àêòèâíî¿ ôàçè òðè ë³òàêè Áå-12 Â³éñüêîâî-

Ìîðñüêèõ Ñèë òà äâà áîìáàðäóâàëüíèêè Ñó-24 ³ äâà

øòóðìîâèêè Ñó-25 Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè íàíåñëè

áîìáîâî-øòóðìîâ³ óäàðè ïî ö³ëÿõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîç-

ãîðòàííÿ ñèë âèñàäêè.

Äàë³ ìàñîâàíèì àðòèëåð³éñüêèì óäàðîì ç âåëèêîãî äå-

ñàíòíîãî êîðàáëÿ «Êîñòÿíòèí Îëüøàíñüêèé» òà êîðâåòó

«Ïðèäí³ïðîâ’ÿ», à òàêîæ àðòèëåð³éñüêèìè ï³äðîçä³ëàìè

áåðåãîâî¿ àðòèëåð³éñüêî¿ ãðóïè Öåíòðó â³éñüê áåðåãîâî¿

îáîðîíè ÂÌÑ Óêðà¿íè áóëî ïðîâåäåíî âîãíåâó ï³äãîòîâêó

âèñàäêè ìîðñüêîãî äåñàíòó.

Ïî çàâåðøåíí³ ìàñîâàíîãî àðòèëåð³éñüêîãî óäàðó ë³òàê

Ñó-24ìð ïðîâ³â äîðîçâ³äêó ðàéîíó çíàõîäæåííÿ íåçà-

êîííèõ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü òà ðåçóëüòàò³â âîãíåâîãî

óðàæåííÿ áåðåãîâèõ ö³ëåé.

Ó ïîäàëüøîìó çà âîãíåâî¿ ï³äòðèìêè äâîõ âåðòîëüîò³â

Ì³-24 àðì³éñüêî¿ àâ³àö³¿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè ç

áîðòó ë³òàêà Àí-26 ïàðàøóòíèì ñïîñîáîì âèñàäèâñÿ

ðîçâ³äóâàëüíèé âçâîä áàòàëüéîíó ìîðñüêî¿ ï³õîòè, à ç

áîðò³â ÷îòèðüîõ âåðòîëüîò³â Ì³-8 ïîñàäî÷íèì ñïîñîáîì

äåñàíòóâàëàñÿ äåñàíòíî-øòóðìîâà ðîòà ìîðï³õ³â.

Äëÿ ïîñèëåííÿ ä³é íàçåìíèõ ñèë íà íåîáëàäíàíå óçáå-

ðåææÿ ç áîðòó âåëèêîãî äåñàíòíîãî êîðàáëÿ «Êîñòÿíòèí

Îëüøàíñüêèé» âèñàäèâñÿ ìîðñüêèé äåñàíò ó ñêëàä³ ðîòè

ìîðñüêî¿ ï³õîòè.

Íà áåðåç³ ìîðñüê³ ï³õîòèíö³ ç³ ñêëàäó ïîâ³òðÿíîãî òà

ìîðñüêîãî äåñàíò³â îá’ºäíàëèñÿ ³ âèêîíàëè áîéîâ³ ñòð³ëü-

áè ç³ øòàòíî¿ çáðî¿ òà îçáðîºííÿ ÁÒÐ³â.

Çà âèñîê³ êîìàíäèðñüê³ çä³áíîñò³ òà íàëåæíó ï³äãîòîâêó

îñîáîâîãî ñêëàäó Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè âðó÷èâ êóáîê

êîìàíäèðó 2-¿ ðîòè ìîðñüêî¿ ï³õîòè Öåíòðó â³éñüê áåðåãî-

âî¿ îáîðîíè ÂÌÑ Óêðà¿íè êàï³òàíó Îëåãó Ñàâ³íîâó. À íà-

÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä-

÷åíêî íàãîðîäèâ êóáêîì êðàùèé ï³äðîçä³ë — ðîçâ³äóâàëü-

íèé âçâîä 1-ãî îêðåìîãî áàòàëüéîíó ìîðñüêî¿ ï³õîòè

Öåíòðó â³éñüê áåðåãîâî¿ îáîðîíè, ÿêèì êîìàíäóº ñòàðøèé

ëåéòåíàíò Îëåêñàíäð Ëþá÷èê.

Міністр оборони України Михайло Єжель:

«««« ОООО бббб вввв іііі тттт рррр ееее нннн ееее ,,,,     пппп рррр оооо сссс оооо лллл ееее нннн ееее
мммм уууу жжжж нннн єєєє     оооо бббб лллл ииии чччч чччч яяяя     уууу кккк рррр аааа їїїї нннн сссс ьььь кккк оооо гггг оооо
мммм оооо рррр пппп іііі хххх аааа     ———— нннн аааа йййй кккк рррр аааа щщщщ ииии йййй     оооо бббб рррр аааа зззз
зззз аааа хххх ииии сссс нннн ииии кккк аааа     ВВВВ іііі тттт чччч ииии зззз нннн ииии !!!! »»»»
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— Ці інтереси обумовлені по�

дальшою активізацією боротьби за

доступ до природних ресурсів

(перш за все — енергоносіїв), стра�

тегічних транспортних шляхів та

контролю над ними. Слід зазначи�

ти, що такі протиріччя мають тен�

денцію до загострення. Це стосу�

ється спроб Румунії (яка вже досяг�

ла значних переваг у контролі над

запасами нафти та газу у акваторії

Чорного моря навколо острова

Зміїний) у поширенні контролю

над морськими економічними зо�

нами та континентальним шель�

фом України, а також внесенні од�

носторонніх змін порядку судно�

плавства та використання тран�

спортних шляхів по Дунаю та

Чорному морю всупереч еконо�

мічним інтересам України. Поши�

рюються великодержавницькі нас�

трої серед радикальних політич�

них сил цієї країни (не владних

структур), які закликають до перег�

ляду існуючих державних кордо�

нів з Україною.

Сучасна воєнно�політична обс�

тановка в Європі свідчить, що ймо�

вірність широкомасштабної агре�

сії проти України (регіональної

війни) сьогодні маловірогідна.

Водночас, за певних соціально�по�

літичних умов, що можуть склас�

тися у сусідніх державах, а також

внаслідок активізації боротьби

країн�сусідів за ресурси, не виклю�

чається можливість виникнення

воєнних конфліктів малої та се�

редньої інтенсивності на кордо�

нах України.

— Ви перелічили чимало
ймовірних загроз, в такому ра�
зі буде доречним нагадати
функції Збройних Сил Украї�
ни, що викладені у статті 1�й
Закону України «Про Збройні
Сили України».

— Згідно з цим Законом Зброй�

ним Силам України визначені

функції мирного та воєнного часу.

У Воєнній доктрині України пере�

лічені основні завдання Збройним

Силам України у мирний час, а та�

кож в особливий період до початку

та у разі збройної агресії.

Найбільш важливими функціями

Збройних Сил України у мирний

час є охорона повітряного просто�

ру держави та підводного просто�

ру у межах територіального моря

України, участь у міжнародному

військовому співробітництві та

миротворчих операціях. 

АКТУАЛЬНО

Çâàæàþ÷è íà çìåíøåííÿ çàãðîçè âèíèêíåííÿ
âîºííîãî ïðîòèñòîÿííÿ íà êîðäîíàõ Óêðà¿íè ç
äåðæàâàìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ÷è çàëè-
øàþòüñÿ íåâèð³øåíèìè ïðîòèð³÷÷ÿ, ïîâ’ÿçàí³
ç ïåâíèìè ðîçá³æíîñòÿìè íàö³îíàëüíèõ ³íòå-
ðåñ³â Óêðà¿íè òà ñóì³æíèõ äåðæàâ, à òàêîæ äå-
ÿêèõ ïðîâ³äíèõ äåðæàâ ñâ³òó, ùî ìàþòü ñâî¿
³íòåðåñè â öüîìó ðåã³îí³? Âëàñíå ç öüîãî ïè-
òàííÿ ³ ðîçïî÷àëîñÿ åêñêëþçèâíå ³íòåðâ’þ, ÿêå
íàøîìó ÷àñîïèñó äàâ ãîëîâíèé ³íñïåêòîð Ì³-
í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè Âàëåð³é Ôðîëîâ.

ВВааллеерріійй  ФФРРООЛЛООВВ::
««««ЗЗЗЗаааа    ууууммммоооовввв    ззззббббеееерррреееежжжжеееенннннннняяяя
іііі ссссннннууууююююччччиииихххх    ппппііііддддххххооооддддіііівввв    ддддоооо    ррррооооззззввввииииттттккккуууу
ЗЗЗЗббббрррр ооооййййнннниииихххх    ССССиииилллл    ттттаааа    їїїїхххх
ффффііііннннааааннннссссуууувввваааанннннннняяяя,,,,     ммммииии    ннннееее    ззззммммоооожжжжееееммммоооо
уууу    ннннааааййййббббллллиииижжжж ччччіііі     ррррооооккккииии    ссссууууттттттттєєєєввввоооо
ззззббббііііллллььььшшшшииииттттииии    їїїїхххх    ббббооооєєєєззззддддааааттттнннніііі ссссттттьььь»»»»
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На жаль, виконання функції кон�

тролю підводного простору Вій�

ськово�Морськими Силами Украї�

ни не тільки не здійснюється, але й

не сплановане. Головною причи�

ною цього є, по�перше, відсутність

теоретичних положень щодо ви�

конання таких завдань, по�друге,

програмами розвитку Збройних

Сил України не передбачалося

створення у складі ВМС сил та за�

собів, які б були спроможні вико�

нувати функцію контролю підвод�

ного простору територіального

моря України.

За останні роки в Україні з’яви�

лися чисельні приватні повітряні

засоби, використання яких дозво�

лено Урядом України на висотах

до 1500 метрів без заявок на здій�

снення польотів. Такі літальні апа�

рати потенційно можуть викорис�

товуватися як для перевезення че�

рез кордони України контрабан�

дного товару, зброї, боєприпасів

тощо, так і для їхнього викорис�

тання у терористичних цілях. Це

зумовлює посилення радіолока�

ційного контролю повітряного

простору, особливо на малих ви�

сотах, силами та засобами Повіт�

ряних Сил, а також застосування

бойових вертольотів, як засобу

припинення протиправних дій

повітряних суден, особливо у при�

кордонній зоні.

Участь у міжнародних миротвор�

чих операціях не лише посилює

імідж України у світовій спільноті, а

й сприяє розвитку національної

воєнної науки, удосконаленню

способів та методів застосування

угруповань військ, організації їх

всебічного забезпечення та органі�

зації бойового управління.

— Чи є сьогодні необхідність
у зв’язку з цим порушувати пи�
тання стосовно організації ви�
конання визначених Законом
функцій Збройних Сил Украї�
ни? 

— Так, і перш за все це стосується

планування та організації фінансу�

вання Збройних Сил України. Для

того, щоб в черговий раз не повто�

рити помилки минулого, необхід�

но визначити пріоритетні напрям�

ки спрямування бюджетних приз�

начень для послідовного нарощу�

вання бойового потенціалу

Збройних Сил України у залежнос�

ті від визначених Законом фун�

кцій. Цілком вірогідно, що фінан�

сування питань оборони буде до�

сить обмеженим у найближчі роки

через необхідність спрямування

бюджетних коштів на подолання

наслідків економічної кризи, а та�

кож через стан національної еко�

номіки та необхідність її глибоко�

го реформування. Держава буде

намагатися підтримувати свою

безпеку від зовнішніх загроз через

дотримання принципу оборонної

достатності. 

За цих умов нераціональний

розподіл бюджетних призначень

та їх неефективне використання

призведе до чергового зменшення

боєздатності військ (сил), що, вра�

ховуючи наявний незадовільний

стан Збройних Сил України, озна�

чатиме неможливість або суттєве

обмеження виконання ними виз�

начених функцій. Це створить ре�

альну небезпеку обороноздатності

нашої держави. Історія людства

вчить, що слабкість провокує силь�

ного. Зовнішні загрози територі�

альній цілісності України за умов

недостатньої боєздатності Зброй�

них Сил України можуть швидко

трансформуватися у створення

умов для виникнення воєнних

конфліктів.

У деяких політиків існує думка,

що за реальної загрози розв’язан�

ня воєнного конфлікту держава

виділить необхідні кошти для заку�

півлі озброєння й воєнної техніки

та відновить необхідні матеріаль�

но�технічні запаси. Слід зауважити

таким «стратегам», що, наприклад,

для відновлення боєздатності вій�

ськової авіації необхідно 8–10

років. Також слід їх запитати: де ку�

пувати ракети для наявних зеніт�

но�ракетних комплексів, вироб�

ництво яких відповідною країною�

виробником припинено декілька

років тому, а термін використання

ракет, що є в Україні, вже вичерпа�

ний? 

— Чим сьогодні обумовлена
актуальність та терміновість
відвертого обговорення пріо�
ритетів Державної програми
реформування Збройних Сил
України на 2011—2015 роки?

— Перш за все вона обумовлена

фактичним зривом реалізації рані�

ше схваленої Державної програми

розвитку Збройних Сил України

на 2006–2011 роки, Державної

програми розвитку озброєння і

військової техніки на період до

2015 року, недотриманням пара�

метрів розвитку Збройних Сил Ук�

раїни, що були визначені Страте�

гічним оборонним бюлетенем Ук�

раїни на період до 2015 року.

Сьогодні потрібно чесно визна�

ти, що наші сподівання на ство�

рення найближчим часом сучас�

них мобільних, добре підготовле�

них, всебічно забезпечених, осна�

щених новітньою бойовою

технікою і озброєнням, не обтяж�

ливих для держави Збройних Сил,

здатних виконувати всі визначені

Законом функції, поки що не вип�

равдалися. 

Спрощений підхід до організації

переходу комплектування Зброй�

них Сил військовослужбовцями,

які проходять військову службу за

контрактом та упровадження

служби у військовому резерві

призвів до їхнього зриву та не�

виправданих витрат державних

коштів. Не вдалося вивільнити вій�

ськові частини від виконання нев�

ластивих функцій (утримання над�

лишкового озброєння та військо�

вої техніки, інших матеріальних

засобів, утилізації непридатних

для подальшого використання і

зберігання надлишкових боєпри�

пасів, охорони вивільнених вій�

ськових містечок, прибирання і ут�

римання території тощо). Виник�

ло чимало проблем із впроваджен�

ням у життя нової кадрової

політики у Збройних Силах. ЇЇ ре�

алізація без проведення науково�

го експерименту та аналізу його

результатів призвела до дезорга�

нізації системи підготовки кадрів,

посилення бюрократизації про�

цесів переміщення генералів та

офіцерів, обмеження впливу ке�

рівного складу армійських корпу�

сів (їм рівних) та бригад на кадро�

ву політику.

— Це зрозуміло лише профе�
сіоналам? 

— Чому ж! Щоб у цьому переко�

натися, пересічному громадянину

ТЕМА НОМЕРА

Çà òåìïàìè ïîñòà÷àííÿ îçáðîºííÿ
òðèâàëèé ÷àñ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íå
â³äñòàâàííÿ â³ä ñâ³òîâèõ íîðìàòèâ³â

¿õ ïëàíîâîãî îíîâëåííÿ. 



України достатньо проаналізувати

дані, що наведені у щорічниках

«Біла книга» за 2005–2009 роки. 

Так, у 2009 році середній наліт на

один екіпаж (ОСШР) у Повітряних

Силах склав 18 годин 10 хвилин

проти оптимальних 180–200 годин,

тобто у 10 разів менше (2008 рік —

36 годин 35 хвилин, 2007 рік — 43

години 53 хвилини, 2006 рік — 68

годин 12 хвилин), а середня нап�

лаваність кораблів (ОСШР) — 9,4 діб

проти оптимальної 80–120 діб

(2008 рік — 29 діб, 2007 рік — 30,3

доби, 2006 рік — 20,1 доби). 

За показниками, що були закла�

дені у Державну програму розвит�

ку Збройних Сил України на

2006–2011 роки, у 2009 році підго�

товка екіпажів літаків зі складу

ОСШР Повітряних Сил мала скла�

дати 140–160 годин, а підготовка

кораблів зі складу ОСШР з вихо�

дом в море — 120–140 діб.

Середній наліт на один екіпаж

(ОСШР) армійської авіації Сухо�

путних військ у 2009 році склав 12

годин 3 хвилини замість передба�

чених на 2009 рік 110 годин та на

2011 рік — 140 годин (згідно по�

казників підготовки у 2006–2011

роках).

У 2009 році, під час підготовки і

застосування авіації Повітряних

Сил, льотно�тактичні навчання ес�

кадрилій не планувалися і не про�

водилися, практичні пуски керова�

них ракет не виконувалися, прак�

тичних бомбометань було прове�

дено 3%, а практичних стрільб по

наземним цілям 1,3% від заплано�

ваного. Під час підготовки і засто�

сування армійської авіації Сухо�

путних військ льотно�тактичні

навчання ескадрилій, практичні

стрільби по наземних цілях (одне

з основних призначень армійської

авіації) не планувалися і не прово�

дилися. Причина — недостатнє фі�

нансування. Але як за таких умов

забезпечувати ефективну охорону

повітряного та підводного просто�

ру держави?

— Яка ситуація з постачан�
ням озброєння та військової
техніки у війська (сили)? 

— За темпами постачання озбро�

єння та військової техніки у вій�

ська (сили) вже тривалий час спос�

терігається значне відставання від

світових нормативів їх планового

оновлення, що становлять 4–6% на

рік за умови 20–25 річного життє�

вого циклу ОВТ. Так, у 2009 році бу�

ло модернізовано 2 літаки Міг�29

та 2 літаки Су�25, що складає 1,92%

від складу бойових літаків Повітря�

них Сил Збройних Сил України (у

2006–2008 роках — жодного літа�

ка). Згідно зі світовими нормати�

вами, протягом 2006–2009 років

мало б бути оновлено 32–48 бойо�

вих літаків проти 4 модернізова�

них реально (всі наведені у статті

розрахунки автором зроблені на

підставі відомостей «Білої книги»

за 2005–2009 роки). 

Ще п’ять років тому, станом на

початок 2005 року, понад 60% ОВТ

перебували в експлуатації більше

15 років, у тому числі 55% бойових

літаків і зенітно�ракетних ком�

плексів, 97% бойових кораблів,

84% ракетно�артилерійського озб�

роєння, понад 97% автомобільної

техніки, 53% автоматизованих

систем управління та 45% радіо�

електронної техніки потребували

ремонту. 80% зенітних керованих

ракет комплексів середньої даль�

ності були небоєздатними. Минулі

роки значно погіршили ці показ�

ники. В результаті хронічного не�

дофінансування потреб Збройних

Сил в Україні були зірвані практич�

но всі програми, пов’язані з осна�

щенням військ (сил) сучасними

зразками ОВТ.

Державним бюджетом на 2009

рік Міністерству оборони України

було передбачено 12,806 млрд грн

(1,2% від ВВП), але фактично на�

дійшло 8,341 млрд грн (0,79% від

ВВП). При цьому виділення видат�

ків на оборону в обсягах менше 1%

ВВП є небезпечним для оборонної

системи держави, особливо це сто�

сується високотехнологічних ви�

дів збройних сил, для відновлення

боєздатності яких потрібен знач�

ний час, навіть за умов належного

фінансування у майбутньому.

— У розвинутих країнах світу
найбільш поширеною є прак�
тика, коли оборонний бюджет
країни розділяють на три
приблизно рівні частини: на
утримання збройних сил, на їх
підготовку та на розвиток, пе�
реважно на закупівлю нових
зразків ОВТ. Як це може вигля�
дати в економічних умовах Ук�
раїни?

— На думку експертів, в умовах

України припустимою є пропор�

ція: 50% — 25% — 25%, де 50% — це

витрати на утримання збройних

сил та по 25% — на їх підготовку та

розвиток. П’ять років тому прогно�

зувалося, що у 2015 році обсяги фі�

нансування Збройних Сил України

за вказаними напрямками склада�

тимуть наступну пропорцію: 42%�

25%–33%, де 42% — утримання,

25% — підготовка та 33% — розви�

ток (видатки на ОВТ).

Результати 2009 року показали

всю марність сподівань. За минулі

роки співвідношення обсягів фі�

нансування за напрямками витрат

не наблизилося до оптимальних

показників, більш того, воно погір�

шилось: частка бюджетних призна�

чень на утримання Збройних Сил
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Ìè íå ïîâèíí³ í³÷îãî ïðîäàâàòè,
ì³íÿòè òà çàðîáëÿòè — ïîä³áíà
ä³ÿëüí³ñòü äî ôóíêö³é Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè, âèçíà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ,
íå â³äíîñèòüñÿ. 

2009200820072006

1,201,031,331,47

0,790,991,181,24

Áþäæåòí³ ïðèçíà÷åííÿ
(% â³ä ÂÂÏ)

ïëàíóâàëîñÿ

îòðèìàíî

ðîêè

Обсяги бюджетних призначень 
на потреби Збройних Сил України у % від ВВП

Обсяги фінансування за напрямками витрат (у % до загального обсягу)

Íàïðÿìêè âèòðàò
2005 

ð³ê

2009 ð³ê

ïðîãíîç ôàêòè÷íî

2015 ð³ê
ïðîãíîç

Óòðèìàííÿ ÇÑÓ 69 42,5 84 42

Ï³äãîòîâêà ÇÑÓ 6 24 9 25

Âèäàòêè íà ÎÂÒ 8 32 7 33

Ðåôîðìóâàííÿ ÇÑÓ 17 1,5 — 0,04



України кардинально відрізняється

від необхідної пропорції та складає:

2006 рік — 69%, 2007 рік — 64%,

2008 рік — 77%, 2009 рік — 84%.

Як називається такий бюджет? Яв�

но, що не бюджетом розвитку, ско�

ріш за все — бюджетом «проїдання». 

Але, навіть за умов зосередження

основних бюджетних призначень

на утримання Збройних Сил Укра�

їни (фактично — на утримання

особового складу), у військах (си�

лах) спостерігається заборгова�

ність з виплатою військовослуж�

бовцям додаткових видів грошово�

го утримання, коштів за службові

відрядження. Військовослужбовці

не повною мірою забезпечуються

визначеними зразками форми

одягу. Залишається невирішеною

житлова проблема. Тобто, на пер�

ший погляд, обсяги фінансування і

цього напрямку є недостатніми.

Але слід проаналізувати рівень

ефективності низки програм, які

були запропоновані останнім ча�

сом. Чи відповідають вони можли�

востям національної економіки?

Чи вплинули вони на боєздатність

Збройних Сил? Відповіді на ці пи�

тання може дати детальний, неупе�

реджений аналіз ефективності

запроваджених програм. 

— Виникає запитання — що
потрібно робити? Де оптималь�
ні показники оборонної дос�
татності для нашої держави? 

— Огляд впливових та автори�

тетних друкованих видань пока�

зує, що українське суспільство знає

проблеми Збройних Сил, активно

їх обговорює та пропонує шляхи

поновлення боєздатності Зброй�

них Сил України та подальшого її

нарощування. Переважна біль�

шість авторів вихід з кризи бачить

у значному скороченні чисельнос�

ті Збройних Сил (до 130–150 ти�

сяч), тимчасового припинення

процесу переходу на 100% ком�

плектування військ (сил) військо�

вослужбовцями військової служби

за контрактом. Забезпечення

Збройних Сил сучасним озброєн�

ням та військовою технікою

пов’язують з відродженням та роз�

витком національного ВПК та йо�

го активним співробітництвом з

ВПК Російської Федерації. 

— Чи є такі напрямки діяль�
ності достатніми? Чи приведе
їх втілення до нарощування
боєздатності Збройних Сил Ук�
раїни вже зараз? 

— На мою думку, за умов збере�

ження існуючих підходів до роз�

витку Збройних Сил та їх фінансу�

вання, ми не зможемо у найближчі

роки суттєво збільшити їх боєздат�

ність та забезпечити виконання

функцій, покладених на них Кон�

ституцією та Законами України.

— Валерію Семеновичу, що б
Ви могли запропонувати?

— По�перше, провести ревізію

наявного озброєння та військової

техніки (ОВТ), яка входить до

складу військ (сил), а також збері�

гається на базах, арсеналах та

складах. Визначити її придатність

до використання під час сучасних

збройних конфліктів, перспекти�

ви модернізації та її фінансової до�

цільності, товарну привабливість

та можливість продажу у країні та

за кордоном. Передача спеціально

створеним державним фірмам (не

підприємствам Міністерства обо�

рони) всіх прав на її реалізацію.

Обов’язковою умовою є неучасть

Збройних Сил в утилізації непот�

рібних боєприпасів, озброєння,

військової техніки. 

Крім того, держава має позбави�

ти Збройні Сили непотрібного для

оборонних заходів майна (споруд,

землі), а військовослужбовців —

функцій сторожів. Збройні Сили

не повинні нічого продавати, мі�

няти та заробляти. Подібна діяль�

ність до функцій Збройних Сил

України, визначених Конституці�

єю, не відноситься. Згідно зі стат�

тею 14�ю Закону України «Про

Збройні Сили України» земля, во�

ди, інші природні ресурси, а також

майно, закріплені за військовими

частинами, військовими навчаль�

ними закладами, установами та ор�

ганізаціями Збройних Сил Украї�

ни, є державною власністю, нале�

жать їм на правах оперативного

управління.

По�друге, етапи відновлення бо�

єздатності Збройних Сил необхід�

но планувати відповідно до важли�

вості функцій, які на них поклада�

ються у мирний та воєнний час. На

наш погляд, у першу чергу необхід�

но негайно приступити до віднов�

лення боєздатності системи ППО

та системи управління Збройними

Силами, визначити їх головними

пріоритетами першого етапу

програми. 

На другому етапі було б доцільно

відновити боєздатність ОСШР, які

призначені для нейтралізації при�

кордонних конфліктів малої ін�

тенсивності та розпочати віднов�

лення оперативних матеріально�

технічних запасів. Відповідно до

теоретичних наукових розробок

перспективної структури Зброй�

них Сил України можливо було б

формувати замовлення на розроб�

ку перспективних зразків техніки

та озброєння національним ВПК

11
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або закупівлю деяких із них за кор�

доном.

На третьому етапі можна було б

планувати завершення відновлен�

ня боєздатності Збройних Сил Ук�

раїни та розпочати планове пере�

озброєння на нові зразки техніки

та озброєння. 

По�третє, мають бути вивчені

можливості підприємств (фірм)

різних форм власності, які можуть

залучатися до виконання оборон�

ного замовлення, та їх потенційні

можливості щодо виробництва

продукції (можливості її нарощу�

вання) для потреб Збройних Сил

України в мирний та воєнний час,

терміни та обсяги виконання обо�

ронних замовлень, наявність не�

обхідних для цього ресурсів, необ�

хідне дублювання важливих для

оборони виробництв.

По�четверте, необхідно провес�

ти детальний аналіз фінансових

витрат на утримання Збройних

Сил України. В основу переходу

Збройних Сил України на кон�

трактний спосіб комплектування

необхідно покласти принцип пер�

шочерговості укомплектування

сержантських (старшинських по�

сад) — формування професійного

корпусу молодших командирів, за�

безпечення умов їх тривалого збе�

реження на посадах. Доцільно пе�

реглянути адміністративні струк�

тури (територіальні управління

КЕУ, територіальні управління ме�

дичного забезпечення, центри

кадрового забезпечення та багато

інших) та дослідити їх вплив на рі�

вень боєздатності Збройних Сил.

Система бойової підготовки

військ, основу якої складає підго�

товка радянської армії, підлягає

удосконаленню з метою суттєвого

зниження затрат на її організацію.

Існують і інші напрямки скорочен�

ня затрат, які підлягають вивченню

та аналізу.

За умов малої вірогідності участі

України у регіональній війні, але

актуальності забезпечення надій�

ної охорони повітряного просто�

ру держави та підводного просто�

ру, необхідно бути в постійній го�

товності до участі у воєнних кон�

фліктах малої та середньої

інтенсивності. Тому потрібно за�

безпечити першочергове підви�

щення бойових потенціалів тих

підрозділів, військових частин,

з’єднань та органів військового уп�

равління, які братимуть в них без�

посередню участь. Це стосується

сил негайного реагування (черго�

вих сил) та сил швидкого реагу�

вання. Сьогодні боєздатність

Збройних Сил України визнача�

ється саме цим функціональним

компонентом.

На вирішення цих завдань має

бути спрямована переважна біль�

шість ресурсів оборонного спря�

мування, кадрове забезпечення,

поставки новітнього (модернізо�

ваного) ОВТ, кількість та якість

якого забезпечують виконання

визначених Законом функцій. Такі

можливості у наший державі є. Це

стосується, наприклад, прийнятої

у 2007 році на озброєння трикоор�

динатної станції РЛС 79К6. Ця

станція за своїми тактико�техніч�

ними характеристиками перева�

жає всі РЛС, що є на озброєнні в Ук�

раїні. Станція має можливість

виявляти, супроводжувати та вста�

новлювати державну приналеж�

ність повітряних об’єктів на даль�

ності до 400 км, при висоті польо�

ту від 100 до 30000 метрів.

В основних силах оборони наго�

лос має бути зроблений на збере�

ження у боєздатному стані ОВТ, те�

оретичну та практичну підготовку

офіцерського складу до виконання

завдань за призначенням, бойове

навчання сержантів�контрактни�

ків та спеціалістів�контрактників,

які визначатимуть бойову готов�

ність.

В основу функціонування вій�

ськово�промислового комплексу

(ВПК) України має бути покладе�

ний принцип першочергового за�

безпечення дійсних потреб

Збройних Сил України. Спряму�

вання ВПК на зовнішні ринки з ме�

тою поповнення державного бюд�

жету України валютними надход�

женнями від продажу зброї не по�

винне вирішуватися всупереч

інтересам Збройних Сил України,

нав’язуванням їм непотрібного

ОВТ. 

— Яким же чином сьогодні
можна здійснити нарощення
боєздатності Збройних Сил?

— Нарощування боєздатності

Збройних Сил України сьогодні

безпосередньо пов’язане зі зміною

методики планування та здійснен�

ня відповідних заходів. При цьому

вихідними даними для проведення

відповідних розрахунків мають

стати положення Конституції Ук�

раїни, закони України «Про осно�

ви національної безпеки України»,

«Про оборону України», «Про

Збройні Сили України»; потенцій�

ні можливості економіки щодо за�

безпечення боєздатності Зброй�

них Сил України; стан боєздатнос�

ті Збройних Сил України; визна�

чення понятійного апарату для

забезпечення єдиного розуміння

змісту програм, які розробляються.

Ми не маємо права в черговий

раз допустити помилки. Адже дуже

велику ціну ми вже заплатили за

помилки у минулому.

Áåñ³äó âåëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

Â ïåðøó ÷åðãó íåîáõ³äíî íåãàéíî
ïðèñòóïèòè äî â³äíîâëåííÿ
áîºçäàòíîñò³ ñèñòåìè ÏÏÎ òà ñèñòåìè
óïðàâë³ííÿ Çáðîéíèìè Ñèëàìè.
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Військовим, особливо офіцерам,

збагнути те, що відбувалось в сер�

пні 1991 року, повірте, було склад�

но: Збройних Сил СРСР фактично

немає, але ж на теренах України

дислокуються три (причому най�

більш елітні військові округи: Київ�

ський, Одеський, Прикарпатський,

Чорноморський Флот, 43 армія Ра�

кетних військ стратегічного приз�

начення; 5, 14, 17, 24 повітряні

армії ВПС; 8 окрема армія ППО; де�

сятки військових учбових закладів,

сотні військових комісаріатів, з’єд�

нань, військових частин та підроз�

ділів безпосереднього підпорядку�

вання. А це — сотні тисяч генера�

лів, офіцерів, прапорщиків (мічма�

нів), слухачів (курсантів).

До речі, на той час навіть не всі

високопосадовці, у тому числі вій�

ськові, мали відомості про чисель�

ність людей у погонах, які були

розквартировані на теренах Украї�

ни і долю яких з розпадом СРСР їм

довелося вирішувати, як на вищо�

му політичному рівні, так і в ство�

рюваному Міністерстві оборони

України і його кадровому органі.

Інформацією про чисельність

військ і сил ЧФ тоді володів лише

Генеральний Штаб Збройних Сил

та Головне управління кадрів МО

СРСР. А надавати таку інформацію

Міністерству оборони України, бе�

зумовно, там не хотіли. Монополія

ККККААААДДДДРРРРИИИИ
ГГГГААААРРРРТТТТУУУУВВВВААААЛЛЛЛИИИИССССЯЯЯЯ    ТТТТААААКККК

3 äíÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè íå-
îáõ³äíî áóëî âèð³øóâàòè áåçë³÷ îðãàí³çàö³éíèõ
ïèòàíü, àëå, áåçïåðå÷íî, ãîëîâíèì áóëî ïè-
òàííÿ çàáåçïå÷åííÿ êàäð³â ìàéáóòíüî¿ àðì³¿
Óêðà¿íè. ßê âëàñíå âîíî âèð³øóâàëîñÿ çãàäóº
êîëèøí³é ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êàäð³â ÌÎ Óêðà¿íè ãåíå-
ðàë-ìàéîð ²âàí Õîì’ÿê.

Ãåíåðàë-ìàéîð Õîì’ÿê ²âàí Ãðè-
ãîðîâè÷. Íàðîäèâñÿ 7 ëèñòîïàäà

1941 ðîêó â ñåë³ Òèí³âêà ×åðêàñüêî¿

îáëàñò³. Ó 1978 ðîö³ çàê³í÷èâ â³é-

ñüêîâó àêàäåì³þ Ïðîòèïîâ³òðÿíî¿

îáîðîíè ÑÐÑÐ ³ìåí³ Ìàðøàëà Ðàäÿí-

ñüêîãî Ñîþçó Ã.Ê. Æóêîâà (ì. Êàë³í³í).

Îá³éìàâ ïîñàäè: êîìàíäèð âçâîäó,

áàòàðå¿, äèâ³ç³îíó — ïîì³÷íèê íà÷àëü-

íèêà øòàáó êîðïóñó — íà÷àëüíèê â³ä-

ä³ëåííÿ øòàáó êîðïóñó; íà÷àëüíèê â³ä-

ä³ëó — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà øòàáó

êîðïóñó — ñåêðåòàð Â³éñüêîâî¿ ðàäè

Â³éñüê Äàëåêîãî Ñõîäó (Ñòàâêè) — íà-

÷àëüíèê â³ää³ëó — çàñòóïíèê íà÷àëü-

íèêà óïðàâë³ííÿ êàäð³â â³éñüêîâîãî

îêðóãó — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ÃÓÊ. ïåð-

øîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ êàäð³â (ÃÓÊ) Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè â íàéâàæ÷³

÷àñè éîãî îðãàí³çàö³¿ òà ñòàíîâëåííÿ

(1992–1996). Ó ëèñòîïàä³ 1996 ðî-

êó çâ³ëüíåíèé ç ëàâ Çáðîéíèõ Ñèë.

Íàãîðîäæåíèé 2 îðäåíàìè, 13 ìåäà-

ëÿìè, ³ìåííîþ çáðîºþ.

3 жовтня — День працівника кадрових органів



на таку інформацію з боку вище�

згаданих органів була пов’язана з

цілком зрозумілим збереженням

військової таємниці та з багатьма

суто суб’єктивними факторами.

Тому немає нічого дивного в тому,

що Міністерство оборони України

так довго розбиралось із чисельніс�

тю військ, які дістались Україні від

колишнього СРСР. Це відповідь тим,

хто в минулі роки намагався доріка�

ти військовим за нібито слабке во�

лодіння ситуацією або приховуван�

ня чисельності ЗСУ.

***
В лютому 1992 року у складі гру�

пи офіцерів — представників ЗС

РФ, України, Казахстану і Білорусії

мені довелося працювати в Групі

радянських військ у Німеччині, де

разом з німецькою стороною ми

на рівні експертів вивчали питан�

ня розподілу сум, які виділялися ні�

мецькою стороною на покриття

витрат, пов’язаних з виводом

військ на терени республік колиш�

нього СРСР. Очолював нашу групу

генерал�полковник Ю. Родіонов,

на той час начальник Головного

управління кадрів Збройних Сил

РФ — заступник Міністра оборони.

Німеччина виділяла колишньому

СРСР 200 млн дойчмарок. А оскіль�

ки Союз розпався, то німецька сто�

рона зажадала розподілити ці кош�

ти між вищезгаданими державами.

Летіли ми через Москву, де збира�

лася група експертів. Звідти з гру�

пою офіцерів від Збройних Сил

України прибули на аеродром у

Вюнсдорфі, де дислокувалась ра�

дянська військова�повітряна армія.

Нам вдалось довести, що в Україну

з військ, які виводяться з Німеччи�

ни, прибудуть не тільки військо�

ві — українці за національністю, а

й росіяни, білоруси та багато ін�

ших представників народів СРСР

(тоді ще про громадянство розмо�

ви не велося). Сьогодні приємно

усвідомлювати, що внаслідок на�

шої роботи під час відрядження

Україні було залишено 22 млн дой�

чмарок і, окрім цього, завдяки ви�

явленню військовослужбовців, які

після перебування у Німеччині пе�

реїдуть служити в Україну, ще от�

римали певну суму, яка дала мож�

ливість побудувати для військових

так зване «Турецьке містечко» в Ки�

єві. Все це — заслуга офіцерів, які

безпосередньо працювали тоді в

Групі радянських військ в Німеч�

чині: полковників В. Пилипчука,

М. Білика, генерал�майора С. Мали�

новського — представника соці�

ально�психологічної служби МОУ.

Інша складова нашої діяльності

теж була дуже суттєвою для роботи

кадрових органів: це облік, резерв,

налагоджена підготовка військо�

вих кадрів. Вважаючи, що без ре�

ального, достовірного обліку офі�

церського складу в ГУК МОУ не

обійтись, якщо працювати на пер�

спективу, ми були змушені заново

відпрацювати понад 150 тисяч пос�

лужних карт на кадрових офіцерів,

та ще біля 1,5 мільйона карт на офі�

церів запасу. А це кошти, бо треба

було виготовити біля 2�х млн тих са�

мих карт українською мовою. А пос�

лужна карта — досить об’ємний до�

кумент, в якому відображається весь

послужний список офіцера та його

основні біографічні дані.

Для виконання цієї роботи необ�

хідно було залучити людей, що тяг�

ло за собою збільшення штатів і
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Ìè áóëè çìóøåí³ çàíîâî
â³äïðàöþâàòè ïîíàä 150 òèñÿ÷
ïîñëóæíèõ êàðò íà êàäðîâèõ
îô³öåð³â òà ùå ïîíàä 1,5 ì³ëüéîíà
êàðò íà îô³öåð³â çàïàñó. 

Ç ïåðøèõ äí³â íåçàëåæíîñò³ ãîñòðî ïîñòàëî ïèòàííÿ íàö³-

îíàëüíèõ â³éñüêîâèõ êàäð³â, îñîáëèâî îô³öåðñüêîãî

ñêëàäó. 

Ñòàíîì íà òðàâåíü 1992 ðîêó ³ç 170 ïîñàä â íîâèõ

ñòðóêòóðàõ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ùî ìàëè áóòè óêîìïëåê-

òîâàí³ ôàõ³âöÿìè ç âèùîþ îïåðàòèâíî-ñòðàòåã³÷íîþ îñâ³-

òîþ, ò³ëüêè 35 ÷îëîâ³ê, àáî 21% â³äïîâ³äàëè òàêèì âèìî-

ãàì. Êð³ì òîãî, ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ïðèñÿãè íà â³ðí³ñòü íàðî-

äîâ³ Óêðà¿íè âèñâ³òëèâ ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ ó â³éñüêàõ: íå

ïîîäèíîêèìè áóëè âèïàäêè ðîçä³ëåííÿ â³éñüêîâèõ êàäð³â

çà ïîãëÿäàìè íà ïîäàëüøó â³éñüêîâó ñëóæáó, ùî ïîçíà÷à-

ëîñÿ íà âèêîíàí³ íèìè ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â. Àäæå â³é-

ñüêîâ³ êîëåêòèâè ïðàêòè÷íî ðîçä³ëèëèñÿ íà òðè ãðóïè: ïåð-

ø³ ïðèéíÿëè ïðèñÿãó äîáðîâ³ëüíî; äðóã³ âàãàëèñÿ, â îñíîâ-

íîìó öå áóëè ëþäè íå óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³, ÿê ïðà-

âèëî, ¿õ ñ³ì’¿ ³ ðîäèíè çàëèøàëèñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè; òðå-

ò³ îäíîçíà÷íî ãîòîâ³ áóëè âè¿õàòè äî äåðæàâ ñï³âäðóæíîñò³

³ íå ìàëè íàì³ðó ñëóæèòè â Óêðà¿í³. Â òîé æå ÷àñ ïðîöåñ ïå-

ðåâåäåííÿ ¿õ ó çáðîéí³ ñèëè ³íøèõ äåðæàâ çàòÿãóâàâñÿ íà

ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Âîäíî÷àñ òðåáà áóëî ïîâåðíóòè â Óêðà¿íó

ãðîìàäÿí, ùî ïðîõîäèëè â³éñüêîâó ñëóæáó â ³íøèõ ðåã³î-

íàõ, çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Öÿ âàæëèâà äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë ðî-

áîòà ïðîâîäèëàñÿ êàäðîâèìè îðãàíàìè.

Ó 1991 ðîö³ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè äèñëîêóâàëèñÿ â³éñüêî-

â³ ôîðìóâàííÿ êîëèøíüî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿, ÿê³ ï³äïàëè ï³ä

þðèñäèêö³þ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ³ íàë³÷óâàëè 780 òèñÿ÷

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà 180 òèñÿ÷ ïðàö³âíèê³â. Íà ïî÷àòîê

1992 ðîêó çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ùî
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зростання коштів. 3 цією роботою

ГУК МОУ з честю впорався. Зараз

облік офіцерського складу в ГУК

МОУ на рівні того, який був і в ГУК

МО СРСР. Організаторами вико�

нання цієї величезної за обсягом

роботи були полковники В. Кири�

ченко, В. Мельник, В. Бородін,

В. Кабанчук та десятки їх підлеглих

військовослужбовців і службовців.

Таку ж роботу з організації обліку

було здійснено у видах ЗСУ, вій�

ськових округах, арміях, корпусах,

дивізіях, військових учбових зак�

ладах та військкоматах.

Крім того, необхідно було вирі�

шувати безліч організаційних пи�

тань, починаючи із законодавчої

бази з військових питань, пере�

призначення офіцерів і прапорщи�

ків у створювані ЗСУ, приведення їх

до Військової присяги на вірність

українському народові, відряджен�

ня тих, хто не бажав присягати та

продовжувати в ЗСУ військову

службу, приймати осіб, які виявили

бажання перевестись служити в

ЗСУ, вирішувати питання з випус�

книками військових учбових зак�

ладів. Але, безперечно, головним у

цій колосальній роботі було вирі�

шення питання щодо збереження

та підготовки кадрів армії України.

***
На початку створення ЗСУ своєї

нормативної бази кадрової роботи

в Україні ще не було. Діяли законо�

давчо�нормативні акти колишньо�

го СРСР. Першим нормативним до�

кументом щодо роботи з кадрами

в ЗСУ була директива МОУ (доку�

мент) про призначення на посаду

В. Муляви. Таким призначенням

ми, офіцери кадрового органу,

звичайно, були здивовані. Адже

при Союзі була чітко відпрацьова�

на система вирішення питань при�

зову офіцерів запасу на дійсну вій�

ськову службу. А тут, в обхід усіх іс�

нуючих законодавчо�норматив�

них актів, сержанта запасу у віці

майже 50 років без оформлення

призову призначено на посаду ке�

рівника служби «інженерів люд�

ських душ» МОУ і присвоєно вій�

ськове звання «полковник». Що це

тоді було: порушення, помилка,

незнання чи навмисне нехтування

керівними документами колиш�

нього СРСР? На це питання може

відповісти тільки Костянтин Пет�

рович. Але факт є фактом — сер�

жанту запасу було присвоєно вій�

ськове звання «полковник» і він був

призначений на посаду керівника

управління МОУ.

До речі, К. Морозов був прихиль�

ником Спілки офіцерів України.

Він дослуховувався, або, якщо ска�

зати простіше, виконував поради

та рекомендації СОУ. Правди ради

необхідно зазначити, що тоді в ді�

ях СОУ було щось таке, чого рані�

ше бути не могло, а в подальшому

не стало. Протягом військової

служби в ЗСУ, та й тепер, я вважаю,

що без отієї настирності членів

СОУ, якоїсь навіть в’їдливості чи

прискіпливості з їх боку, в перші

роки незалежності України навряд

чи пішли б процеси розбудови

ЗСУ. Часто вони не розуміли «кух�

ні» розбудови армії, переважна

більшість з них не служила у вій�

ськових штабах, тому вони, зви�

чайно, не мали уяви про складність

питань побудови ЗС. Адже одна

справа уявляти це поверхнево, а ін�

ша — стикатися з реаліями, але во�

ни рішуче йшли «в бій». Така їх на�

полегливість підштовхувала і Мі�

ністра оборони України. Тому,

можливо, це і є виправданням тому

призначенню В. Муляви, і не тільки

його, на відповідальні посади в ЗСУ. 

²âàí ÕÎÌ’ßÊ

óâ³éøëè äî Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ñòàíîâèëà 726536 ÷î-

ëîâ³ê òà 180 òèñÿ÷ ïðàö³âíèê³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

²ç öüîãî ÷èñëà: 410 ÷îëîâ³ê - (0,056%) ñòàíîâèëè ãå-

íåðàëè (àäì³ðàëè), 186598 — (25,68%) — îô³öåðè,

93253 — (12,72%) — ïðàïîðùèêè (ì³÷ìàíè), 47622 —

(6,55%) — êóðñàíòè â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,

398653 — (54,86%) — ñåðæàíòè ³ ñîëäàòè. Îòæå, çà-

ãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü â³éñüêîâèõ êàäð³â — ãåíåðàë³â ³ îô³-

öåð³â ñòàíîâèëà 187 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê, ùî ñêëàäàëî 25,73%

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.

Çà âèäàìè â³éñüêîâ³ êàäðè ðîçä³ëÿëèñÿ íàñòóïíèì ÷è-

íîì: ó Ñóõîïóòíèõ â³éñüêàõ 502 òèñÿ÷³ ÷îëîâ³ê — 69%; ó

Â³éñüêîâî-Ïîâ³òðÿíèõ Ñèëàõ 144 òèñÿ÷³ ÷îëîâ³ê — 20%; ó

×îðíîìîðñüêîìó ôëîò³ 80 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê — 11%.

Çà øòàòàìè äî â³éñüêîâèõ ñòðóêòóð Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà-

¿íè áåç ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó, â³éñüê ñòðàòåã³÷íîãî

ïðèçíà÷åííÿ ïîòðåáà â îô³öåðñüêèõ êàäðàõ ñêëàäàëà —

125852 ÷îëîâ³êà, à ïðàïîðùèê³â — 63502. Íåçâàæàþ÷è

íà òå, ùî ó ðîçïîðÿäæåíí³ çíàõîäèëîñÿ 4632 îô³öåðè, 31

ãåíåðàë, ïðè öüîìó áóâ íåêîìïëåêò: îô³öåð³â — 9788, â

ò.÷ ãåíåðàë³â — 20; ïðàïîðùèê³â — 3419.

Ö³êàâî â³äì³òèòè, ùî ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ïîÿâè-

ëàñÿ òåíäåíö³ÿ íà çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ â³éñüêîâî-

ñëóæáîâö³â æ³íîê. ßêùî ñòàíîì íà 01.01.1992 ðîêó â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³â æ³íîê áóëî âñüîãî 5 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê, òîá-

òî ëèøå 0,69%, òî ñüîãîäí³ â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè çà-

ãàëüíà ê³ëüê³ñòü â³éñüêîâîñëóæáîâö³â æ³íîê ñêëàäàº

12,5%, à ñåðåä îô³öåð³â — 2,4%.

Нарада в ГУК МО України з працівниками кадрових органів
ЗС України. В першому ряду (зліва направо) генерал�майори:
І. Хом’як, О. Осійчук, О. Мещеряков. 1993 р. 
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— Сергію Валерійовичу, бе�
ручи до уваги тенденцію до
збільшення відтоку офіцер�
ського складу зі Збройних Сил,
чи можемо ми вважати, що ді�
ючий механізм кар’єрного
росту ефективно мотивує офі�
цера до служби?

— Відтік офіцерських кадрів дій�

сно має місце у Збройних Силах.

Та перш ніж відповісти на Ваше за�

питання, я хотів би сказати декіль�

ка слів про причини такої тенден�

ції. Останніми роками таке явище,

як збільшення плинності офіцер�

ських кадрів, періодично постава�

ло на порядку денному через часті

зміни законодавчої та норматив�

но�правової бази, що регулює про�

ходження військової служби. Зараз

цю тенденцію посилює фінансова

та економічна складова. Як зазна�

чив Міністр оборони України на

зустрічі з випускниками Націо�

нального університету оборони

України, проблема одна, але дуже

болюча — це питання ресурсного

АКТУАЛЬНО

ССееррггіійй  ТТРРИИФФООННООВВ::  
«««« УУУУ ввввііііййййссссььььккккаааахххх    ммммааааєєєє     ббббууууттттииии
ааааббббссссооооллллююююттттннннаааа    ппппррррооооззззоооорррріііі ссссттттьььь
ккккааааддддррррооооввввиииихххх    рррріііішшшшееее нннньььь,,,,     яяяякккк    ццццььььооооггггоооо
ввввииииммммааааггггааааєєєє     нннноооовввваааа    ссссииииссссттттееееммммаааа
ууууппппррррааааввввлллліііінннннннняяяя    ккккаааарррр’’’’єєєєррррооооюююю
ввввііііййййссссььььккккооооввввооооссссллллуууужжжжббббооооввввцццціііівввв»»»»

Çàòâåðäæåíà ìàéæå òðè ðîêè òîìó «Êîíöåïö³ÿ
êàäðîâî¿ ïîë³òèêè â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè»
ïðîãîëîñèëà, ùî çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè
êàäðîâîãî ìåíåäæìåíòó äîçâîëèòü çä³éñíèòè
îïòèìàëüíå çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá Çáðîéíèõ
Ñèë â îñîáîâîìó ñêëàä³, ñïðèÿòèìå áà÷åííþ
êîæíèì â³éñüêîâîñëóæáîâöåì ïåðñïåêòèâè
ñâîãî êàð’ºðíîãî ðîñòó, ïîñèëèòü ìîòèâàö³þ äî
êðàùîãî âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â òà
áàæàííÿ ïðîäîâæóâàòè â³éñüêîâó ñëóæáó. Ïðî
òå, íàñê³ëüêè öåé íàì³ð âò³ëåíî ó æèòòÿ ³ ÿê³ íà
öüîìó øëÿõó ³ñíóþòü ïåðåøêîäè, ðîçïîâ³â ï³ä
÷àñ áåñ³äè ç íàøèì êîðåñïîíäåíòîì äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó êàäðîâî¿ ïîë³òèêè Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè Ñåðã³é Òðèôîíîâ. 

Òðèôîíîâ Ñåðã³é Âàëåð³éîâè÷.
Íàðîäèâñÿ 12 ñåðïíÿ 1955 ðîêó ó

ì³ñò³ Ñêîï³í Ðÿçàíñüêî¿ îáëàñò³.

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêå âèùå â³éñüêî-

âî-ìîðñüêå ïîë³òè÷íå ó÷èëèùå

[1979], Â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íó àêàäå-

ì³þ ³ì. Â.².Ëåí³íà (1988). Îô³öåðñüêó

ñëóæáó ðîçïî÷àâ ó 1979 ðîö³ íà ïî-

ñàä³ ñåêðåòàðÿ êîì³òåòó êîìñîìîëó

ñòîðîæîâîãî êîðàáëÿ «Ðåçêèé» Òè-

õîîêåàíñüêîãî ôëîòó. Äàë³ ïðîõîäèâ

ñëóæáó íà ïîñàäàõ çàñòóïíèêà êî-

ìàíäèðà ç ïîë³òè÷íî¿ ÷àñòèíè íà ñòî-

ðîæîâèõ êîðàáëÿõ, ðàêåòíîìó êðåé-

ñåð³ òà âàæêîìó àòîìíîìó êðåéñåð³, à

òàêîæ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ïîë³-

òè÷íîãî â³ää³ëó äèâ³ç³¿ ðàêåòíèõ êî-

ðàáë³â Òèõîîêåàíñüêîãî ôëîòó. Â

êàäðîâèõ îðãàíàõ — ç ëèñòîïàäà

1991 ðîêó.

Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ç 1993

ïî 2004 ð³ê. Ïðîéøîâ øëÿõ â³ä ñòàð-

øîãî îô³öåðà óïðàâë³ííÿ ÂÌÑ Ãî-

ëîâíîãî øòàáó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè

Óêðà¿íè äî íà÷àëüíèêà ãðóïè Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè

Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè. Êàï³-

òàí 1 ðàíãó çàïàñó.

Ó 2004-2010 ðîêàõ íà ãðîìàä-

ñüêèõ çàñàäàõ ïðàöþâàâ âèêîíàâ÷èì

äèðåêòîðîì Óêðà¿íñüêîãî ôîíäó ñî-

ö³àëüíèõ ãàðàíò³é â³éñüêîâîñëóæáîâ-

ö³â òà âåòåðàí³â Çáðîéíèõ Ñèë. Ç

÷åðâíÿ 2010 ðîêó — äèðåêòîð Äå-

ïàðòàìåíòó êàäðîâî¿ ïîë³òèêè Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè.
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забезпечення потреб оборони. Як

наслідок — маємо тенденцію до

зниження конкурентоспромож�

ності військової служби на ринку

праці та до збільшення відтоку

офіцерського складу зі Збройних

Сил.

З метою покращення ситуації

Міністерством оборони визначе�

но пріоритетні напрями діяльнос�

ті, які покладено в основу комплек�

сного документа — Плану заходів

зі стабілізації ситуації у Збройних

Силах України на 2010 рік. Це, зок�

рема, і робота щодо збереження

кадрового потенціалу та підви�

щення мотивації до військової

служби. Напрацьовані пропозиції

та проведені відповідні розрахун�

ки щодо посилення привабливості

військової служби, зокрема збіль�

шення грошового забезпечення,

забезпечення житлом, соціального

захисту офіцерів та членів їхніх сі�

мей.

Виконуючи заходи щодо стабілі�

зації ситуації, ми хочемо насампе�

ред мати у Збройних Силах освіче�

них, перспективних офіцерів з

розвинутими лідерськими якостя�

ми, які володіють іноземними мо�

вами, мають відповідний рівень ос�

віти і досвід проходження служби

як у військах (силах), так і у мирот�

ворчих контингентах та місіях.

Цьому сприяє новий механізм уп�

равління кар’єрою офіцера. Від�

працьовані та впроваджені в життя

новітні технології кадрового за�

безпечення, а саме: призначення

на вищі посади відтепер здійсню�

ється виключно із резерву. При

цьому обов’язково враховується

рейтинг офіцера, сформований за

підсумками об’єктивного та все�

бічного оцінювання командирами

та комісіями з кращих фахівців у

відповідній сфері його службової

діяльності. Затверджені Міністром

оборони України алгоритми уп�

равління кар’єрою, паспорти по�

сад за групами ВОС дозволили мо�

лодим офіцерам бачити перспек�

тиву своєї кар’єри, а фахівцям кад�

рових органів здійснювати їх

персональне супроводження по

сходинках професійного та служ�

бового росту.

Зрештою, служити у Збройних

Силах чи звільнятися офіцер вирі�

шує сам. Але кожен повинен знати,

що його сумлінна праця обов’язко�

во буде помічена — за заслугами і

на вищу посаду призначать, і наго�

родять. А з боку кадрових органів,

завдяки новій системі управління

кар’єрою, створюватимуться умо�

ви для реалізації свого потенціалу

кожним військовослужбовцем. Ця

стратегія і закладена в повсякден�

ну діяльність як Департаменту кад�

рової політики Міністерства обо�

рони України, так і кадрових орга�

нів в цілому, і має за мету ефектив�

но вмотивовувати офіцера на

службу в Збройних Силах України

до досягнення граничного віку.

— У Збройних Силах України
концептуально проголошено,
з одного боку, про досить сут�
тєве, на 15–20%, скорочення
чисельності особового складу,
а з іншого — про необхідність
збереження кадрового потен�
ціалу. Як поєднати такі, здава�
лося б, несумісні речі?

— Скорочення чисельності осо�

бового складу — це болісна, однак

вимушена міра, яка пов’язана із

економічним станом держави, не�

достатнім ресурсним забезпечен�

ням потреб ЗС України та необхід�

ністю раціонального використан�

ня коштів. Очікувати значного під�

вищення фінансування заходів

оборони найближчим часом не

варто. Тож з урахуванням цих реа�

лій у кадрових органів з’явилась

можливість реалізувати дуже важ�

ливі завдання. З одного боку, пла�

нуємо провести оптимізацію

структури особового складу за

кількісними і якісними показника�

ми у відповідності до сучасних ви�

мог та міжнародної практики, з ін�

шого боку — зберегти кадровий

потенціал Збройних Сил.

Але давайте розберемося, що та�

ке кадровий потенціал? Це, звісно,

люди: офіцери, військовослужбов�

ці військової служби за контрак�

том, кваліфіковані працівники

Збройних Сил України. Як на мене,

зберегти кадровий потенціал мож�

на лише забезпечивши гідні умови

служби та праці. Для військово�

службовців це означає можливість

та рівні умови професійного та

кар’єрного росту, гідне грошове за�

безпечення, наявність житла, соці�

альний захист їх та їхніх сімей. По

напрямах, на які впливає обмеже�

не ресурсне забезпечення, було б

добре не знизити хоча б існуючі

показники. Саме тут, можливо, і

стануть у нагоді кошти, що вивіль�

нятимуться в результаті оптиміза�

ції військових структур. А що сто�

сується галузі діяльності кадрових

органів, то ми намагаємося робити

все необхідне задля створення рів�

них умов професійного та кар’єр�

ного росту, прозорого відбору та

розстановки офіцерів.

— Хотілося б дізнатися Вашої
думки з приводу ще одного
кадрового протиріччя: з одно�
го боку маємо проголошену
рівність у кар’єрному просу�
ванні, а з іншого — кожен но�
вопризначений начальник
«тягне» за собою свою коман�
ду. З точки зору кадровика, це
недолік, чи позитивний мо�
мент?

— З точки зору вирішення зав�

дань кадрової служби, це і недолік,

і позитивний момент одночасно.

Спробую пояснити на прикладах.

Якщо начальник, як Ви висловлює�

тесь, «тягне» за собою злагоджену

команду менеджерів, освічених та

добре підготовлених фахівців, які

будуть працювати на користь

справі — це позитивний момент.

Однак, коли призначення у коман�

ду здійснюються за принципом,

«хто, де та з ким служив» та за кри�

терієм особистої відданості на�

чальнику, без урахування відповід�

ності професійним вимогам — це,

звісно, недолік.

Особисто я проти будь�яких по�

рушень законодавчих та норма�

тивно�правових актів, які визнача�

ють порядок проходження вій�

ськової служби. Твердо перекона�

ний, у військах має бути

абсолютна прозорість кадрових

рішень, як цього вимагає нова сис�

тема управління кар’єрою військо�

вослужбовців. До речі, мене було

призначено на посаду цього року.

З моменту призначення і досі

склад моїх підлеглих не змінився.

Моєю командою став колектив

прекрасних фахівців Департамен�

ту кадрової політики Міністерства

оборони України. В цьому підроз�

ділі центрального апарату продов�

КАДРОВИЙ АСПЕКТ

Ñüîãîäí³ ÷èìàëî â³éñüêîâèõ
êàäðîâèê³â òîíóòü ó ïàï³ðöÿõ, çà ÿêèìè,

íà æàëü, íå áà÷àòü æèâèõ ëþäåé.



жено та мають розвиток добрі тра�

диції, закладені офіцерами попе�

редніх років, які є сьогодні ветера�

нами кадрової роботи.

— Декілька років тому чима�
ло офіцерів майже силоміць
змусили перейти з кадрової на
контрактну військову службу.
Чи виправдав себе цей пере�
хід?

— Не можна в умовах ринкової

економіки продовжувати вико�

ристовувати соціалістичні підхо�

ди. Перехід офіцерів на контрак�

тну військову службу здійснено у

відповідності до вимог державної

кадрової політики України, зако�

нодавчих та нормативно�право�

вих документів у Збройних Силах

України. І, як на мене, зараз було б

недоречно ставити під сумнів та

обговорювати необхідність цього

кроку. Варто поставити питання

стосовно того, що ми вже зроби�

ли і що ще необхідно зробити для

того, щоб цей перехід виправдав

себе.

Хочу підкреслити, що зміст дію�

чого Контракту, який відтепер ук�

ладається між громадянином Ук�

раїни і державою, передбачає ви�

конання, з одного боку, військо�

вослужбовцем взятих на себе

зобов’язань, а з іншого боку, зо�

бов’язань держави стосовно пільг

та гарантій, визначених чинним

законодавством України, і вста�

новлює правові відносини між сто�

ронами під час проходження осо�

бою військової служби. 

Саме контрактом офіцеру гаран�

тується: призначення на посади

відповідно до отриманої ним осві�

ти, а присвоєння військових звань,

просування по службі — з ураху�

ванням ділових і моральних якос�

тей; забезпечення встановленої

тривалості службового часу, крім

періоду військових навчань, похо�

дів кораблів, бойових стрільб, бо�

йового чергування, несення служ�

би у добовому наряді; надання від�

починку за період виконання

службових обов’язків у вихідні,

святкові і неробочі дні; виплату

грошових надбавок за вислугу ро�

ків, знання іноземної мови, відпо�

відну класну кваліфікацію, спор�

тивні звання та інші надбавки, доп�

лати, винагороди, премії у порядку

та розмірах, визначених чинним

законодавством; безоплатну соці�

альну і професійну адаптацію у ра�

зі звільнення з військової служби у

зв’язку із скороченням штатів або

проведенням організаційних за�

ходів, за станом здоров’я та інше.

Вважаю, що реалізація цього до�

поможе зберегти основу Зброй�

них Сил — їх офіцерський корпус. 

— Ви мали досвід роботи у
військових кадрових органах
ще радянського періоду. Які
принципи кадрової роботи

тих часів могли б стати у наго�
ді сьогодні?

— Коли я проходив службу на

посаді начальника відділу кадрів

ескадри різнорідних сил Тихооке�

анського флоту, мені довелося за�

безпечувати кадрову роботу на

двадцяти семи найбільших вій�

ськових кораблях СРСР. У той час я

мав за правило щодня до обіду

попрацювати на одному із «своїх»

кораблів. Обговорював з команди�

рами кораблів досягнення і проб�

леми їхніх підлеглих. Виходило

так, що я раз на місяць бував на

кожному із кораблів. А вже після

обіду працював з документами. Та�

кий розклад дозволяв мені бачити

за документами, службовою харак�

теристикою реального офіцера.

Але у нас, на жаль, цей принцип

втрачено, тому зараз ми тонемо у

папірцях, за якими не бачимо жи�

вих людей.

Кадрові органи у нас тоді очолю�

вали не ті, хто з молодшого офіце�

ра займалися кадровою роботою

(з таких виходили прекрасні зас�

тупники), а старі досвідчені коман�

дири кораблів, списані на берег за

станом здоров’я. Колишній коман�

дир міг не знати якихось тонкощів

роботи з документами, але він чіт�

ко розумів, які знання, якості і

практичні навички повинна мати

людина, щоб успішно опанувати ту

чи іншу посаду. Та й алгоритм про�

ходження служби був чітко пропи�

саний — не пройшовши визначену

службову сходинку, офіцер не міг

просуватися далі.

Якщо ж робити деякі узагальнені

висновки стосовно принципів

кадрової політики тих часів і тепе�

рішніх, то мушу зазначити, гото�

вих рецептів проведення кадрової

політики бути не може. Її теорія і

практика — це постійна творчість,

вміння своєчасно реагувати на ви�

никаючі проблеми, знаходити ме�

ханізми їх вирішення, враховувати

діалектику суспільно�політичних

процесів.

— Головним джерелом кадрів
для збройних сил є військові
навчальні заклади. Чи задо�
вольняє нинішня система вій�
ськової освіти потреби кадро�
вого забезпечення військ?

— Звісно, що у повній мірі вона

не задовольняє ці потреби. Одна з

причин цього — обмеженість ре�

сурсного забезпечення. Але не

тільки це.

×åðåç íåäîñòàòíº ðåñóðñíå
çàáåçïå÷åííÿ ìè ìàºìî òåíäåíö³þ
äî çá³ëüøåííÿ â³äòîêó îô³öåðñüêîãî
ñêëàäó ç³ Çáðîéíèõ Ñèë.
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На підставі аналізу загального

стану справ, а також напрямків ді�

яльності, реалізація яких не в пов�

ній мірі задовольняє нас, Колегією

Міністерства оборони у липні

2010 року визначені завдання що�

до вдосконалення системи підго�

товки військових фахівців. 

Щодо кадрової складової, то ми

прагнемо підтримувати постій�

ний, активний зв’язок військ (сил)

та ВВНЗ шляхом залучення до нав�

чального процесу кращих офіце�

рів, які мають передавати випус�

кникам накопичений досвід засто�

сування частин, підрозділів, орга�

нізації роботи штабів, служб, тощо. 

— Чи можете ви дати якісну
оцінку нинішньому кадрово�
му потенціалу Збройних Сил
України?

— Мабуть, у цьому випадку не

обійтись без конкретних цифр, що

наочно показують стан справ та

тенденції щодо якісних показників

укомплектованості особового

складу. Так, у 2010 році всі без ви�

нятку випускники оперативно�

стратегічного та 98% випускників

оперативно�тактичного і тактич�

ного рівня підготовки Національ�

ного університету оборони Украї�

ни призначені на посади з відпо�

відним рівнем освіти. Крім цього, у

поточному році у військових нав�

чальних закладах 13 країн�партне�

рів пройшли підготовку 75 вій�

ськовослужбовців. 483 військовос�

лужбовці на цей час набувають

практичного досвіду у складі ми�

ротворчого персоналу та контин�

гентів у 10 країнах світу.

Позитивним є те, що нині кожен

офіцер має рівні шанси бути нап�

равленим на навчання за кордо�

ном. Умови відбору та вимоги до

кандидатів доступні для всіх і роз�

міщені на сайті Міністерства обо�

рони України. Звісно, певну пере�

вагу мають молоді, перспективні

офіцери, які володіють іноземною

мовою на достатньому рівні. Ви�

мога одна — після закінчення нав�

чання свої знання та досвід вони

мають віддати справі зміцнення

обороноздатності у лавах Зброй�

них Сил України.

— А який стан справ з підго�
товкою фахівців кадрових ор�
ганів ЗС України?

— Це питання для нас дуже акту�

альне. Нині суттєво змінилась роль

працівників кадрових органів.

Функція супроводження кар’єри

військовослужбовця змінюється

на функцію управління. Зазначене

вимагає і переосмислення змісту

підготовки та перепідготовки цих

фахівців. 

Ми вважаємо, що треба прово�

дити підготовку та підвищення

кваліфікації для фахівців кадро�

вих органів оперативно�страте�

гічного та оперативно�тактично�

го рівнів на базі військових нав�

чальних закладів. А кадрових фа�

хівців тактичного рівня відбирати

з числа найбільш гідних військо�

вослужбовців, які пройшли фахо�

ву підготовку у військових нав�

чальних закладах.

З цією метою здійснено оптимі�

зацію мережі курсів підготовки фа�

хівців органів роботи з особовим

складом, кількості місць та термі�

нів навчання. При Національному

університеті оборони України

працюють курси підвищення ква�

ліфікації з питань організації та

проведення кадрової роботи для

військовослужбовців та державних

службовців Міністерства оборони

України та Збройних Сил України.

З 1 вересня перша група працівни�

ків кадрових органів навчається на

цих курсах за оновленими програ�

мами підготовки. Працюють Цен�

тральні офіцерські курси, на яких

здійснюють підготовку офіцерів

на посади фахівців кадрових орга�

нів для з’єднань, військових час�

тин, центрів комплектування

Збройних Сил, військових коміса�

ріатів. Є плани на майбутнє, зокре�

ма щодо підготовки офіцерів на

посади оперативно�тактичного

рівня (магістр) за спеціальністю

управління персоналом для ком�

плектування ними посад в кадро�

вих органах. Таким чином, робота

з підготовки фахівців для кадрових

органів проводиться, її форми та

зміст удосконалюються, є конкрет�

ні плани щодо її розширення на

майбутнє. Але, як на мене, кадро�

вик — це, насамперед, покликання.

І як би його не навчали, щоб досяг�

ти успіху, він повинен дуже люби�

ти людей.

— Сергію Валерійовичу, що б
Ви хотіли побажати своїм ко�
легам і підлеглим напередодні
Вашого професійного свята —
Дня працівника кадрових ор�
ганів?

— Це свято єднає всіх, хто прис�

вятив своє життя нелегкій, але по�

чесній справі кадрового працівни�

ка. Користуючись нагодою, від щи�

рого серця вітаю вас і ваші родини

зі святом та бажаю міцного здо�

ров’я, подальших успіхів у складній

роботі заради майбутнього Бать�

ківщини.

Áåñ³äó â³â Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ

АКТУАЛЬНО

Íèí³ êîæåí îô³öåð ìàº ð³âí³ øàíñè
áóòè íàïðàâëåíèì íà íàâ÷àííÿ çà

êîðäîíîì: óìîâè â³äáîðó òà âèìîãè
äëÿ êàíäèäàò³â äîñòóïí³ äëÿ âñ³õ.
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АКТУАЛЬНО

— Якщо казати про зміни, які відбу�

лися в кадровому забезпеченні, то

слід зазначити, що вже зараз здій�

снено розподіл завдань, функцій,

повноважень та відповідальності

кадрових органів ЗС України на всіх

рівнях кадрової вертикалі. За кож�

ним офіцером Збройних Сил Украї�

ни закріплений свій персональний

офіцер�напрямківець, який супро�

воджує його кар’єру. Також здійсне�

но перехід до підготовки та прий�

няття кадрових рішень щодо кар’єр�

ного росту офіцерів на трьох рівнях

— в Міністерстві оборони України,

Генеральному штабі ЗС України, ко�

мандуваннях видів ЗС України.

Крім цього, створені та працю�

ють чотири кадрові центри, як ос�

новні елементи нової системи, із

зосередженням в них функцій та

повноважень щодо комплектуван�

ня посад та управління кар’єрою

офіцерів, розроблено планування

переміщень офіцерів, що відбува�

ється на основі зробленої коман�

дирами (начальниками) щорічної

оцінки їх службової діяльності за

навчальний рік та за рекомендаці�

ями відповідних атестаційних ко�

місій. Також сформований та зат�

верджений резерв кандидатів для

просування по службі за рейтинго�

вим принципом на основі рішень

спеціалізованих комісій з відбору

кандидатів до призначень на поса�

ди та план переміщення військо�

вослужбовців на посади на 2010

рік. До того ж здійснюється перемі�

щення військовослужбовців, які

перебувають у кадровому резерві,

розпочато роботу із запроваджен�

ня аналогічних підходів в кадровій

роботі із військовослужбовцями

рядового, сержантського та

старшинського складу військової

служби за контрактом. Досягнуто

позитивної динаміки змін в приз�

наченні випускників тактичного,

оперативно�тактичного та опера�

тивно�стратегічного рівнів підго�

товки за набутою спеціальністю та

відповідним рівнем освіти.

— Чи вдалося підвищити
кількісно�якісні показники
особового складу?

— На жаль, ні. Не вдалося до кін�

ця вирішити проблему укомплек�

тованості посад молодшого офі�

церського складу — на теперішній

час — 81,6 % (у 2009 році — 86,5%).

Сплановані у 2005 році та визначе�

ні Державною програмою розвит�

ку Збройних Сил України на

2006–2011 роки показники підго�

товки майбутніх офіцерів у вій�

ськових навчальних закладах на

цей час не задовольняють потреб

Збройних Сил України. Крім того,

на сьогодні залишився негативний

вплив суб’єктивних та об’єктивних

факторів, для усунення яких необ�

хідна належна підтримка з боку

Íà îñíîâ³ íîâèõ çàñàä òà ïðèíöèï³â êàäðîâî¿
ïîë³òèêè, ÿê³ áóëè âïðîâàäæåí³ â îñòàíí³ ðîêè,
ç 2010 ðîêó ó êàäðîâèõ îðãàíàõ ðîçïî÷àòà
ïðàêòè÷íà ðîáîòà ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî ï³äõîäó â êàäðîâ³é ðîáîò³ ç îñîáî-
âèì ñêëàäîì òà åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ éîãî
êàð’ºðîþ, ïðîçîðîñò³ òà â³äêðèòîñò³ ï³ä ÷àñ
ïðèéíÿòòÿ êàäðîâèõ ð³øåíü. Îòæå, ÿê ïðàöþº
ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè íîâà ñèñòåìà êàä-
ðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ? Ñüîãîäí³ íà çàïèòàííÿ
«Â³éñüêà Óêðà¿íè» â³äïîâ³äàº íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî Óïðàâë³ííÿ Îñîáîâîãî Ñêëàäó Ãåíå-
ðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ãåíå-
ðàë-ìàéîð Ñåðã³é Êðîïèâ÷åíêî

««««ЗЗЗЗаааа    ооооссссттттаааанннннннніііі     ррррооооккккииии    ннннееее
ззззррррооооббббллллеееенннноооо    ддддіііієєєєввввиииихххх    ккккррррооооккккіііівввв    щщщщооооддддоооо
ссссттттввввоооорррреееенннннннняяяя    ннннааааллллеееежжжжнннноооо їїїї
мммм оооо тттт ииии вввв аааа цццц іііі їїїї     ддддоооо    ссссллллуууужжжжббббииии    іііі ,,,, яяяя кккк
нннн аааа сссс лллл іііі дддд оооо кккк,,,, мммм ииии     мммм аааа єєєє мммм оооо
ттттееееннннддддееееннннццццііііюююю    ддддоооо    ззззнннниииижжжжеееенннннннняяяя    ррррііііввввнннняяяя
ууууккккооооммммппппллллееееккккттттоооовввваааанннноооосссстттт іііі
ппппееееррррввввиииинннннннниииихххх    ппппооооссссаааадддд
ооооффффііііццццееееррррссссььььккккооооггггоооо    сссс ккккллллааааддддуууу»»»»

Начальник Головного управління особового
складу Генерального штабу Збройних Сил
України генерал�майор Сергій Кропивченко:
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державних інституцій, і це стосу�

ється не тільки підвищення рівня

соціальних гарантій військово�

службовців, але і забезпечення на�

лежного рівня професійної підго�

товки. За останні роки не зроблено

дієвих кроків щодо створення на�

лежних мотиваційних чинників, у

результаті — зниження конкурен�

тоспроможності військової служби

на ринку праці, і як наслідок, посту�

пове щорічне зниження рівня

укомплектованості первинних по�

сад офіцерського складу.

Разом з тим, слід відзначити по�

зитивні зрушення в укомплектова�

ності посад старшого офіцерсько�

го складу. Особливо хочу відзначи�

ти якість організації роботи з цьо�

го питання в кадрових органах

командувань Повітряних Сил та

Військово�Морських Сил Зброй�

них Сил України, де цей показник

складає 92 та 96% відповідно.

— Як сприймається централі�
зована система управління
кадрами у військах?

— Насамперед треба наголосити

про незавершеність процесу пере�

ходу до централізованої системи

кадрового забезпечення. Врахову�

ючи це, ставлення у військах до

нових форм і методів є неодноз�

начним.

Наприкінці минулого та на по�

чатку нинішнього року серед вій�

ськовослужбовців деяких військо�

вих частин Збройних Сил України

було проведено соціологічне опи�

тування щодо їх ставлення до но�

вих форм та методів роботи з офі�

церськими кадрами, у ході якого

респондентам були поставлені пи�

тання щодо їх ставлення до щоріч�

ного оцінювання, нових форм

кадрового забезпечення, прозо�

рості у прийнятті кадрових рі�

шень, мотивації до військової

служби та перспектив подальшого

її проходження.

Опитування показало, що став�

лення до нових форм та методів

роботи з офіцерськими кадрами є

неоднозначним.

Так, наприклад, з питання необ�

хідності щорічного оцінювання

військовослужбовців більшість

(69%) опитуваних вважають, що

цей захід потрібен. При цьому зас�

тосування (використання) пас�

портів посад та алгоритмів управ�

ління кар’єрою військовослужбов�

ців 43% респондентів вважають

зайвим та 37% — що їх застосуван�

ня можливе тільки в деяких, чітко

визначених випадках.

Для розуміння процесів, які від�

буваються, необхідний час та без�

заперечне додержання обраного

курсу реформ. Тому очікування на

негайний результат в Україні після

введення в дію нової системи кад�

рового забезпечення у 2010 році

не мають під собою підґрунтя.

Слід зазначити, що система кад�

рового менеджменту централізо�

ваного типу в провідних країнах

світу почала впроваджуватися ще з

80�х років ХХ сторіччя і показала

себе як найбільш перспективна та

досконала на сьогоднішній день. В

різних країнах, в залежності від

стану економічного розвитку, кур�

су внутрішньої та зовнішньої полі�

тики, менталітету нації, відношен�

ня цивільного населення до вій�

ськових та багатьох інших чинни�

ків дієві результати нововведення

були отримані в період від 5 до 12

років.

— Які конкретні дії вжива�
ються для подолання некон�
трольованої плинності кадрів?

— Враховуючи багаторічне не�

дофінансування оборонних пот�

реб, подолання плинності кадрів

серед офіцерського корпусу є дуже

складним питанням.

На сьогодні головним напрямком

діяльності командирів (начальни�

ків) усіх рівнів визначено збере�

ження офіцерського складу та ство�

рення умов для зростання кадрово�

го потенціалу Збройних Сил, на�

лежних соціально�побутових умов

для військовослужбовців.

Визначено завдання команди�

рам (начальникам) за рівнем не

нижче командирів армійських

корпусів та їм рівних щодо прове�

дення особистих бесід з молодши�

ми офіцерами, які виявили бажан�

ня звільнитися з військової служби.

Практично призупинено звіль�

нення офіцерів в результаті прове�

дення організаційних заходів.

Надається можливість офіцерам,

які досягли граничного віку пере�

бування на військовій службі та

відповідають певним вимогам, бу�

ти залишеними на військовій

службі понад граничний вік.

Збільшена кількість офіцерів,

прийнятих на військову службу із

запасу. Так, у минулому році було

призвано із запасу і проходять вій�

ськову службу за контрактом без�

посередньо у військових частинах

Збройних Сил України 75 осіб офі�

церського складу, а за аналогічний

період 2010 року вже призвано 234

офіцери запасу, і робота з подаль�

шого прийому триває й надалі.

Направлення осіб офіцерського

складу до інших військових фор�

мувань здійснюється з числа тих,

до закінчення строку дії контрак�

ту яких залишилось не більше 6

місяців.

Рішення щодо звільнення офіце�

ра з військової служби обов’язково

погоджується на засіданні Ради

офіцерів з метою підвищення

об’єктивності та прозорості при

прийнятті кадрових рішень. 

— Чого нового вдалося досяг�
ти в роботі кадрових органів?

— Це, безумовно, формування

резерву кандидатів для просування

по службі з числа офіцерського

складу за рейтинговим принци�

пом. На підставі рішень спеціалізо�

ваних комісій до їх складу були за�

лучені найкращі фахівці за відпо�

відною спеціальністю, на яких

покладалося завдання відбору кан�

дидатів для призначень на вищі

посади.

В кадрових центрах розпочата

практична робота по індивідуаль�

ному плануванню кар’єри офіце�

рів на підставі алгоритмів управ�

ління кар’єрою військовослужбов�

ців та паспортів посад офіцерсько�

го складу.

Досягнуто позитивної динаміки

змін щодо якості призначень ви�

пускників вищих військових

навчальних закладів (підготовле�

ний фахівець за відповідним фа�

хом займає посаду за набутою спе�

ціальністю).

— Як себе зарекомендували
кадрові центри? Яка оцінка
ефективності їх роботи? Що не
вдалося досягти в цьому році і

Îïèòóâàííÿ ïîêàçàëî, ùî ñòàâëåííÿ
äî íîâèõ ôîðì òà ìåòîä³â ðîáîòè

ç îô³öåðñüêèìè êàäðàìè
º íåîäíîçíà÷íèì.



що заплановано зробити на
перспективу?

— Треба зазначити, що кадрові

центри у новій системі кадрового

забезпечення посідають визна�

чальне місце.

Перевірка функціонування кад�

рових центів, яка була здійснена

навесні цього року керівництвом

Департаменту кадрової політики

Міністерства оборони України, в

цілому зазначила позитивні зру�

шення в питаннях організації та

здійснення комплектування посад

військовослужбовцями Збройних

Сил України.

Але, разом з тим, існує нагальна

потреба у більш чіткому плануван�

ні заходів кадрового забезпечення,

що можливе лише у разі зосеред�

ження (централізації) функцій та

повноважень з цього питання в

єдиному кадровому органі. 

На цей час керівництвом обо�

ронного відомства прийняте рі�

шення щодо завершення до 2015

року реформування централізова�

ної системи кадрового забезпе�

чення, що передбачає оптимізацію

організаційної структури і чисель�

ності кадрових органів та створен�

ня системи їх підготовки (перепід�

готовки, підвищення кваліфікації);

перехід до системи підготовки та

прийняття кадрових рішень сто�

совно офіцерів на одному рівні із

зосередженням функцій та повно�

важень щодо управління їх

кар’єрою в одному кадровому цен�

трі; запровадження управління

кар’єрою військовослужбовців ря�

дового, сержантського і старшин�

ського складу військової служби за

контрактом; завершення робіт зі

створення єдиної автоматизованої

інформаційно�аналітичної систе�

ми обліку та управління персона�

лом.

— Наскільки впевнено відчу�
вають себе сьогодні молоді
офіцери у військах?

— На формування свідомості мо�

лодих офіцерів впливають як соці�

альні аспекти (забезпеченість жит�

лом, рівень грошового забезпечен�

ня, працевлаштування членів ро�

дин, розміщення дітей у дитячих

садках та школах), так і можливість

практичної реалізації знань, вмінь

та навичок, які були отримані під

час навчання у військовому закладі. 

На жаль, ці аспекти залишаються

проблемними та продовжують іс�

нувати і їх негайне вирішення

вкрай необхідне. 

Розуміючи це, для попередження

плинності молодих офіцерів ке�

рівництвом Генерального штабу

Збройних Сил України вживають�

ся заходи щодо адаптації молодих

офіцерів до службової діяльності у

військах (силах). Визначені зав�

дання, які необхідно виконати ор�

ганам військового управління, вій�

ськових частин (установ) з цього

питання, що включають в себе під�

бір наставників серед найбільш

досвідчених офіцерів, які допома�

гатимуть у становленні молодого

офіцера на посаді, та забезпечення

випускників, членів їх родин жит�

ловими приміщеннями. З офіцера�

ми�випускниками вищих військо�

вих навчальних закладів прово�

дяться навчально�методичні збо�

ри, а з метою встановлення проб�

лемних питань періодично прово�

дяться зустрічі керівного складу з

членами сімей офіцерів�випускни�

ків. В результаті цих зустрічей на�

дається правова та психологічна

допомога молодим офіцерам та

членам їх родин, постійно контро�

люється командуванням військо�

вих частин упорядкування робо�

чого дня молодих офіцерів з

наданням часу для відпочинку і ви�

рішення особистих проблем, на�

дання допомоги у плануванні

службового часу, найбільш раціо�

нальної організації праці і т. ін.

— Що сьогодні армія може
запропонувати молодим офі�
церам?

— Щоб відповісти на це запитан�

ня, треба чітко розуміти місце та

роль військовослужбовця у струк�

турі Збройних Сил України, а та�

кож яку роль Збройні Сили відігра�

ють для військовослужбовця.

Так що ж може запропонувати

молодим офіцерам армія?

Щомісячне отримання грошово�

го забезпечення у середньому

близько 2000 грн. Забезпечення

службовими житловими примі�

щеннями, хоча, на жаль, на цей час

така можливість існує не в усіх вій�

ськових гарнізонах на території

України. Щорічна додаткова гро�

шова допомога на оздоровлення

та матеріальна допомога для вирі�

шення соціально�побутових пи�

тань у розмірі місячного грошово�

го забезпечення.

Крім того, військовослужбовець

та члени його родини мають право

щорічно користуватися пільгови�

ми путівками для оздоровлення у

санаторно�лікувальних закладах

Міністерства оборони України з

розрахунку оплати для військово�

службовця — 25% від повної вар�

тості путівки та 50% за кожного

члена родини.

Офіцер у ході служби за бажан�

ням може змінити направленість ді�

яльності (командний профіль діяль�

ності, штабний, інженерно�техніч�

ний або науковий), паралельно з

проходженням служби здобути ін�

шу освіту у цивільному навчальному

закладі за додатковими або суміж�

ними спеціальностями.

До того ж перед офіцером від�

кривається чітке бачення перспек�

Îô³öåðàì, ÿê³ äîñÿãëè ãðàíè÷íîãî
â³êó, àëå â³äïîâ³äàþòü ïåâíèì
âèìîãàì, íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü áóòè
çàëèøåíèìè íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³
ïîíàä ãðàíè÷íèé â³ê.



23

АКТУАЛЬНО

тив свого кар’єрного росту. Мож�

ливість швидкого кар’єрного зрос�

тання (як приклад — на другий рік

служби у офіцерському званні), а

також можливість проходження

різних фахових курсів підготовки,

перепідготовки, навчання на кур�

сах іноземних мов та у вищих вій�

ськових навчальних закладах як в

Україні, так і за кордоном для здо�

буття вищого рівня освіти.

— Військова освіта сьогодні
передбачає підготовку не тіль�
ки офіцерських кадрів, а й сер�
жантів. Які шляхи є пріоритет�
ними і перспективними при
підготовці сержантів? Що уск�
ладнює цей процес?

— Безумовно, вагому роль у ви�

конанні широкого спектру зав�

дань, що стоять перед Збройними

Силами України, відіграють сер�

жанти, на яких вже сьогодні покла�

даються функції підготовки та ви�

ховання підлеглого особового

складу. Хочу зауважити, що раніше

ці функції виконував лише офіцер�

ський склад, тому сучасний сер�

жант повинен мати відповідні на�

вички та вміння, досвід та освіту.

Освіта сержантського (старшин�

ського) складу забезпечується по�

тужною мережею навчальних цен�

трів та військових коледжів сер�

жантського (старшинського) скла�

ду Збройних Сил України.

На сучасному етапі розвитку

Збройних Сил України гостро сто�

їть проблема підготовки сержант�

ського (старшинського) складу за

повним переліком сержантських

(старшинських) посад (військово�

облікових спеціальностей), що ви�

користовуються у Збройних Си�

лах. Річ у тому, що на даний час під�

готовкою охоплено лише 33% сер�

жантських (старшинських) посад.

Тому пріоритетними і перспектив�

ними шляхами для підготовки сер�

жантського (старшинського) скла�

ду, які визначив начальник Гене�

рального штабу — Головнокоман�

дувач Збройних Сил України

генерал�полковник Г. Педченко,

найближчими роками є:

по�перше, розгортання у нав�

чальних центрах підготовки за

повним переліком посад (військо�

во�облікових спеціальностей) сер�

жантського (старшинського) скла�

ду, які використовуються у Зброй�

них Силах України;

по�друге, відкриття у військових

коледжах сержантського складу

нових спеціальностей технічного

напрямку підготовки для забезпе�

чення потреб Збройних Сил Ук�

раїни;

по�третє, відкриття у військово�

му коледжі сержантського складу

Національного технічного універ�

ситету «Харківський політехніч�

ний інститут», який готує сержан�

тів на командні посади, підготовку

штабних сержантів, посади яких

будуть запроваджені від батальйо�

ну та вище, та сержантів�інструк�

торів для навчальних центрів;

по�четверте, створення на базі

навчальних центрів Збройних Сил

України мережі професійно�тех�

нічних закладів, у яких здійснюва�

тиметься підготовка рядового та

сержантського (старшинського)

складу у відповідності до держав�

ного стандарту професійно�тех�

нічної освіти.

Звичайно, є певні труднощі на

шляху удосконалення підготовки

сержантського (старшинського)

складу, які уповільнюють процес

створення професійного сержант�

ського корпусу. Причинами цього

є відсутність Класифікатора про�

фесій з шифром для Збройних Сил

України та недосконалість норма�

тивно�правової бази, яка б регла�

ментувала діяльність навчальних

центрів як закладів професійно�

технічної освіти. 

Робота в цьому напрямку ведеть�

ся, і ми плануємо ввести в дію Кла�

сифікатор професій з шифром для

Збройних Сил України до кінця

квітня 2011 року та до кінця листо�

пада відпрацювати необхідну нор�

мативно�правову базу щодо при�

ведення діяльності навчальних

центрів Збройних Сил України у

відповідність до вимог Закону Ук�

раїни «Про професійно�технічну

освіту» .

— Чи працює в повній мірі
механізм багаторівневої під�
готовки сержантів?

— На це запитання можна відпо�

вісти коротко: безумовно, працює.

У цьому році ми завершили роз�

гортання мережі військових ко�

леджів сержантського (старшин�

ського) складу. З відкриттям трьох

військових коледжів, а саме Вій�

ськового коледжу сержантського

складу Харківського університету

Повітряних Сил імені Івана Коже�

дуба (м. Харків), Військового ко�

леджу сержантського складу

Кам’янець�Подільського Націо�

нального університету (м.

Кам’янець�Подільський) та Вій�

ськового коледжу сержантського

складу Військового інституту теле�

комунікації та інформатизації На�

ціонального технічного універси�

тету України «Київський політех�

нічний інститут» (м. Полтава)

Öüîãî ðîêó ìè çàâåðøèëè
ðîçãîðòàííÿ ìåðåæ³ â³éñüêîâèõ

êîëåäæ³â ñåðæàíòñüêîãî
(ñòàðøèíñüêîãî) ñêëàäó. 
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можна стверджувати, що створен�

ня багаторівневої підготовки сер�

жантського (старшинського) скла�

ду завершено. В найближчій пер�

спективі у військових коледжах

сержантського складу буде удоско�

налюватися підготовка сержантів

шляхом відкриття нових напрямів

підготовки, спеціальностей та спе�

ціалізацій. 

Отже, підготовка сержантського

складу за рівнями забезпечується

отриманням базового рівня підго�

товки — в навчальних центрах, де

здійснюється підготовка на пер�

винні командні посади; середній

рівень підготовки отримується у

військових коледжах сержант�

ського (старшинського) складу:

тут здійснюється підготовка на ко�

мандні посади рівня роти, баталь�

йону, штабні та інструкторські по�

сади; вищий рівень підготовки здо�

бувається у Військовому коледжі

сержантського складу Національ�

ного технічного університету

«Харківський політехнічний інс�

титут». Тут здійснюється підготов�

ка на командні посади рівня полку,

бригади та вище.

— Як Ви можете охарактери�
зувати ситуацію, що склалася з
військовими коледжами?

— У 2010 році закінчено ство�

рення мережі військових коледжів

сержантського (старшинського)

складу, які повинні повністю забез�

печити потребу Збройних Сил Ук�

раїни у підготовці сержантського

(старшинського) складу.

На превеликий жаль, план при�

йому у 2010 році курсантів до

військових коледжів не був вико�

наний в повному обсязі. На це є

свої об’єктивні та суб’єктивні

причини.

Основними з них є вікове обме�

ження щодо вступу до вищих вій�

ськових навчальних закладів осо�

бам, яким виповнилося більше 23

років; відсутність пільг щодо всту�

пу у військові коледжі сержант�

ського складу військовослужбов�

цям військової служби за контрак�

том, кажучи про надання пільг вій�

ськовослужбовцям, необхідно

враховувати, що майбутні канди�

дати на навчання проходять служ�

бу за 2–3 контрактом, тобто закін�

чили школи більш ніж 3–5 років

потому та не брали участі у зов�

нішньому незалежному оцінюван�

ні якості освіти.

Вже зараз, не очікуючи нової

вступної кампанії, у Генеральному

штабі Збройних Сил України роз�

роблено цілий комплекс заходів

щодо розв’язання існуючої проб�

леми укомплектування військових

коледжів курсантами.

Ведеться робота щодо внесення

змін до Закону України «Про вій�

ськовий обов’язок і військову

службу» — стосовно надання мож�

ливості вступати до військових

коледжів сержантського (стар�

шинського) складу військовослуж�

бовцям військової служби за кон�

трактом віком до 30 років. Опра�

цьовано пропозиції щодо внесен�

ня змін до Указу Президента

України від 04.03.08 № 196/2008

«Про невідкладні заходи щодо за�

безпечення розвитку Збройних

Сил України» — стосовно надання

військовослужбовцям військової

служби за контрактом пільгових

умов для вступу у вищі навчальні

заклади за денною формою нав�

чання. Запропоновано надати пра�

во на вступ до військових коледжів

особам з числа цивільної молоді та

військовослужбовцям строкової

військової служби.

Відповідно, після внесення змін

до вищезазначених нормативно�

правових актів Генеральним шта�

бом Збройних Сил України запла�

новано внесення пропозицій до

Умов прийому до вищих навчаль�

них закладів України щодо надан�

ня дозволу з 2011 року вступати до

військових коледжів як за результа�

тами зовнішнього незалежного

оцінювання, так і за результатами

вступних випробувань.

3 27 вересня військові коледжі

вперше розпочинають курсову

підготовку терміном 6 місяців сер�

жантів військової служби за кон�

трактом, які вже мають вищу освіту.

Підготовка здійснюватиметься на

командні та технічні посади, що

відповідно дозволить призначити

випускників головними сержанта�

ми рот, старшинами батальйонів,

начальниками радіостанцій, апа�

ратних тощо.

Таким чином, проведений ком�

плекс вищезазначених заходів

сприятиме створенню професій�

ного сержантського корпусу та по�

дальшій професіоналізації Зброй�

них Сил України.

І наостанок, користуючись наго�

дою, хочу щиро привітати своїх

колег з професійним святом —

Днем працівника кадрових орга�

нів. Бажаю вам міцного здоров’я,

успіху у всіх ваших справах і нез�

мінного оптимізму. Щастя, добра й

благополуччя вам і вашим рідним.

Áåñ³äó âåëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

Ç âåðåñíÿ â³éñüêîâ³ êîëåäæ³ âïåðøå
ðîçïî÷èíàþòü ï³äãîòîâêó ñåðæàíò³â
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà êîíòðàêòîì,
ÿê³ ìàþòü âèùó îñâ³òó.
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Øàíîâí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³! 

Äîðîã³ áðàòè ³ ñåñòðè!

Ïðîøó ïðèéíÿòè ùèð³ â³òàííÿ ç íà-

ãîäè ñâÿòà Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-

ðîäèö³! Öå øàíîâàíå ñâÿòî çäàâåí

îñîáëèâî óðî÷èñòî â³äçíà÷àâ âåñü

ñëîâ’ÿíñüêèé ëþä, ùî áóâ ïðè÷åòíèé

äî ðàòíî¿ ñïðàâè. Ìåí³ îñîáëèâî

ïðèºìíî â³òàòè óêðà¿íñüêèõ â³éñüêî-

âèê³â, à òàêîæ âñ³õ ÷èòà÷³â

ñïåöïðîåêòó æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà-

¿íè» — «Áëàãî÷åñòÿ».

Ñüîãîäí³, î÷åâèäíî, íå º ñåêðåòîì,

ùî îäíèì ç ãîëîâíèõ ÷èííèê³â ðîçáó-

äîâè íàøî¿ êðà¿íè º äóõîâíî-ìî-

ðàëüíå â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî

â³éñüêà. Ïðîáëåìà âèõîäó ç êðèçè

âæå íå ðàç âèíèêàëà ïåðåä óêðà¿í-

ñüêèì ñóñï³ëüñòâîì, ³, îñê³ëüêè ³ñòî-

ð³ÿ íàøà ïî÷èíàºòüñÿ íå ñüîãîäí³, òî ìè, ïàì’ÿòàþ÷è ñëàâí³ ïîä³¿ ìèíóëîãî, ïî-

âèíí³ çíîâó ³ çíîâó çâåðíóòèñÿ äî íèõ. Ïîäèâèìîñÿ óâàæí³øå íà òå, ÿê ïîâñòà-

âàëà íàøà äåðæàâà, âèòðèìàâøè áàãàòî ñòðàøíèõ ³ñïèò³â, ÿê âîíà çáåðåãëà â

ñîá³ òîé íåâèäèìèé ïîòåíö³àë, ùî çàâæäè ï³ñëÿ òÿæêèõ âèïðîáóâàíü äîïîìà-

ãàâ íàøèì ïðàùóðàì ï³äí³ìàòè ç ïîïåëó êðà¿íó ³ òâîðèòè íîâå ïîâíîö³ííå æèò-

òÿ.

² ñüîãîäí³ Öåðêâà çàëèøàºòüñÿ ç³ ñâî¿ì íàðîäîì, óñâ³äîìëþþ÷è ñâîþ ðîëü ó

äóõîâí³é îñâ³ò³ ãðîìàäÿí, ³, â ïåðøó ÷åðãó, ëþäåé ó â³éñüêîâ³é ôîðì³, ëþäåé, ÿê³

ïðèñâÿòèëè ñâîº æèòòÿ ñëóæ³ííþ Áàòüê³âùèí³. Âèíèêàº ïèòàííÿ: ÿêèì ÷èíîì

ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè äóõîâí³ çíàííÿ äëÿ ñîëäàòà, ìàòðîñà, ïðàïîðùèêà ³

îô³öåðà? Ñïðàâà â òîìó, ùî ðåë³ã³éíèé âïëèâ íà äóø³ ÷èòà÷³â ðàçîì ç áåçïî-

ñåðåäí³ìè äóõîâíèìè ïëîäàìè (â³ðà, ñòðàõ Áîæèé, ïîêàÿííÿ...) íàðîäæóº òåð-

ïëÿ÷å ñòàâëåííÿ äî áëèæí³õ ³, ÿê ðåçóëüòàò, çíèæåííÿ â³äñîòêó âèïàäê³â íåñòà-

òóòíèõ â³äíîñèí; âèìîãëèâ³ñòü äî ñâî¿õ â÷èíê³â ³, çàêîíîì³ðíî, ñêîðî÷åííÿ ÷èñ-

ëà âèïàäê³â íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ÷åðåç õàëàòí³ñòü ³ íåóâàæí³ñòü. ² öåé ñïèñîê

ìîæíà ïðîäîâæóâàòè. 

Öåðêîâí³ñòü ³ ðåë³ã³éí³ñòü íå ïðîòèð³÷àòü â³éñüêîâ³é ñëóæá³, ÿê ìîæå äåêîìó

âèäàòèñÿ. Ïðîðîê ³ Ïðåäòå÷à Õðèñòà-Ñïàñèòåëÿ ²îàíí äàâàâ âî¿íàì, ÿê³ äî

íüîãî ïðèõîäèëè, ðåë³ã³éí³ íàñòàíîâè, âåëèêèé ñîíì ñâÿòèõ âî¿í³â ïðèêðàøàº

öåðêîâíèé íåáîñõèë, à ñâÿò³ âî¿íè-ìó÷åíèêè ïåðøèõ ñòîë³òü õðèñòèÿíñòâà Ãå-

îðã³é Ïîáºäîíîñåöü, Äèìèòð³é Ñîëóíñüêèé, Ôåîäîð Ò³ðîí, ²îàíí Âî¿í, Àíäð³é

Ñòðàòèëàò — íàâ³êè ñòàëè çðàçêàìè â³éñüêîâî¿ äîáëåñò³ ³ íåïåðåìîæíèìè ñïî-

â³äíèêàìè õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè. Âàðòî ïðèãàäàòè, ùî â öåíòð³ Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³

³ñíóâàëà öåðêâà íà ÷åñòü Ïîêðîâè Áîæî¿ Ìàòåð³, äå ïåðåä ³êîíîþ Áîãîðîäèö³

êîçàêè çàâæäè ìîëèëèñÿ çà Ðóñü-Óêðà¿íó, çà ïðàâîñëàâíó â³ðó, çà íàðîä. À êî-

ëè ñëàâåòí³ çàïîðîæö³ âèñòóïàëè ó â³éñüêîâ³ ïîõîäè, òî çàâæäè áðàëè ³êîíó ç

ñîáîþ ³ öÿ ñâÿòèíÿ äîïîìàãàëà ¿ì ó âèçâîëüí³é áîðîòüá³. Â³äðàäíî, ùî ³ íèí³ ç

âóñò íàùàäê³â ò³º¿ ñëàâíî¿ äîáè ëóíàþòü ñëîâà ìîëèòîâ äî Áîãîðîäèö³: «Ðàäóé-

ñÿ, Ðàäîñòå íàøà, ïîêðèé íàñ â³ä óñ³ëÿêîãî çëà ÷åñíèì Òâî¿ì îìîôîðîì». 

Áàæàþ âñ³ì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì Óêðà¿íè ìèðó, äîáðà, çäîðîâ’ÿ, âèòðèìêè ³

äóõîâíî¿ ì³öíîñò³ â ðàòíèõ ñïðàâàõ. Ìîëèòâè Ñâÿòî¿ Öåðêâè, Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-

ðîäèö³, ìîëèòâè âàøèõ ìàòåð³â, äðóæèí, íàðå÷åíèõ ³ óñ³õ áëèçüêèõ íåõàé ïåðå-

áóâàþòü ç óñ³ìà âàìè, îáåð³ãàþ÷è êîæíîãî â³ä á³ä, íåáåçïåê, ñïîêóñ ³ ñêîðáîò

íà íåëåãêîìó øëÿõó. Äàé, Áîæå, âàì õðèñòèÿíñüêîãî òåðï³ííÿ, ìèëîñåðäÿ, â³ðè

³ ëþáîâ³!

Àðõ³ºïèñêîï Ëüâ³âñüêèé ³ Ãàëèöüêèé, 

ãîëîâà Ñèíîäàëüíîãî â³ää³ëó

Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

ïî âçàºìîä³¿ ç³ Çáðîéíèìè Ñèëàìè òà ³íøèìè

â³éñüêîâèìè ôîðìóâàííÿìè Óêðà¿íè,

ãîëîâà Ðàäè ó ñïðàâàõ äóøïàñòèðñüêî¿ îï³êè ïðè

Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè Óêðà¿íè.

Минуло 2 роки, як між Мініс�
терством оборони України та
найчисельнішими церквами
та релігійними організаціями
(Українською православною
церквою, Українською пра�
вославною церквою Київсько�
го Патріархату, Українською
греко�католицькою церквою,
Римською католицькою цер�
квою, Українською автоке�
фальною церквою, Всеукраїн�
ським союзом об’єднань єван�
гельських християн�баптистів
та Духовним управлінням му�
сульман України) підписано
Меморандум про співпрацю у
справах душпастирської опі�
ки військовослужбовців
Збройних Сил України. Ця по�
дія стала справді історичною,
адже відкрила шлях до офі�
ційної співпраці двох інститу�
тів — Армії та Церкви. З одного
боку, оборонне відомство
знайшло в собі сили та волю
остаточно розпрощатися з
атеїстичною ідеологією, а з ін�
шого — церкви, переступивши
через конфесійні протиріччя,
об’єдналися навколо вкрай
відповідального завдання —
впровадження у Збройних Си�
лах України ефективної систе�
ми душпастирської опіки та
створення інституту військо�
вого духовенства (капеланс�
тва). Нині при Міністерстві
оборони функціонує Рада у
справах душпастирської опі�
ки військовослужбовців
Збройних Сил, яка поступаль�
но втілює ідеї Меморандуму.

У такий спосіб релігійне
життя у війську отримало ще
один імпульс до розвитку.

Перед Вами — спецпроект
«Війська України» — «Благочес�
тя». Сподіваємося на
відвертий діалог між свяще�
никами та військовослужбов�
цями на шпальтах нашого ви�
дання. А ще віримо, що на
спецпроект відгукнуться віру�
ючі офіцери та солдати, а та�
кож автори, не байдужі до
справи задоволення релігій�
них потреб у військовому се�
редовищі.

Цей проект має міжконфе�
сійний характер та сприятиме
зміцненню міжконфесійного
миру та терпимості у військо�
вих колективах.
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БОЙОВИЙ ДОСВІД

Спогади «офіцерів з релігійних питань» про
досвід душпастирства, який вони отримали
у «гарячих точках» під час виконання
миротворчих місій 

««««УУУУ    ввввііііййййссссььььккккуууу    ссссвввв яяяя щщщщ ееее нннн ииии кккк
ввввііііддддіііі ггггррррааааєєєє     ввввееееллллииииччччееееззззннннуууу
рррр оооо лллл ьььь     нннн аааа сссс аааа мммм пппп ееее рррр ееее дддд
яяяя кккк пппп сссс ииии хххх оооо лллл оооо гггг …………»»»»

Ïîïðè òå, ùî ³äåÿ çàïðîâàäæåííÿ
³íñòèòóòó â³éñüêîâîãî äóõîâåíñòâà
ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ò³ëüêè
îïðàöüîâóºòüñÿ, ñâÿùåíèêè äàâíî
ç’ÿâèëèñÿ ó ñêëàä³ íàøèõ ìèðîò-
âîð÷èõ êîíòèíãåíò³â. ¯õ ïîÿâà ñòàëà
íàñò³éëèâîþ âèìîãîþ æèòòÿ, òîìó
ó 2004 ðîö³ çà ³í³ö³àòèâè ñàìèõ
â³éñüêîâèõ äî ñêëàäó äðóãîãî óêðà-
¿íñüêîãî ìèðîòâîð÷îãî êîíòèíãåí-
òó â ïðîâ³íö³¿ Âàñ³ò (²ðàê) áóëî
âêëþ÷åíî ïîñàäó, ÿêà ç ïðàâîâèõ
ì³ðêóâàíü ìàëà íàçâó «îô³öåð ç
ðåë³ã³éíèõ ïèòàíü». Ïðîòå êîì-
ïëåêòóâàëàñÿ âîíà âèêëþ÷íî ñâÿ-
ùåíèêàìè — ïðåäñòàâíèêàìè òðà-
äèö³éíèõ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà öåðêîâ. À ïåðøèìè â³é-
ñüêîâèìè êàïåëàíàìè, ÿê³ äî òîãî
æ îòðèìàëè äîñâ³ä äóøïàñòèðñòâà
â óìîâàõ áîéîâèõ ä³é, ñòàëè îòö³ ²î-
àñàô Ïåðåòÿòüêî (ÓÏÖ) òà Âîëî-
äèìèð Êîøàðêî (ÓÏÖ ÊÏ). Çãîäîì
ó ñêëàä³ óêðà¿íñüêèõ ìèðîòâîðö³â â
²ðàêó ïîáóâàëè ñâÿùåíèêè Ëóêà
Âèíàð÷óê, Ôåîôàí Êîáåöü òà Âî-
ëîäèìèð Ìàíäçþê.

Äðóãèì ðåã³îíîì, â ÿêîìó óêðà¿í-
ñüê³ ìèðîòâîð÷³ ï³äðîçä³ëè îòðè-
ìàëè äî ñâî¿õ ëàâ ñâÿùåííîñëó-
æèòåë³â, ñòàëî Êîñîâå. Ö³êàâî, ùî
ñâÿùåíèêà òóò äîâãî íå áóëî, õî÷à
ïîòðåáà â äóõîâí³é îï³ö³ ³ñíóâàëà.
Öå ïðèâåëî äî òîãî, ùî íà òåðèòî-
ð³¿ áàçè «Áðåçà» íàø³ ìèðîòâîðö³
çáóäóâàëè êàïëèöþ âëàñíèìè ñè-
ëàìè. ¯¿ îñâÿòèëè ñåðáñüê³ ñâÿùåí-
èêè, à á³ëüø³ñòü ³êîí òà ë³òåðàòóðà
ç’ÿâèëèñÿ âæå ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ
íàøèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ç â³ä-
ïóñòîê. Ïîñàäó êàïåëàíà áóëî ââå-
äåíî â øòàò ç âåñíè 2007 ðîêó.
Ç òîãî ÷àñó ó ñêëàä³ óêðà¿íñüêî¿
ñêëàäîâî¿ «Óêðïîëáàò» â Êîñîâîìó
ñëóæèëè ñâÿùåíèêè Ïàâëî Ïîâà-
ëÿºâ, Îëåã Ñâèðèäþê, Ìèõàéëî
Ñóêìàíîâñüêèé, ²ãîð Îñàäîâñüêèé,
Âîëîäèìèð Êóëü÷èöüêèé òà ²ãîð
Ôåäîðèøèí.

¯õíÿ ä³ÿëüí³ñòü äîâîë³ øèðîêî
âèñâ³òëþâàëàñÿ ÿê â³éñüêîâèìè,
òàê ³ öèâ³ëüíèìè çàñîáàìè ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿. Òà â êîíòåêñò³ ðîç-
ãëÿäó òåìè çíà÷åííÿ êàïåëàíñòâà
äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñîëäàòà òà îô³-
öåðà ÷è íå íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ
âèêëèêàº îñîáèñòà äóìêà â³éñüêî-
âèõ äóõ³âíèê³â ùîäî ïë³äíîñò³ ¿õ
ïðàö³ ó ï³äðîçä³ë³. Â ¿õí³õ ñïîãà-
äàõ — âðàæåííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ
òà é, ìàáóòü, íàéãîëîâí³øå — äîñ-
â³ä, íàáóòèé ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó
«ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ».



Отець Іоасаф Перетятько
(УПЦ): 

— Одні сприйняв мою появу у

складі миротворчого контингенту

з ентузіазмом, адже навіть наші не�

віруючі трішки «оцерковлені», ін�

ші — з гумором. Однак всі називали

мене тільки батюшкою. Навіть під

час викликів по радіо моїм позив�

ним було — «батюшка». Щодо прак�

тики, то службу я розпочав з пана�

хиди. В одного з бійців помер бать�

ко, коли він ще був в Україні. І ось

пройшло 40 днів, солдат прийшов

до каплиці й замовив молитву.

І на війні людина є людиною. Бу�

ли такі військовослужбовці, які за�

лишили в Україні нерозв’язані сі�

мейні проблеми, службові та інші

негаразди. Сподівалися, що в Іраку

забудеться. Однак духовні складно�

щі не здолати географією. Повірте,

коли людина приходить і каже: «Ба�

тюшко, я не знаю, як мені жити да�

лі», — вона прагне жити по�новому.

Ми починаємо потихеньку, крок за

кроком розглядати проблему,

спільно вишукувати, так би мовити,

її корінь. Тільки знайшовши при�

чину, люди отримують шанс вийти

з глухого кута. Молюся, щоб мирот�

ворці, які почали свій духовний

шлях в Іраку, продовжили його тут,

в Україні. Впевнений, що най�

страшніше — це марнота, яка так

характерна звичному способу жит�

тя. В Іраку сприйняття інше, там

людина готова до всього. Однак не�

рідко, на жаль, трапляється, що піс�

ля потрясінь людина повертається

до своїх старих звичок. Дякувати

Богу, про військових можна сказа�

ти, що їх навернення були тверди�

ми. Не порівняти з тим, з чим люди

приходять до священика в Україні.

Доволі часто самі не знають, чого

вони хочуть…

Коли приїхав в Ірак, думав, що

моїм завданням буде проведення

богослужінь. Однак згодом прий�

шло розуміння, що величезну роль

священик відіграє саме як психо�

лог. В Іраку для мене ця роль стала

чи не головною. 

Володимир Кошарко (УПЦ
КП):

— Більшість військовослужбов�

ців у складі миротворчого контин�

генту в Іраку традиційно вважали

себе православними, але не так се�

бе виявляли. Молилися вони рідко,

про що самі говорили, але прихо�

дили в каплицю просто для співбе�

сіди. Приходили просто побути

там, поринути у роздуми. Часто,

від’їжджаючи на завдання,

миротворці вигукували з «бете�

ера»: «Помоліться, батюшко, за

нас», — і це для мене було важливо.

Звичайно, коли поверталися неуш�

кодженими — дякували, а я завжди

відповідав їм: «Я вам дякую, а разом

будемо вдячні Богу». І молилися

найбільше, мабуть, за збереження

їхнього життя. Я старався своїм не�

мічним голосом доносити молит�

ву до Господа, щоб Він прощав їм,

бо знав, що вони просять молити�

ся, а, відвернувшись, вже сквернос�

ловлять, мають суперечки між со�

бою. Знаєте, коли проходило де�

кілька місяців, то з’являлася нос�

тальгія, втома, звичайно, якісь

службові негаразди, чогось я не міг

відслідкувати. Бувало так, що я ча�

сом був навіть нав’язливим. Почув�

ши якісь суперечки, найчастіше це

було серед рядового складу, втру�

чався, але так, щоб це було не в

присутності усіх тих, хто спере�

чався, а кожному окремо пропону�

вав допомогу. Звичайно, часто зус�

трічав порозуміння, а інколи — ні. 

Побувши серед військових і від�

чувши складність стосунків, зви�

чайно, старався і в проповідях, і в

особистих розмовах акцентувати

увагу на тих дійсно братських сто�

сунках, які повинні бути радше на

ділі, ніж на слові. Адже всі говорили

про виконання своїх обов’язків,

про відповідальність за державу, за

рівень боєготовності Збройних

Сил, але не кожен сприймав те до

душі. Натомість багато хто ціка�

вився американськими магазина�

ми, купував чимало речей. Все це

створювало якийсь нездоровий

клімат. Та, як каже прислів’я, не бу�

ло б щастя, та нещастя допомог�

ло — коли відбувся отой перший

бій на мості (6 квітня 2004 року,

м. Аль�Кут — ред.), то я побачив

зовсім інших людей, навіть серед

тих, хто не брав у ньому участі. Во�

ни мобілізували себе, почали пе�

рейматися своєю діяльністю, вже

більше усвідомлювали свою роль і

відповідальність як «миротворців».

Отець Павло Поваляєв
(УПЦ):

— У Косовому я зробив висно�

вок: затребуваність священика тут

обумовлена самою ситуацією. Тре�

ба також враховувати, що миро�

творчий контингент цілком уком�

плектований з контрактників. Ці

військовослужбовці — не юнаки,

сповнені романтики, а ті, хто гли�

боко усвідомив свій вибір. На по�

чатку ротації в храм приходило ду�

же мало людей. Деякий час я пра�

вив тільки з паламарем. Згодом ми

частіше стали проводити богослу�

жіння за межами храму. Я почав

спілкуватися із солдатами й офіце�

рами під час їхнього відпочинку.

Навіть грав з ними у волейбол і те�

ніс. Завжди намагався жити за

принципом, що спочатку потрібно

бути людиною, а потім священи�

ком. Якби я закликав людей лише

на богослужіння, то користі від ме�

не як священика в армії було б ма�

ло. Адже до церкви приходили б

тільки віруючі. Згодом наш польо�

вий храм наповнився. 

Хлопці приходили і відразу на�

зивали себе. Наприклад: «Я — гре�

ко�католик!». Тому ми відразу зна�

ходили спільну мову. Вони також

вільно відвідували церкву, брали

участь в усьому, крім таїнств. До ре�

чі, був випадок, коли військово�

службовець — греко�католик, а

дружина — православна. Солдат

отримав звістку про її хворобу і

Â³ä’¿æäæàþ÷è íà çàâäàííÿ,
ìèðîòâîðö³ âèãóêóâàëè ç «áåòååðà»:
«Ïîìîë³òüñÿ, áàòþøêî, çà íàñ», —
³ öå äëÿ ìåíå áóëî âêðàé âàæëèâî. 
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попросив помолитися. Він стояв

на колінах і молився, адже в люди�

ни біда з близькими, а він здалеку

допомогти не може. Ось так у вип�

робуваннях конфесійні розбіж�

ності відходять на другий план.

Особливе богослужіння прой�

шло на свято пророка Іллі. Воно

збіглося з Днем аеромобільних

військ (абсолютна більшість на�

ших хлопців були з цього роду

військ). Я відправив «всеношну», як

на Великдень. А наступного дня бу�

ло свято. Воно вже сприймалося

зовсім по�іншому. Я ще раз утвер�

дився в словах, що праця священи�

ка — це роки заради... одиниць.

Один військовий йшов до Бога пів�

року. І я щасливий, що побачив йо�

го навертання, став свідком того,

що він зустрів Христа.

Дуже важливими для капелана є

взаємини з командуванням баталь�

йону.

Зокрема я ніколи не діяв само�

вільно, завжди запитував, обгово�

рював свої плани. На мої прохан�

ня — оголосити об’яву, запросити

військовослужбовців... завжди була

одна відповідь: «Немає питань!».

Для хлопців, що служили постійно

на одному місці, я просив коман�

дира про екскурсії по монастирях.

Показував солдатам християнські

документальні фільми, освячував

приміщення, де вони жили. Коман�

дир до мене ставився з повагою й

відповідне відношення до мого

служіння відчувалося у всього осо�

бового складу.

Щодо взаємин у колективі, то мо�

жу стверджувати: це вже армія но�

вого ґатунку. Дуже важливо те, що

наші військовослужбовці беруть

участь у міжнародних миротвор�

чих операціях, де їх оточують вій�

ськові з інших країн. Адже хлопці

прагнуть до їхнього рівня культури

взаємин. Підтримує честь мундира

там не дисциплінарний режим,

це — бажання кожного. Ми прагну�

ли виглядати не гірше. Бачили

приклад, але не копіювали його, а

виявляли свідомість духу українців.

Так, 9 травня на честь Перемоги у

Великій Вітчизняній війні ми про�

вели показові виступи. Усе прой�

шло «на рівні». Військові інших кра�

їн підходили, тиснули руки, а мирне

населення взагалі було в захваті. 

Отець Михайло Сукманов�
ський (УГКЦ):

— В Косові служили люди різних

християнських конфесій, але, як

показала практика, це не було го�

ловним фактором навіть у моїй ді�

яльності. Якщо ти добрий, щирий,

відкритий, то, зрештою, людина не

звертає надто уваги на конфесій�

ний аспект. Якщо ти сідаєш з усіма

у вертоліт, їдеш на патрулювання,

то люди це бачать й відповідно

оцінюють. Отже, якимось чином й

мене випробовували. Але коли до�

відалися, що я літаю на аероплані,

був чемпіоном області з бігу та за�

кінчив у Львові парашутну школу,

то змінили свої думки. 

Багатьом було цікаво, що свяще�

ник ходить у спортзал. І навіть тих,

хто лінувався, я намагався підтягу�

вати. Для кожного з них було зро�

зуміло: «Якщо навіть священик

займається спортом, отже, і я мо�

жу!» До речі, я багато спілкувався з

солдатами в їдальні. Сідаєш біля

хлопців та їси. Те, що у тебе, те й у

них. Й це зближує, спонукає до від�

критості та щирості. Багато чого я

для себе почерпнув. Насамперед

побачив, що таке військове життя.

І ще, що таке є чужина. Що пере�

живає солдат, офіцер в розлуці із

сім’єю... 

Познайомився з досвідом робо�

ти західних капеланів. У них все

регламентовано. Передбачений

навіть час для спілкування особо�

вого складу з духівником. А ще важ�

ливо, щоб священик був поінфор�

мований про трагічні події вчасно.

На жаль, у нас поки що не так: якщо

кличуть священика, то вже до по�

мерлого. В арміях країн — членів

НАТО, якщо стається якась НП,

один із перших, хто дізнається про

це, — капелан. Хто поранений,

наскільки важко та в якому госпіта�

лі лежить — все важливо. Свяще�

ник бере машину і одразу їде до

сповіді, до спілкування. В таких ви�

падках час коштує дорого…

ß çàâæäè íàìàãàâñÿ æèòè
çà ïðèíöèïîì: ñïî÷àòêó òðåáà 
áóòè ëþäèíîþ, à âæå ïîò³ì —

ñâÿùåíèêîì... 

Çàì³ñòü åï³ëîãó. 
Ïåðåáóâàííÿ ó ñêëàä³ ìèðîòâîð÷èõ ï³äðîçä³ë³â íàâ³òü íåï³äãîòîâëåíèõ ç òî÷êè

çîðó â³éñüêîâî¿ ñïðàâè ñâÿùåíèê³â çàñâ³ä÷èëî: ïîïðè ïî÷àòêîâó ïðîõîëîä-

í³ñòü ó ñòàâëåíí³ äî íèõ ç áîêó â³éñüêîâèê³â, êàïåëàíè âñå æ íàõîäèëè ïîðîçó-

ì³ííÿ é íåçàáàðîì ñòàâàëè íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ àðì³éñüêîãî êîëåêòèâó.

Ïîëüîâ³ õðàìè íàïîâíþâàëèñÿ, â³äáóâàëèñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ áåñ³äè, ñïîâ³ä³. Áà-

ãàòî ìèðîòâîðö³â çíàéøëè äîáðó ïîðàäó òà ï³äáàäüîðåííÿ ç óñò äóõîâíèê³â, é

âîäíî÷àñ ñàì³ ñâÿùåíèêè â³äêðèëè äëÿ ñåáå íîâèé äîñâ³ä â³éñüêîâîãî æèòòÿ.

² ùå, ÿê çàçíà÷èâ îäèí ç³ ñòàðøèõ îô³öåð³â, ùî ïåðåáóâàëè â ñêëàä³ ìèðîò-

âîð÷îãî êîíòèíãåíòó â ²ðàêó, ïðèñóòí³ñòü ïîëüîâîãî õðàìó â óêðà¿íñüêîìó òà-

áîð³ áóëà âàæëèâîþ îçíàêîþ íàøî¿ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ ÿê íàðîäó, ùî ìàº ñâîþ

«ñèëó, ïðàâäó ³ âîëþ».
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— Релігійна свобода — це не те

право, яке можна забрати в люди�

ни. Право людини вірити чи не ві�

рити — природне і невід’ємне. Лю�

дина потребує вдосконалювати та

розвивати свій душевний і духов�

ний світ. У який спосіб вона це ви�

рішує — це справа її самої, однак

держава має створювати зовнішні

умови і забезпечувати можливості. 

Інша справа, як реалізувати пра�

во на свободу совісті у сучасному

українському війську. Це питання

досить непросте, адже ми не може�

мо повернутися ні до практики

царської Росії, ні до Австро�Угор�

щини, ні до довоєнної Польщі. На�

томість, існує досвід демократич�

них держав, де, як і в Україні, немає

преференцій для жодної з конфе�

сій, але віруючі військовослужбов�

ці мають можливості спільно мо�

литися і зустрічатися зі своїми ре�

лігійними провідниками. Ця прак�

тика найкраще акумульована у

досвіді військового капеланства.

На моє переконання, саме капе�

ланство й має стати основним інс�

трументом забезпечення релігій�

них прав у наших Збройних Силах.

— Минуло два роки, як при
Міністерстві оборони створе�

но Раду у справах душпастир�
ської опіки. На сьогодні вона
опрацювала та передала на
громадське обговорення про�
ект Концепції душпастирської
опіки військовослужбовців.
Однак, здається, процес просу�
вається повільно…

— Поспіх тут може лише зашко�

дити. Хоч як це не прикро, адже за

час, поки ми узгоджуємо питання

співпраці між церквою і військом,

наші військовослужбовці прихо�

дять в армію і покидають її, так і не

отримавши духовної опіки, якої

потребували й на яку мають право.

І все ж надзвичайно важливо збе�

регти міжконфесійний баланс. 

Що об’єднує церкви у роботі на

військовій ниві? Те, що вони є рів�

ноправними, і те, що мають одна�

кове завдання: досконаліше забез�

печити духовні потреби, релігійні

права кожного військовика. Адже

кожна церква у своєму служінні

прагне підняти моральні стандар�

ти людини, виховує відданість сво�

їй Батьківщині, вміння жертвувати

та зберігати психологічну стій�

кість у дуже непростих умовах вій�

ськової служби. Врешті, якщо під�

ходити утилітарно, саме ці релігій�

ні якості підвищують боєздатність

армії. Але є речі, які розділяють

конфесії, і вони несуть у собі заг�

розу. Тому неприпустимо, щоби

воїни, які служать в одному підроз�

ділі та під одним прапором, диви�

лися один на одного через призму

конфесійного протистояння. Ось

чому у справі відродження духів�

ництва в армії слід рухатися дуже

поступово, а сторожем конфесій�

ного миру, окрім самих релігійних

діячів, має бути ще й держава.

— В певних колах суспільс�
тва ідея запровадження вій�
ськового духовенства до цього
часу викликає сумніви. При
цьому головним аргументом
опонентів є принцип відок�
ремлення церкви від держа�
ви…

— Вперше цю законодавчу нор�

му введено ще в період Французь�

кої революції. Щоправда, трактува�

лася і застосовувалася вона по�різ�

ному. Зокрема, в радянські часи ре�

алізувалася практика жорсткого

відокремлення церкви від держави. 

Натомість, цей принцип у його

позитивному трактуванні є фунда�

ментальним саме для захисту та

реалізації права людини на свобо�

ду совісті та віросповідання. Він

полягає у тому, що держава, як

об’єднання рівноправних грома�

дян, однаково ставиться до кожно�

го, незалежно від того, який він об�

рав для себе світогляд чи до якої

церкви належить. Так само і в армії:

ні кар’єра, ні оцінка командуван�

ням військовика жодним чином не

може залежати від його віроспові�

дання чи не сповідання віри. Саме

в собі запровадження інституту ка�

пеланства, зорієнтованого на кате�

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

Керівник Бюро УГКЦ для зв’язків
з органами державної влади
священик Роман Небожук:

ßêèì áóòè ³íñòèòóòó â³éñüêîâîãî äóõîâåíñòâà
â Çáðîéíèõ Ñèëàõ? Â ÷îìó âàæëèâ³ñòü éîãî
ñòàíîâëåííÿ òà ÿê³ ïåðåñòîðîãè íà øëÿõó éîãî
çàïðîâàäæåííÿ? Ïðî ïîãëÿäè íà ö³ ïðîáëåìè
ñàìèõ ïðåäñòàâíèê³â äóõîâåíñòâà ðîçïîâ³â íà-
øîìó êîðåñïîíäåíòó êåð³âíèê Áþðî ÓÃÊÖ äëÿ
çâ’ÿçê³â ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ñâÿùåíèê
Ðîìàí Íåáîæóê.
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горію віруючих військовослужбов�

ців, не порушує принципу відок�

ремлення за збереження засади

рівності та добровільності. Проб�

леми починаються там, де коман�

дування надає перевагу для пред�

ставників однієї конфесії, а не там,

де запроваджується інститут капе�

ланства. 

— Як тоді вирішити дилему:
капелан як церковнослужи�
тель і як військовий. Чи не бу�
де тут спокуси одержавлення
церкви, втрати капеланом пев�
ної автономії? І ще держава зо�
бов’язана буде сплачувати ка�
пелану зарплату...

— Капеланство як система має

бути побудоване на соціальному

партнерстві двох суспільних інс�

титутів — армії та церкви. Церква

не підмінятиме собою військові

структури, не впливатиме в той чи

інший спосіб на прийняття рі�

шень, що стосуються військових

питань. Відповідно й держава не

впливатиме на церкву щодо того,

як Церква має будувати своє вчен�

ня, чи якими повинні бути методи

її роботи. Аби лише вони не супе�

речили чинному законодавству. 

Щодо питання оплачувати чи ні

діяльність представників церкви. У

демократичній державі, яка взяла

на себе обов’язок забезпечувати

права кожного громадянина, ми

вже не можемо ігнорувати й духов�

ні потреби наших військовиків.

Слід усвідомлювати, що це не

просто приватний інтерес церкви

чи військовослужбовця, аби задо�

вольнити «якісь» свої релігійні пот�

реби. Це відповідальний обов’язок

держави, аби військовослужбовці

були людьми честі, гідності, відпо�

відальності, щоб вони були пси�

хічно і духовно здоровими людь�

ми. Ці якості — основні християн�

ські чесноти. Церква має понад

двотисячолітній досвід, як ці чес�

ноти людині прищепити і зрости�

ти. І тому, власне, церква є важли�

вим соціальним партнером армії,

а, відповідно, це потрібно врегу�

лювати, в тому числі і фінансови�

ми засобами.

— Нині в Україні будуються
храми, зростають релігійні
громади і водночас спостеріга�
ється певне відчуження сус�
пільства від церкви, зокрема
за цінностями, що пропагу�
ються. Що нині є найбільшою
загрозою для віри людини в
Бога?

— Загроза для віри існувала зав�

жди. Важко сказати, чи вона нині

більша, чи менша, ніж за часів

Римської імперії чи войовничого

безбожництва радянських часів,

одне можу сказати з певністю —

вона інша і часто маскується релі�

гійними атрибутами чи ритори�

кою. Інша річ, що ми, як церква, що

діє у демократичній державі, має�

мо давати відповіді на щоденні ду�

ховні потреби людини. Ось, для

прикладу, військовослужбовець, у

якого є сім’я, діти, але котрий за

службовими обставинами часто

буває відірваним від родини. Звід�

ки йому черпати духовну поживу

для збереження і зміцнення сімей�

них зв’язків? Звичайно, легше це

робити через віру, в храмі і в релі�

гійній спільноті. І тут, з огляду на

специфіку військової служби, важ�

ливу роль має відігравати той са�

мий військовий капелан. Віра жи�

виться спілкуванням з одновірця�

ми та духовним провідником, без

цього вона затихає, стає формаль�

ною, і почасти зводиться до того,

що священик у великі свята окроп�

лює їх святою водою. Натомість,

живу віру слід практикувати що�

денно — прикладом, допомогою, і

наставником у цьому для людей у

погонах може стати саме військо�

вий священик, який завжди буде з

ними поруч.

— Що можна зробити на рів�
ні держави та суспільства, аби
дати поштовх розвитку релі�
гійної культури в армії?

— Поглиблення релігійної куль�

тури має йти двома шляхами. Й

перший, природний — через осо�

бисту віру. Адже щоб людині пізна�

ти загальнолюдські цінності, їй

спочатку слід навчитися цінувати

свої власні, подібно тому, як не

можна зрозуміти цінність мате�

ринства, якщо ти не шануєш і не

любиш свою матір. Другий шлях —

це релігієзнавча освіта, ознайом�

лення з історією, культурою, тра�

диціями та основами віри тих, які

служать поруч, але мають відмінні

релігійні чи світоглядні переко�

нання. Через пізнання — до розу�

міння, толерантності та пошани —

ось у чому, на мою думку, сенс релі�

гієзнавчої освіти та її важлива роль

у забезпеченні міжконфесійної

злагоди у військовому середовищі.

Ми бачимо, наскільки релігійний

фактор у сучасному світі тісно

пов’язаний із тероризмом, локаль�

ними чи етнічними війнами… Тому

чим менше релігійної освіти, тим

більший вплив на людину фунда�

менталістських течій, новітніх то�

талітарних сект, і, навпаки, чим

більше релігійної культури, тим

менше загрози тоталітаризму

будь�якого штибу. 

Пам’ятаймо, що православний,

католик, протестант, мусульманин

чи юдей — всі однаково цінні для

України. А тому маємо важливе

спільне завдання: досягти, аби

кожна віруюча людина, яка вико�

нує військовий обов’язок, відчува�

ла турботу з боку держави і церкви

та почувалася рідною у війську.

Êàïåëàíñòâî, ÿê ñèñòåìà, ìàº áóòè
ïîáóäîâàíå íà ñîö³àëüíîìó
ïàðòíåðñòâ³ äâîõ ñóñï³ëüíèõ
³íñòèòóò³â — àðì³¿ òà öåðêâè. 



32

— Отче Романе, ми з Вами
зустрілися, аби поговорити
про віруючих військових —
людей, що поєднують службу
в армії зі служінням Господові.
На Вашу думку, це дійсно може
природно і вільно поєднувати�
ся в людині?

— Це питання завжди буде акту�

альним. Пам’ятаю, які почуття пе�

реповнювали мене, коли я відвідав

домову церкву, де зараз розміщено

якийсь офіс. А в 41�му році це була

домова церква, де служив новому�

ченик архімандрит Олександр, мій

родич. Нещодавно з’ясувалося, що

саме там він служив в 1941�му році

літургію, останню літургію, і саме

звідти фашисти його забрали і по�

вели в Бабин Яр на розстріл за те,

що він читав відозву Митрополита

Сергія (Страгородського) і закли�

кав віруючих православних, усіх,

кому не байдуже майбутнє Вітчиз�

ни, чинити опір агресору. 

Цікаво було дізнатися й про ін�

ший факт з життя архімандрита

Олександра. У свій час він був на�

городжений царем Миколою Геор�

гієвським хрестом, а це солдат�

ський хрест. Під час бою було вби�

то нашого офіцера, і священик, то�

ді ще протоієрей Олександр з

хрестом підняв батальйон в атаку

— за ним піднялося все військо,

німці були вибиті із зайнятої висо�

ти... Потім його направили до Киє�

ва настоятелем Троїцького храму. 

Це доводить, що захист своєї Віт�

чизни, своєї віри, своєї сім’ї, своїх

цінностей — це природно для кож�

ної людини. Що нас робить україн�

цями, росіянами, білорусами? Хіба

та земля, на якій ми живемо? Тут

жили варяги, татари і турки... Нас

робить українцями та система цін�

ностей, яку ми сповідуємо. Що бу�

ло дорогоцінним для Антонія та

Феодосія Печерських, для Олек�

сандра Невського, для Богдана

Хмельницького? Що для них було

найдорожчим, те дороге й нам, що

марнотою було для них, то марно�

та й нам. Суворов знав напам’ять

весь Псалтир, і перед боєм всі сол�

дати молилися разом з ним, Дмит�

рій Донський бере благословіння у

Сергія Радонезького і той каже: «Ти

переможеш! Благословляю!» Ось

де наша цінність, наш скарб, наша

культура! Звичайно, щоб цю куль�

туру захистити, щоб рідну сім’ю за�

хистити, матір свою, батька свого,

ту ікону, яка в твоїй хаті на чільно�

му місці (не телевізор, а ікона!),

йдуть у військо люди, йдуть захи�

щати віру, «царя», якщо він гідний, і

Вітчизну, бо в цьому наше правос�

лав’я! Ми віддаємо свої душі за

ближнього, тобто я готовий загу�

бити свою душу, аби врятувати

ближнього. Уявіть собі ситуацію:

ідемо ми сім’єю і нападають на нас

злодії. Звичайно, я маю боронити�

ся, я маю брати камінь в руки, я мо�

жу взяти в руки й палицю, й авто�

мат — яка різниця, чим захищати�

ся. Я не себе буду захищати, не

свою особистість, а життя своїх

рідних, я віддам душу за них.

— Вам доводиться працюва�
ти з військовими, сповідувати,
допомагати розбиратися в ду�
ховних проблемах...

— Так, Господь мене сподобив, і в

1992 році я служив священиком в

Абхазії. Там точилася війна. Єпис�

коп Абхазький та Сухумський Да�

ніїл прийняв мене під своє крило. Я

служив в його церкві, і ми кожного

тижня виїжджали на передову, де я

виконував роль капелана. Коли

підрозділ йшов в атаку або в роз�

відку, солдати заходили до храму, я

служив молебень, благословляв.

Було таке, що храм обстрілювали,

розривалися снаряди, на голову

летіло скло, сипалася штукатурка,

але літургія, служба в храмі не при�

пинялася. Ми падали час від часу з

єпископом біля престолу в покло�

нах, але службу відправляли, хоча

мертвих заносили до храму. Але не

це, а інше врізалось мені в пам’ять:

яка потреба воїнів у священикові

була в горах! Навіть якщо він мало

віруючий, він підсвідомо, генетич�

но кличе Бога.

Як сказав один офіцер, під міно�

метним вогнем дуже важко зали�

шатися атеїстом. Перед боєм всі

коло тебе: один солдат дає фото�

Настоятель храму Святителя Михаїла
отець Роман Барановський:

««««ЯЯЯЯ    ннннііііддддееее    ннннееее    ввввііііддддччччуууувввваааавввв
ссссееееббббееее    ттттааааккккиииимммм    ппппооооттттррррііііббббнннниииимммм
ллллююююддддяяяямммм,,,,     яяяякккк    ннннаааа    ввввііііййййнннніііі»»»»
Äîïîêè òðèâàþòü òåîðåòè÷í³ äèñêóñ³¿ ïðî òå,
ÿê³ ñâÿùåíèêè ïîòð³áí³ àðì³¿ òà ùî ñàìå âîíè
ìàþòü ðîáèòè, æèòòÿ, ÿêå çàâæäè øèðøå òåî-
ð³¿, ïðîñòî ñòàâèòü ñâÿùåííîñëóæèòåë³â â
óìîâè, êîëè âîíè áåðóòü íà ñåáå â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà äóõîâíó îï³êó â³éñüêîâèõ, òîìó ùî
³íàêøå ïðîñòî íå ìîæíà. Çîêðåìà, íàñòîÿòåëü
õðàìó Ñâÿòèòåëÿ Ìèõà¿ëà îòåöü Ðîìàí Áàðà-
íîâñüêèé ñëóæèâ â³éñüêîâèì ñâÿùåíèêîì ï³ä
÷àñ â³éíè â Àáõàç³¿ (1992 ð.). Îäíàê íàøå
ç íèì ³íòåðâ’þ íå ò³ëüêè ïðî öå.
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графію й каже: «Батюшко, я знаю,

що коли фотографія моєї сім’ї буде

з Вами, то все зі мною буде гаразд».

Інший просить: «Благословіть ме�

не, перехрестіть, прочитайте таку

молитву, щоб я повернувся живий».

Таким потрібним людям, як на вій�

ні, я ніде себе не відчував. В екстре�

мальній ситуації, коли людина не

знає, що з нею буде завтра, душі

просякнуті «азартом» війни. Є ба�

жання вбити, але все проникнуте

ідеєю захисту своєї святої землі.

А сповідь! Чи можете ви уявити,

яка там прониклива та глибока у

людей сповідь? Мені доводилося

сповідати людей, яких мали роз�

стріляти через день (зі штрафба�

ту). Хлопці дуже завинили — я не

допитувався причини. Але вони

побачили крізь грати священика і

через патрульного попросили

прийти до них. В мене не було з со�

бою причастя, але був єпітрахіль і

свята вода. Вони тільки пам’ятали,

що були хрещені, але посповідали�

ся так, як не сповідаються старі

мудрі люди. Відчуття покаяння,

присутності Божої, бажання, щоб

Господь вислухав їх — ось що було.

Згадували все. Совість запалилася в

них настільки, що бажала відкину�

ти від себе скверну, очистити всю

людину в повноті. Я не знаю, що з

ними потім сталося, але їхня спо�

відь була гідною.

...Довелося і ховати: сьогодні роз�

мовляю, а завтра вже ховаю цю лю�

дину. Було таке, що перед боєм

солдати, чоловік 20, попросили

відслужити молебень, і я їм кажу:

«От, хлопці, ви йдете в бій, не лай�

теся, не сваріться. Це не ваша мова.

Всяка нечисть злітається на лайку».

І тут же відкриваю Євангеліє на

словах Господа, які підтверджують

це. Господь говорить, що осквер�

няє людину не те, що в неї входить,

а те, що виходить. Я кладу Єванге�

ліє на голову кожному солдатові і

продовжую читати. І тут — остан�

ній, такий собі сучасний «рембо» з

плеєром. В наушниках гримить

важкий рок. Він відхиляє голову і

насмішливо каже: «Що ти мені, ба�

тя, тут проповідуєш?», — і мені так

прикро й боляче стало. Але поди�

вився на обличчя інших, віруючих,

і пропустив це. Загинув він пер�

шим…

Згодом в Очамчирі ми потрапи�

ли в оточення. Там мені, священи�

ку, довелося замінити в підрозділі

замполіта. Так склалась ситуація…

Генерал Кабалія оточив нашу пози�

цію і оголосив: «Кидайте зброю!»

Перед нами стояв простий вибір:

кинемо зброю — розстріляють, не

кинемо — загинемо. Напруга за�

гострилася вкрай. Але й протисто�

яло їй таке ж братерство навколо

командира, в якого загорілася віра

(хоча початки її були закладені ще

його матір’ю, простою сільською

жінкою). Цей хлопець просто по�

важав церкву. А потім у ньому спа�

лахнула справжня віра, тому що по

суті всі наші невіруючі — правос�

лавні, виховувались на нашій куль�

турі. А культура ця — починаючи

від Гоголя і закінчуючи Степаном

Руданським та іншими письмен�

никами — вона пахне ладаном. Ро�

зумієте? Наші поети і письменники

виросли на хлібах православних. І

командир цей відчув, що кращим

товаришем в тяжкий час, замполі�

том в нього може бути тільки свя�

щеник. Я сповідував наших хлоп�

ців, служив молебні, акафісти — й

облогу зняли. Зняли на Успіння Бо�

жої Матері, і ми (вже дали нам тоді

баржу) відправилися до Поті. Лю�

ди, а їх там було 80 чоловік, після

спілкування зі священиком, після

моєї капеланської служби, яку мені

Господь благословив там здійсню�

вати, не залишились байдужими до

церкви. Багато приходило до мене,

кажучи: «Хочу йти в семінарію».

Цими словами я зовсім не хочу

звеличити себе, просто показую

місце священика в армії, яка там

велика потреба в ньому!

— Отче Романе, я знаю, що ви
людина творча, пишете пісні.
Як я розумію, це природно, ад�
же з душі ллється, однак нечас�
то зустрічаю людей серед свя�
щеників, які самі пишуть пісні
і виконують їх під гітару. Мож�
ливо, зокрема, цим поясню�
ється те взаєморозуміння, той
близький, душевний контакт,
який встановлюється у вас з
вашою паствою тут і там, в Аб�
хазії, адже люди відчували, що
ви любите ту ж музику й ту ж
поезію, що й вони?

— Поезія мене привела в церкву.

Я почав писати вірші ще в школі,

але все очікував і шукав доскона�

лості. Щоб краще писати, треба бу�

ти кращим, тобто підійматися на

той рівень, яким ти хочеш схвилю�

вати людей. Якщо ти пишеш про

благочестя, треба бути благочес�

тивим. Священик, який мене прий�

няв у Церкву, сказав: «Ти знаєш, Ро�

мане, тебе твої вірші почали вихо�

вувати: ти їх писав, але ти ще до

них не дотягувався, й ти почав до

них тягнутися, до того рівня, який

ти написав».

Я зрозумів, що Господь, коли дає

таланти, обдарування, здібності,

дає їх авансом, щоб ми виростали

до них своєю сутністю і потім в дар

Богові приносили вже свою душу,

виховавши її своїм талантом, який

Він дав.

І ось так вийшло, що, шукаючи

досконалості в поезії, я почав чи�

тати класичну літературу, яка,

знов�таки, нагадую, пахне лада�

ном. Почав читати Лєскова, Гого�

ля, Достоєвського, заново відкрив

для себе таких письменників, як

Олексій Толстой, деякі твори Тур�

генєва (в нього є серйозні релігій�

ні твори). Я почав розуміти пра�

вослав’я, почав тягнутися до ньо�

го, до його містики, і, звичайно,

почав писати на цю тему, оперува�

ти цими образами. І Дух Святий

почав діяти: сотворилося перше

покаяння. Господь послав свяще�

ника, який вже редагував (в мину�

лому він був філологом) мої ду�

ховні твори, і я почав писати пер�

ші пісні, воєнні. І от те, що я напи�

сав в піснях (в мене було багато

військових пісень), втілилось вже

в Абхазії. Це було для мене пара�

доксом: все те, що я написав: «Віч�

на пам’ять», «Державний стяг» й

інші пісні, я пізніше побачив в Аб�

хазії. І там дивом натрапив на гіта�

ру, і співав ці пісні перед солдата�

ми так, ніби я їх тут написав. Я

хлопцям нічого не говорив. Таке

провидіння наді мною було, над

моєю місією, яку дав Господь мені

як пастиреві.

ßêà ïîòðåáà ó ñâÿùåíèêîâ³ íà â³éí³?
Íàâ³òü ÿêùî âî¿í íåâ³ðóþ÷èé, â³í

ï³äñâ³äîìî êëè÷å Áîãà: ï³ä
ì³íîìåòíèì âîãíåì äóæå âàæêî

çàëèøàòèñÿ àòå¿ñòîì. 
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Âñòàíîâëåííÿ ñâÿòà Ïîêðîâó
Головний мотив, який вплинув

до встановлення цього свята, це

видіння святого Андрія Юродиво�

го. Царгород, столицю Візантії,

взяли в облогу араби. Ціле місто й

народ перебували у великій триво�

зі. У храмі Пресвятої Богородиці на

Влахернах, де зберігалася її риза,

правиться «всеношна». Народ пе�

реповнив церкву. Ревно молиться

про охорону міста Андрій Юроди�

вий зі своїм учнем Епіфанієм. Від�

права закінчується. Андрій бачить,

як від царських дверей — так зва�

лися у греків головні вхідні двері

церкви — йде світлом осяяна

Пресвята Богородиця у супроводі

святого Йоана Хрестителя і свято�

го Йоана Богослова при співі вели�

кого хору святих. Божа Мати під�

ходить до престолу, вклякає, довго

молиться і заливається сльозами.

Відтак встає, здіймає зі своєї голо�

ви преясну хустку�покров�омофор

( по�грецьки — мафоріон) і широ�

ко простирає її над народом у цер�

кві. Видіння зникає. Андрій та Епі�

фаній, які бачили це видіння, зро�

зуміли, що Пресвята Богомати

прийшла, щоб врятувати місто.

Звістка про чудо блискавкою роз�

носиться по всьому місту. Вороги

відступають. Місто врятоване.

Від тієї хустки�покрову свято діс�

тало свою назву. Покров�омофор

став символом опіки і заступниц�

тва Пречистої Діви Марії.

Ñâÿòî Ïîêðîâó â Óêðà¿í³
Східна Церква у своїх службах

залюбки підкреслює три найбільші

привілеї Пресвятої Богородиці: її

богоматеринство, її вседівицтво і її

заступництво за нас перед Богом. І

якраз цей третій привілей Божої

Матері найбільше припав до серця

нашому народові. Наші князі, ко�

ролі, військо, козаки й гетьмани

радо вибирають Пречисту Діву Ма�

рію за свою покровительку й опі�

кунку.

Князь Ярослав Мудрий у 1036 ро�

ці розбиває печенігів і з вдячності

до Бога і Його Пресвятої Матері бу�

дує в Києві собор святої Софії і

храм Благовіщення на Золотих Во�

ротах. У 1037 році у церкві Благові�

щення він віддає увесь народ під

опіку Божої Матері. І так, з волі на�

шого монарха, Пресвята Богоро�

диця стає офіційною Заступни�

цею, Покровителькою і Царицею

нашого народу.

До неї в тяжкі хвилини зверта�

ються наші князі та їхнє військо.

Князь Мстислав, що княжив у

Тьмутаракані, у бою з черкесами

обіцяє збудувати церкву на честь

Божої Матері, якщо вона допомо�

же йому перемогти ворога. Він пе�

ремагає і радо виконує свою обіт�

ницю.

Князь Володимир Мономах у

своїх споминах каже, що перемо�

гою над половцями завдячує Бого�

ві і Пречистій Діві Марії. Він навіть

складає окрему молитву на її честь.

Наші князі та воїни, йдучи в похід

проти половців у 1103 p., склада�

ють обіти Богові та Пречистій Діві

Марії і вщент розбивають полов�

ців. Князь Ігор Святославич, герой

епосу «Слово о полку Ігоревім»,

після втечі з неволі йде з поклоном

до чудотворної ікони Божої Матері

Пирогощі, щоб подякувати їй за

допомогу і рятунок. Галицький ко�

роль Данило після успішного по�

ходу на Чехію поспішає з подякою

до ікони Пречистої Діви Марії в

Холмі та складає до неї багаті дари.

Славні запорожці на Січі збуду�

вали церкву на честь Покрову

Пресвятої Богородиці. На присвя�

ченій їй іконі понад Пречистою

був напис: «Ізбавлю і покрию люди

моя...», а від запорожців, що під іко�

ною, простягнена стрічка вгору до

Божої Матері з написом: «Молим,

покрий нас чесним Твоїм покро�

вом і ізбави нас от всякого зла».

Збираючись у похід на ворога, ко�

заки вислуховували молебень до

своєї Покровительки і ревно співа�

ли «Под твою милость». Повернув�

шись щасливо з походу, поспішали

до неї зі щирою подякою. В їхній

бойовій пісні «Нумо, хлопці, до

зброї» є такі слова: «Нам поможе

святий Юр ще й Пречиста Мати

турка звоювати».

Історія нашого народу записала

багато чудесних випадків допомо�

ги Божої Матері, передусім під час

нападу ворогів на нашу землю. Хто

не знає чудесну охорону Почаїв�

ського монастиря в липні 1675 ро�

ку перед турецькою облогою? На

ревну молитву монахів і вірних

Пресвята Богородиця з’явилася

над монастирською церквою і сво�

їм омофором заслонила монастир.

Ту чудесну подію увіковічнила піс�

ня в честь Божої Матері «Ой, зій�

шла зоря вечеровая, над Почаєвом

стала».

Î. Ðîìàí ÒÅÐÅÕÎÂÑÜÊÈÉ

«««« ММММ оооо лллл ииии мммм ,,,,     пппп оооо кккк рррр ииии йййй     нннн аааа сссс     чччч ееее сссс нннн ииии мммм     ТТТТ вввв оооо їїїї мммм
пппп оооо кккк рррр оооо вввв оооо мммм     іііі     іііі зззз бббб аааа вввв ииии     нннн аааа сссс     оооо тттт     вввв сссс яяяя кккк оооо гггг оооо     зззз лллл аааа»»»»

Ïîì³æ Áîãîðîäè÷íèìè ñâÿòàìè íàøîãî öåð-
êîâíîãî ðîêó íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóº
ñâÿòî Ïîêðîâó Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Êóëüò Áî-
æî¿ Ìàòåð³ ÿê Ïîêðîâèòåëüêè íàøîãî íàðîäó
òÿãíåòüñÿ çîëîòîþ íèòêîþ â³ä êíÿæèõ ÷àñ³â àæ
äî ñüîãîäí³. Ñâÿòî Ïîêðîâó Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-
äèö³ îñîáëèâî øàíóâàëîñÿ â óêðà¿íñüêîìó â³é-
ñüêó. ßê ³ êîëè íàðîäèëàñÿ öÿ äóõîâíà òðàäèö³ÿ?

14 жовтня — День Покрову



Літній табір Об’єднання хрис�
тиян�військовослужбовців Ук�
раїни (ОХВУ) — один з небага�
тьох нині функціонуючих
проектів, які реалізуються на
громадському рівні та мають
цільовою аудиторією військо�
вослужбовців та членів їхніх
сімей. Однак його особливість
не тільки в цьому, але й в тих
завданнях, які закладаються у
програму. Поруч з традиційни�
ми — дати змогу юнакам та дів�
чатам (а саме вони становлять
більшість) відпочити та оздо�
ровитися — головною метою є
привернути їхню увагу до
християнських цінностей. 

— Оскільки сьогодні у молодіж�

ному середовищі виник великий

інтерес до вивчення англійської

мови, ми вирішили дати дітям вій�

ськовослужбовців ще й таку мож�

ливість, — розповідає голова

Всеукраїнської громадської орга�

нізації «Об’єднання християн�вій�

ськовослужбовців України», пред�

ставник євангельських християн�

баптистів в складі Ради у справах

душпастирської опіки при Мініс�

терстві оборони України підпол�

ковник запасу Василь Хіміч. —

Отож, Біблія разом з англійською

мовою стали хорошою мотиваці�

єю до перебування в таборі. Зокре�

ма, починаючи з 2001 року, ми вже

провели 18 змін, й кожна з них ма�

ла практично повну наповнюва�

ність. А скільки отримали схваль�

них відгуків! Серед підлітків є й та�

кі, що побували у нас по 5�6 разів.

При цьому вони не приховують

бажання зібратися ще й ще. 

Зрештою, завзятих та енергійних

підлітків (пропуск у табір саме з 13

років) можна зрозуміти. Оскільки

ОХВУ здійснює проект разом зі

своїми іноземними партнерами 

— Міжнародною військово�хрис�

тиянською організацією ACCTS

(Асоціація для християнських кон�

ференцій, навчання та служіння) та

Міжнародною гуманітарною орга�

нізацією «Оливкова гілка» — на час

роботи табору утворюється уні�

кальна міжнародна спільнота, до

складу якої разом з українцями не�

рідко входять американці, англійці

та канадійці. Багато хто із «замор�

ських» гостей — колишні військо�

вослужбовці або члени сімей вій�

ськовиків. Нерідко приїзджають

навіть діючі військові капелани.

Безумовно, таке різномаїття

культур та традицій внесло свої ко�

рективи й у саму програму табору.

Зокрема, з’явилися національні

дні, які проходять на особливому

емоційному підйомі. І якщо амери�

канці, задаючи «темпу» та настрою,

пригощають кока�колою, гамбур�

герами та щедро роздарюють

свою символіку, то українські під�

літки залюбки одягають вишиван�

ки та демонструють заповзяття у

піснях та танцях.

Оскільки табір організовують

військовослужбовці (ОХВУ об’єд�

нує віруючих офіцерів різних кон�

фесій), учасники табору з першого

дня почуваються в умовах, близь�

ких до армійських. Зокрема, кож�

ного ранку вони прокидаються по

команді «Підйом!» Обов’язковий

елемент розпорядку дня — ранко�

ва фізична зарядка, в якій підлітки

беруть участь в строю у складі сво�

їх команд. А перед сніданком

обов’язковий ритуал — підняття

українського прапора під спів дер�

жавного гімну. 

Левову частку дня підлітки про�

водять на заняттях. Навчання від�

бувається у неформальному спіл�

куванні. 

Щодо вивчення Біблії, то під час

цих занять викладачі концентру�

ють увагу на Божих заповідях. По�

яснюють їх дітям, а згодом й спо�

нукають до практики. 

Учасники табору — і підлітки, і

дорослі — найбільше спілкуються

у командах, що також є важливим

елементом табору, адже виховує

командних гравців та вчить відпо�

відальності за ближнього. 

— Люди, які вперше перебувають

в християнських таборах, відзна�

чають для себе, що тут панують де�

що інші, відмінні від тих, до яких

вже звикли, правила спілкування.

Вони бачать доброзичливу атмос�

феру, яка спонукає до творчості та

навчання. Окрім того, багато хто з

підлітків тут вперше чує біблійні іс�

тини і починає самостійно читати

Євангелію. Тож не випадково бать�

ки кажуть, що їхні діти після табо�

рів змінюються на краще...

ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА

За таким гаслом діє щорічний літній табір, який організовує
«Об’єднання християн�військовослужбовців України»

««««ВВВВЧЧЧЧИИИИММММОООО    ББББІІІІББББЛЛЛЛІІІІЮЮЮЮ    ТТТТАААА    ААААННННГГГГЛЛЛЛІІІІЙЙЙЙССССЬЬЬЬККККУУУУ,,,,     ВВВВІІІІДДДДППППООООЧЧЧЧИИИИВВВВААААЮЮЮЮЧЧЧЧИИИИ»»»»

Íàä ñïåöïðîåêòîì æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà¿íè» — «Áëàãî÷åñòÿ» 
ïðàöþâàëè: Ð. Òêà÷óê, Ð. Êîõàí÷óê òà Î. Àë³êîâà
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Ìîëèòâà ïåðåä áèòâîþ
Ñïàñèòåëþ ì³é! Òè ïîëîæèë çà íàñ

äóøó Ñâîþ, àáè ñïàñòè íàñ; Òè çàïî-

â³äàë ³ íàì ïîëàãàòè äóø³ ñâîÿ çà

äðóãè íàøà ³ çà áëèæí³õ íàøèõ. Ðà-

äîñòíî ³äó ÿ ³ñïîëíèòè ñâÿòóþ âîëþ

Òâîþ ³ ïîëîæèòè æèçíü ñâîþ çà Îòå-

÷åñòâî. Âîîðóæè ìÿ êð³ïîñò³þ ³ ìó-

æåñòâîì íà îäîëåí³º âðàãîâ íàøèõ, ³

àùå íàëåæèòü ìí³ óìðåòè, äàðóé ìí³

â ñåì ìóæåñòâî, â³ðó ³ íàä³æäó â³÷íî¿

æèçíè âî Öàðñòâ³¿ Òâîºì. Ìàòè Áî-

æàÿ! Ñîõðàíè ìÿ ïîä ïîêðîâîì Òâî¿ì.

Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, Ãîñïîäè! Àì³íü.

Ìîëèòâà â³éñüêîâîãî ëüîò÷èêà
ïåðåä ïîëüîòîì

Âñåäåðæèòåëþ, Áîæå ñèë ³ âñÿê³ÿ

ïëîòè, ³æå íà õåðóâèì³õ íîñè ìèé ³ ñ

îãíåííîþ êîëåñíèöåþ ²ë³þ íà íåáåñà

âçåìèé, àíãåëàìè æå Òâî¿ìè Àââàêó-

ìà ³ Ô³ë³ïïà äèÿêîíà ïî âîçäóõó ïðå-

íåñèé, òàêîæäå íà Óñïåí³º Ïðå÷èñòèÿ

Ä³âè Ìàð³¿ àïîñòîëè ñîáðàâèé, áëà-

ãîñëîâè ìåíå, ðàáà Òâîºãî âî¿íà (³ì’ÿ),

³ ðàáîâ Òâî¿õ âî¿íîâ (³ìåíà ³íøèõ ÷ëå-

í³â åê³ïàæó) íà êîðàáë³ âîçäóøí³ì ïó-

ò³øåñòâîâàòè ³ìóùîãî (èì) ³ ñïîäîáè

ìåíå (íàñ) ïîòðåáíîº ä³ëî ³ñïîëíèòè ³

ïóò³øåñòâ³º ñ³º âîçäóøíîº áëàãîïî-

ëó÷íî ñîâåðøèòè, ñîõðàíÿþùè ³ ñîá-

ëþäàþùè ìåíå (íàñ) îò âñÿêîãî çëàãî

îáñòîÿí³ÿ, âèäèìèõ ³ íåâèäèìèõ âðà-

ãîâ. ßêî äà, áëàãîäàðí³¿, âîñïîºì ³

ïðîñëàâèì Ïðå÷åñòíîº ³ì’ÿ Òâîº:

Áåçíà÷àëüíîãî Îòöÿ ñî ªäèíîðîäíèì

Òâî¿ì Ñèíîì ³ Ïðåñâÿòèì, Áëàãèì ³

Æèâîòâîðÿùèì Òâî¿ì Äóõîì, íèí³ ³

ïðèñíî ³ âî â³êè â³êîâ. Àì³íü.

Ìîëèòâà â³éñüêîâîãî ìîðÿêà
ïåðåä âèõîäîì â ìîðå

Ãîñïîäè, ²ñóñå Õðèñòå, Áîæå íàø, ïî

ìîðþ ÿêî ïî ñóõó õîäèâèé ³ ñâÿòèÿ Ñâîÿ

ó÷åíèêè îò ñìóùåí³ÿ ³ âîëíåí³ÿ ìîðñêà-

ëî ïðèøåñòâ³ºì Ñâî¿ì ñâîáîäèâèé,

Ñàì ³ íèí³, ñìèðåííî ìîëþ Òåáå, áëà-

ãîñëîâè íàøå ñóäíî âî³íñêîº íåáåñíèì

Òâî¿ì áëàãîñëîâåí³ºì ³ ìí³, ðàáó Òâîºìó

âî¿íó (³ì’ÿ), ³ ðàáàì Òâî¿ì âî¿íàì (³ìåíà),

â êîðàáë³ ñåì ïëèòè ³ìóùèì, ñîïëàâàé.

Ïðèñòàâè íàì Àíãåëà áëàãà âñåñèëü-

íèÿ Òâîºÿ êð³ïîñò³, ºæå ñîõðàíèòè ³ ³ç-

áàâèòè íàñ îò âñÿêèõ ìîùíèõ â³òðîâ,

áóðåé æå ³ ³çëèøí³õ âîëí ³ ³ñòîïëåí³ÿ ³

âñÿêèõ âðàæèõ íàâ³òîâ ³ íàøåñòâ³é, ³ êî-

ðàáëü íàø íåâðåäèìî ñîõðàíè. ² äàæäü

íàì ñèëó, êð³ïîñòü, ìóæåñòâî ³ ïîá³äó, ³

âñ³õ çäðàâèõ ³ áëàãîïîëó÷íèõ â ñëàâó

Òâîþ ìèðíî âîçâðàòè, äà ñëàâó Òåá³

âîçñèëàºì ñî Áåçíà÷àëüíèì òâî¿ì Îò-

öåì ³ Ïðåñâÿòèì, Áëàãèì ³ Æèâîòâîðÿ-

ùèì Òâî¿ì Äóõîì, íèí³ ³ ïðèñíî ³ âî â³êè

â³êîâ. Àì³íü.

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Боже великий, єдиний
(Молитва за Україну)
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Íåøòàòíà ñèòóàö³ÿ, ÿêà ñòàëàñÿ íà áîðòó ñåðåäíüîãî

äåñàíòíîãî êîðàáëÿ «Ê³ðîâîãðàä» ÂÌÑ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ áîéîâèõ ñòð³ëüá, â ÷åðãîâèé ðàç çàñâ³ä÷èëà: â

ðåàëüíèõ áîéîâèõ óìîâàõ, à ñàìå â òàê³ ïîòðàïèâ åê³ïàæ

«Ê³ðîâîãðàäà», íà ïåðøèé ïëàí âèõîäÿòü ïðîôåñ³îíàë³çì,

äîñâ³ä, ìóæí³ñòü ³ â³äâàãà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðÿòóâàëüíèõ

ðîá³ò îäèí ç ìàòðîñ³â îòðèìàâ ïîðà-

íåííÿ. Çíàõîäÿ÷èñü ïîðó÷, ìîðñüêèé

ï³õîòèíåöü ñòàðøèé ìàòðîñ â³éñüêî-

âî¿ ñëóæáè çà êîíòðàêòîì Àðòåì Àí-

ò³ïîâ ï³äõîïèâ ïîðàíåíîãî ìàòðîñà ³

âèí³ñ éîãî ó ïðèì³ùåííÿ êóáðèêà äå-

ñàíòó. Ðîç³ðâàâøè ñâ³é ò³ëüíèê, Àð-

òåì Àíò³ïîâ ïåðåâ’ÿçàâ ïîðàíåíîãî

òîâàðèøà òà âèí³ñ íà âåðõíþ ïàëóáó

êîðàáëÿ, äå çíàõîäèâñÿ îñîáîâèé

ñêëàä äåñàíòó. Ïîñòðàæäàëîìó áóëî

íàäàíî ìåäè÷íó äîïîìîãó, ï³ñëÿ ÷îãî

ðàçîì ç ³íøèìè ïîñòðàæäàëèìè åâà-

êóéîâàíî íà ñàí³òàðíîìó êàòåð³ «Ñî-

êàëü» äî â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ.

Çà óïåâíåí³ òà ð³øó÷³ ä³¿, âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ âèíèêíåííÿ

íåøòàòíî¿ ñèòóàö³¿ íà ñåðåäíüîìó äåñàíòíîìó êîðàáë³

«Ê³ðîâîãðàä», ñòàðøîãî ìàòðîñà â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà

êîíòðàêòîì Àðòåìà Àíò³ïîâà çàîõî÷åíî çàñòóïíèêîì

êîìàíäóâà÷à Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè ç

áåðåãîâî¿ îáîðîíè — íà÷àëüíèêîì Öåíòðó â³éñüê áåðå-

ãîâî¿ îáîðîíè ãåíåðàë-ìàéîðîì Îëåêñàíäðîì Îñòðîâ-

ñüêèì.

Â³òàþ÷è ìîðñüêîãî ï³õîòèíöÿ ³ç îòðèìàíîþ íàãîðîäîþ,

ãåíåðàë-ìàéîð Îëåêñàíäð Îñòðîâñüêèé çàçíà÷èâ, ùî

ìîðñüê³ ï³õîòèíö³, âåäó÷è áîðîòüáó çà æèâó÷³ñòü êîðàáëÿ,

ïðîäåìîíñòðóâàëè ìóæí³ñòü, ãîòîâí³ñòü äî ñàìîïîæåðòâè

çàðàäè æèòòÿ ³íøèõ ëþäåé.

— Ãàñëî â³éñüê áåðåãîâî¿ îáîðîíè «Ñîá³ — ÷åñòü, íà-

ùàäêàì — ïàì’ÿòü, Óêðà¿í³ — ñëàâà!» çíàéøëî ï³äòâåð-

äæåííÿ ó ä³ÿõ äåñàíòó êîðàáëÿ. ² ìåí³ äóæå ïðèºìíî, ùî

íàø³ ìîðñüê³ ï³õîòèíö³ ìàþòü òàêó ÷åñòü! — íàãîëîñèâ

çàñòóïíèê êîìàíäóâà÷à Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ Óê-

ðà¿íè ç áåðåãîâî¿ îáîðîíè. Ìè ìàºìî áóòè ãîòîâèìè äî

âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü. Ó ñòåïàõ, ã³ðñüê³é ì³ñöåâîñò³,

òàì, äå íàêàæå Áàòüê³âùèíà, ìè ïîâèíí³ âèêîíàòè çàâ-

äàííÿ çà ïðèçíà÷åííÿì.

Êð³ì òîãî, ïðî ìóæí³é â÷èíîê ñèíà ïîâ³äîìëåíî áàòü-

êàì — Ëåîí³äó Ôåäîðîâè÷ó òà Ãàëèí³ Áîðèñ³âí³, à òàêîæ êå-

ð³âíèöòâó ì³ñòà Ãîðë³âêà íà Äîíå÷÷èí³, äå ìåøêàº ðîäèíà

ìàòðîñà.

20 âåðåñíÿ ó Ñ³ìôåðîïîë³, â
ðîçòàøóâàíí³ 386-ãî â³éñüêîâîãî
ãîñï³òàëþ Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî
êë³í³÷íîãî öåíòðó Êðèìñüêîãî
ðåã³îíó â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ êåð³â-
íîãî ñêëàäó áðèãàäè íàäâîäíèõ
êîðàáë³â Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ
Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç ìî-
ðÿêàìè — ÷ëåíàìè åê³ïàæó ñå-
ðåäíüîãî äåñàíòíîãî êîðàáëÿ
«Ê³ðîâîãðàä».

Çà äîðó÷åííÿì êîìàíäóâà÷à Â³é-

ñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè àäì³ðàëà Â³ê-

òîðà Ìàêñèìîâà êîìàíäèð áðèãàäè íàäâîäíèõ êîðàáë³â êà-

ï³òàí 2-ãî ðàíãó Ðîìàí Ãëàäê³é ïîäÿêóâàâ ìàòðîñàì Àíäð³þ

Ñâ³ùó òà Áîãäàíó Ìîë³íñüêîìó ç³ ñêëàäó àâàð³éíî-ðÿòó-

âàëüíî¿ ïàðò³¿ ñåðåäíüîãî äåñàíòíîãî êîðàáëÿ «Ê³ðîâîãðàä»

çà âïåâíåí³ òà ð³øó÷³ ä³¿ ç ëîêàë³çàö³¿ òà ãàñ³ííÿ ïîæåæ³, ÿêà

âèíèêëà íà áîðòó êîðàáëÿ â õîä³ íàâ÷àííÿ íà ïîë³ãîí³ «Îïóê».

Êîìàíäèð â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî

ç’ºäíàííÿ âðó÷èâ ìîðÿêàì ãðàìîòè

êîìàíäóâà÷à â³ò÷èçíÿíîãî ôëîòó. Êà-

ï³òàí 2-ãî ðàíãó Ðîìàí Ãëàäê³é òàêîæ

ïîâ³äîìèâ Àíäð³þ Ñâ³ùó òà Áîãäàíó

Ìîë³íñüêîìó ïðî òå, ùî ¿ì äîñòðîêîâî

ïðèñâîºíî â³éñüêîâå çâàííÿ «ñòàðøèé

ìàòðîñ». Â³ä êîëåêòèâó áðèãàäè íàä-

âîäíèõ êîðàáë³â ìîðÿêè îòðèìàëè ïî-

äàðóíêè òà ïàêåòè ³ç ñîëîäîùàìè.

Ñï³ëêóþ÷èñü ç³ ñâî¿ì êîìàíäèðîì,

ìàòðîñè åê³ïàæó ÑÄÊ «Ê³ðîâîãðàä»

çàÿâèëè, ùî ïî÷óâàþòüñÿ äîáðå ³ ðîçðàõîâóþòü íà ñêîð³-

øå ïîâåðíåííÿ íà êîðàáåëü. Áîéîâèé íàñòð³é Àíäð³ÿ Ñâ³-

ùà òà Áîãäàíà Ìîë³íñüêîãî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ï³äòðèìàâ ³

íà÷àëüíèê 386-ãî â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ Â³éñüêîâî-ìå-

äè÷íîãî êë³í³÷íîãî öåíòðó Êðèìñüêîãî ðåã³îíó ï³äïîëêîâ-

íèê ìåäè÷íî¿ ñëóæáè ªâãåí Ïèâîâàð, ÿêèé íàãîëîñèâ, ùî

ñòàí çäîðîâ’ÿ ìîðÿê³â çàäîâ³ëüíèé.

ГГГГЕЕЕЕРРРРООООЇЇЇЇ     ННННААААШШШШООООГГГГОООО    ВВВВІІІІЙЙЙЙССССЬЬЬЬККККАААА
17 âåðåñíÿ ï³ä ÷àñ ÷åðãîâîãî åòàïó êîìïëåêñó

òàêòè÷íèõ íàâ÷àíü «Âçàºìîä³ÿ–2010» íà áîðòó ñå-
ðåäíüîãî äåñàíòíîãî êîðàáëÿ «Ê³ðîâîãðàä» Â³é-
ñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè âíàñ-
ë³äîê êîðîòêîãî çàìèêàííÿ ñòàâñÿ íåñàíêö³îíîâà-
íèé ïóñê äâîõ ðàêåò, ÿêèé ñïðè÷èíèâ âèáóõ òà çàãî-
ðÿííÿ ó âíóòð³øíüîìó ïðèì³ùåíí³ êîðàáëÿ. Çàâäÿêè
âì³ëèì òà ñàìîâ³ääàíèì ä³ÿì ÷ëåí³â åê³ïàæó ïîæå-
æó áóëî ëîêàë³çîâàíî òà ïîãàøåíî. Çà âïåâíåí³ òà
ð³øó÷³ ä³¿ ç ëîêàë³çàö³¿ òà ãàñ³ííÿ ïîæåæ³ íà áîðòó
ÑÄÊ «Ê³ðîâîãðàä» ñòàðøèé ìàòðîñ â³éñüêîâî¿ ñëóæ-
áè çà êîíòðàêòîì Àðòåì Àíò³ïîâ, ìàòðîñè Àíäð³é
Ñâ³ù òà Áîãäàí Ìîë³íñüêèé çàîõî÷åí³ êîìàíäóâàí-
íÿì ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè

ñòàðøèé ìàòðîñ

â³éñüêîâî¿

ñëóæáè

çà êîíòðàêòîì

Àðòåì Àíò³ïîâ
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Згідно з офіційною версією, під кі�

лем корабля вибухнула донна ні�

мецька міна, встановлена напри�

кінці квітня 1944�го або ж в’язка

таких мін. Але існують і мають пра�

во на життя інші версії, неофіційні,

проте дуже популярні. За однією з

них відповідальність за загибель

«Цезаря» — «Новороссийска» не�

суть італійські, англійські і навіть

радянські диверсанти.

На момент загибелі лінійному

кораблю «Новороссийск», а фак�

тично «Цезарю», виповнилося 44

роки — термін, поважний для ко�

рабля, але не для лінкора. Значну

частину свого життя лінкор носив

інше ім’я — «Giulio Cesare» або, як

прийнято було іменувати його в

наших джерелах, «Джуліо Чезаре»,

і перебував у складі італійських

ВМС. Він був закладений в Генуї

влітку 1910 року і спущений на во�

ду в 1911 році. В травні 1914�го

став повноцінним кораблем іта�

лійського військового флоту. У

Першій світовій війні лінкор брав

участь лише один раз як корабель

вогневої підтримки. У 20�х роках

минулого століття використову�

вався як учбово�бойовий корабель

для підготовки корабельних арти�

леристів. В ході Другої світової

війни займався супроводом кон�

воїв, хоча і брав участь в одному

морському бою. Як відзначають

практично всі дослідники, кора�

бель був переданий після війни

італійцями радянським морякам в

запущеному стані. Коли «Це�

зарь» — «Новороссийск» прибув

до Севастополя, командування

Чорноморським флотом віддало

наказ — в найкоротші терміни пе�

ретворити корабель на повноцін�

ну бойову одиницю.

У серпні 1949 року «Цезарь» —

«Новороссийск» взяв участь в ма�

неврах ескадри як флагман, адже

політична обстановка вимагала

продемонструвати успіхи радян�

ських моряків в освоєнні італій�

ських кораблів. В результаті ескад�

ра вийшла в море, а розвідка НАТО

переконалася, що «Новороссийск»

у складі флоту. З 1949 по 1955 рік

лінкор вісім разів перебував на різ�

них стадіях заводського ремонту. У

травні 1955 року повторно увій�

шов до строю першої лінії кораб�

лів ЧФ і до кінця жовтня кілька ра�

зів виходив у море, відпрацьовую�

чи завдання з бойової підготовки.

***
Ввечері 28 жовтня 1955 року лін�

кор повернувся з останнього вихо�

ду в море і зайняв місце в Північній

бухті у районі Набережної Мор�

ського Госпіталю, за 110 метрів від

берега. Дійсна глибина там склада�

ла 17 метрів води і ще близько 30

метрів в’язкого придонного мулу.

««ССААГГАА  ППРРОО  ЛЛІІННККООРР»»
29 жовтня виповнюється 55 роковина з трагедії, що сталася в північній
бухті Севастополя — загибель лінкору «Новороссийск» і 614 членів
його екіпажу. З них 205 — наші співвітчизники

Ðîçñåêðå÷åíà ëèøå ÷åðåç äåñÿòèë³òòÿ ³ñòîð³ÿ
ö³º¿ òðàãåä³¿ çàëèøèëà äëÿ íàñ áàãàòî ôàêò³â ç
æèòòÿ «Öåçàðÿ» — «Íîâîðîññèéñêà», éîãî åê³-
ïàæ³â (³òàë³éñüêîãî, àíãë³éñüêîãî ³ ðàäÿíñüêîãî)
³, çâè÷àéíî æ, éîãî îñòàííüîãî äíÿ… «29 æîâ-
òíÿ 1955 ðîêó â Ï³âí³÷í³é áóõò³ Ñåâàñòîïîëÿ, —
ÿê ïîâ³äîìëÿëè ÷èñëåíí³ äæåðåëà, — çàòîíóâ
ôëàãìàí åñêàäðè ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó ÂÌÔ
ÑÐÑÐ ë³íêîð «Íîâîðîññèéñê». Çàãèíóëî á³ëüøå
600 ìîðÿê³â, ìîëîä³, ì³öí³ õëîïö³...» 
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На момент вибуху командир лін�

кора капітан 1 рангу Кухта знахо�

дився у відпустці. Його обов’язки

виконував старший помічник капі�

тан 2 рангу Хуршудов. Згідно штат�

ного розкладу на лінкорі перебува�

ли 68 офіцерів, 243 старшини,

1231 матрос. Після того, як «Ново�

российск» став на якорі, частина

екіпажу пішла на берег у звільнен�

ня. На борту залишалися понад пів�

тори тисячі чоловік — частина екі�

пажу і нове поповнення (200 чоло�

вік), а також курсанти морських

училищ і солдати, які напередодні

прибули на лінкор. 

29 жовтня о 01 годині 31 хвили�

ні за московським часом під кор�

пусом корабля з правого борту на

носі пролунав потужний вибух. За

оцінками фахівців, його сила була

еквівалентна вибуху 1000–2000 кі�

лограмів тринітротолуолу. З пра�

вого борту в підводній частині

корпусу утворилася пробоїна пло�

щею понад 150 квадратних метрів,

а з лівого борту і вздовж кіля —

вм’ятина із стрілкою прогину від 2�

х до 3�х метрів. Загальна площа

пошкоджень підводної частини

корпусу (не пробоїни, а саме пош�

коджень) складала близько 340

квадратних метрів на ділянці зав�

довжки 22 метри. У пробоїну зразу

ж хлинула вода, і через 3 хвилини

виник диферент в 3–4 градуси і

крен в 2 градуси на правий борт. 

О 01 годині 40 хвилин про те, що

стався вибух, доповіли командува�

чеві флотом. До 02 години, коли

крен на правий борт досяг 5 граду�

сів, на лінкорі вже знаходилися ко�

мандувач Чорноморським флотом

віце�адмірал В. Пархоменко, на�

чальник штабу флоту віце�адмірал

С. Чурсин, член Військової ради ві�

це�адмірал Н. Кулаков, виконую�

чий обов’язки командувача ескад�

рою контр�адмірал Н. Ніколь�

ський, начальник штабу ескадри

контр�адмірал А. Зубков, командир

дивізії крейсерів контр�адмірал

С. Лобов та ще 28 старших офіце�

рів штаба флоту. Крен на лівий

борт і надалі посилювався. До 03

години 30 хвилин на палубі виши�

кувалося близько 800 моряків, не

зайнятих у боротьбі за живучість, а

біля борту лінкора стояли ряту�

вальні судна. В.о. командувача ес�

кадрою Нікольський запропонував

перевести на них матросів, але діс�

тав категоричну відмову команду�

вача ЧФ Пархоменка. До 04 години

14 хвилин «Цезарь» — «Новорос�

сийск», що набрав понад 7 тисяч

тонн води, став перевертатися до�

гори днищем. Кілька десятків чо�

ловік встигли перебратися в

шлюпки і на сусідні кораблі, але

сотні моряків занурилися з палуби

у воду. Багато членів екіпажу зали�

шилися всередині лінкора. Як по�

тім пояснював членам урядової ко�

місії віце�адмірал Пархоменко він

«…не вважав доцільним завчасно на�

казати особовому складу залишити

корабель, оскільки до останніх хви�

лин сподівався, що корабель буде

врятований», у нього навіть не ви�

никало думки, що корабель загине.

Його «надія» коштувала життя сот�

ням людей, які, потрапивши у воду,

зразу ж були накриті корпусом лін�

кора. Безпосередньо в результаті

вибуху і затоплення носових відсі�

ків загинули від 150 до 200 чоловік.

Інші — під час перекидання лінко�

ра. Своєчасної евакуації особового

складу організовано не було. Біль�

шість моряків залишилася всере�

дині корпусу. Частина з них ще

довго трималася в повітряних по�

душках відсіків, але врятувати вда�

лося лише дев’ять чоловік. За спо�

гадами водолазів, замуровані і при�

речені на смерть моряки співали

відомого «Варяга». Аж до ранку 1

листопада водолази чули стуки з

борту лінкора...

«Женщины валялись в надгроб�

ных венках, рыдали и голосили,

проклиная море, судьбу, корабль,

адмирала... В их глазах еще стояло

страшное ночное видение: черная

туша опрокинувшегося линкора,

скопище людских голов в воде, бур�

лящей от вырывавшегося из кор�

пуса воздуха, от предсмертных

вздохов, от взмахов сотен рук,

плывших и утопавших. Они плыли

к берегу, где с высоты железнодо�

рожной насыпи взывали к ним их

жены и дети. Они тонули у них на

глазах, и жены, мертвея, превра�

щались во вдов, сыновья — в сирот.

Стена людского горя остановила

ночной экспресс, шедший в Севас�

тополь 29 октября 1955 года...

Машинист и пассажиры, разбу�

женные горестным воем, вгляды�

вались в темень бухты, исполосо�

ванную лучами прожекторов. Там

разворачивалась одна из самых

страшных в истории мореплава�

ния трагедий...». 

(З повісті Миколи Черкашина

«Реквием линкору»).

Первинні версії — вибух бензо�

цистерн або артилерійських льо�

хів — були відкинуті практично

зразу ж. Залишалося ще декілька

версій: вибух міни, торпедна атака

підводного човна і диверсія. Після

вивчення обставин найбільше «го�

лосів» набрала мінна версія, що бу�

ла цілком переконливою — міни в

севастопольських бухтах не були

рідкістю, починаючи з часів Гро�

мадянської війни. На користь мін�

Â³öå-àäì³ðàë Ïàðõîìåíêî íå ââàæàâ
çà äîö³ëüíå íàêàçàòè îñîáîâîìó

ñêëàäó çàëèøèòè êîðàáåëü:
äî îñòàíí³õ õâèëèí â³í ñïîä³âàâñÿ,

ùî ë³íêîð áóäå âðÿòîâàíèé.



ної версії говорили і деякі свідчен�

ня водолазів, «зручні» для винесен�

ня остаточного рішення. Як розпо�

відали водолази, що оглядали пош�

кодження лінкора: «Кінці обшивки

пробоїни заломлені всередину. За

характером — пробоїни, задерті

від обшивки, — вибух був із зов�

нішнього боку корабля. Джерело

вибуху треба шукати під днищем

лінкора». 

В 2009 році, коли за підтримки

місцевої влади Севастополя рік бу�

ло проголошено «роком пам’яті

Новороссийска», була висунута ще

одна версія: «корабель був підірва�

ний двома зарядами із сумарним

тротиловим еквівалентом в межах

2000 кілограм, встановленими на

ґрунті в районі носових артиле�

рійських льохів головного калібру,

на незначній відстані від діамет�

ральної плоскості корабля і один

від одного. Вибухи сталися з ко�

ротким інтервалом, що зумовив

створення кумулятивного ефекту і

нанесення пошкоджень, в резуль�

таті яких корабель затонув»... 

Проти кого була направлена ця

провокація? Згідно з версією, перш

за все проти керівництва ВМФ кра�

їни. На це питання через два роки

після загибелі «Новороссийска» на

осінньому пленумі ЦК КПРС 29

жовтня 1957 року публічно відпо�

вів Микита Сергійович Хрущов:

«Нам предложили вложить во

флот более 100 миллиардов руб�

лей и строить старые катера и эс�

минцы, вооруженные классичес�

кой артиллерией. Мы провели

большую борьбу, сняли Кузнецо�

ва… думать, заботиться о флоте, об

обороне он оказался неспособ�

ным. Нужно все оценивать по�но�

вому. Надо строить флот, но, преж�

де всего, строить подводный флот,

вооруженный ракетами».

Загибель «Цезаря» — «Новорос�

сийска» послужила початком мас�

штабного кадрового і корпусного

скорочення Військово�морського

флоту СРСР. На «металобрухт» піш�

ли не лише застарілі лінкори «Се�

вастополь» і «Октябрьская револю�

ция», трофейні крейсери «Керч» і

«Адмирал Макаров», безліч тро�

фейних підводних човнів, есмінців

і кораблів інших класів довоєнної

побудови, але і сучасні «новобуди»,

в більшості крейсера.

Одразу ж після катастрофи пос�

тало питання про підйом лінкора.

Це було обумовлено як небезпе�

кою вибуху боєзапасу (тротило�

вий еквівалент більше 100 тонн),

так і екологічними наслідками, а

також тим, що остов лінкора зава�

жав вільному маневруванню в бух�

ті. Питання про відновлення лінко�

ра не ставилося. 9 лютого 1956 ро�

ку Рада Міністрів СРСР постанови�

ла: лінкор підняти і відбуксирувати

в бухту Козача на прибережну мі�

лину для переробки на метал, ро�

боти закінчити в останньому квар�

талі 1957 року. Влітку 1956 року

експедиція особливого призна�

чення «ЕОП�35» приступила до

підйому лінкора методом проду�

вання. Підготовка до підйому була

повністю завершена до кінця квіт�

ня 1957 року. Генеральне проду�

вання почали вранці 4 травня і то�

го ж дня завершили підйом. Кора�

бель сплив догори кілем. Звістка

про спливання лінкора рознеслася

по всьому Севастополю, і, не зва�

жаючи на сильний дощ, всі береги

бухти й довколишні пагорби були

вкриті людьми. 28�го травня його

відвели в Козачу бухту. Корабель

був розібраний на метал і переда�

ний частково на завод «Запорож�

сталь», частково на «Азовсталь».

Але на дні Козачої та Севастополь�

ської бухт ще залишилися лежати

останки колись грізного лінкора.

Стволи його 320�мм гармат ще до

1971 року лежали напроти Вій�

ськово�морського училища, по�

дальша їх доля, на жаль, невідома…

Для з’ясування причин вибуху

була створена урядова комісія на

чолі із заступником голови Ради

Міністрів СРСР генерал�полковни�

ком інженерно�технічної служби

В. Малишевим. Свій висновок комі�

сія зробила через два з половиною

тижні після катастрофи (дуже

жорсткі терміни були встановлені

в Москві). 17 листопада висновок

комісії був представлений в Прези�

дію ЦК КПРС і Раду Міністрів СРСР,

вони його прийняли і схвалили.

Причиною катастрофи був назва�

ний «зовнішній підводний вибух

(неконтактний донний) заряду з

тротиловим еквівалентом 1000�

1200 кг». Найбільш вірогідним виз�

нали вибух німецької магнітної мі�

ни, що залишилася на ґрунті після

Великої Вітчизняної війни. Що ж

до відповідальності, то прямими

винуватцями загибелі значної

кількості людей і лінкора «Це�

зарь» — «Новороссийск» були виз�

нані виконуючий обов’язки ко�

мандувача Чорноморським фло�

том віце�адмірал В. Пархоменко,

виконуючий обов’язки командува�

Ïðè÷èíîþ êàòàñòðîôè áóâ íàçâàíèé
«çîâí³øí³é ï³äâîäíèé âèáóõ çàðÿäó
ç òðîòèëîâèì åêâ³âàëåíòîì
1000–1200 êã». 



ча ескадрою контр�адмірал М. Ні�

кольський і виконуючий обов’язки

командира лінкора капітан 2 рангу

Г. Хуршудов. Комісія відзначила, що

пряму відповідальність за катас�

трофу з лінкором «Новороссийск»

і особливо за загибель людей несе

також і член Військової ради Чор�

номорського флоту віце�адмірал

М. Кулаков. 

Але, не зважаючи на суворі вис�

новки, справа обмежилася тим, що

командира лінкора О. Кухту пони�

зили в званні і відправили в запас.

Також були зняті з посади і пони�

жені в званні: командир дивізії

охорони водного району контр�

адмірал Галицький, в.о. командува�

ча ескадрою Нікольський і член

Військової ради Кулаков. Через

п’ять�шість років вони (окрім Га�

лицького) були відновлені в ко�

лишніх званнях. Жодних судових

дій відносно нього і інших «фігу�

рантів справи» не провадилось.

У 1956 році був знятий з посади

Главком ВМФ СРСР адмірал М. Ко�

вальов. Комісія також відзначила,

що: «…матросы, старшины и офи�

церы, а также офицеры, руково�

дившие непосредственной борь�

бой за спасение корабля: и.о. ко�

мандира БЧ�5 т. Матусевич, коман�

дир дивизиона живучести т.

Городецкий и помогавший им на�

чальник технического управления

флота т. Иванов умело и самоот�

верженно вели борьбу с поступав�

шей на корабль водой, хорошо

знали каждый свое дело, проявля�

ли инициативу, показали образцы

мужества и подлинного героизма.

Но все усилия личного состава бы�

ли обесценены и сведены на нет

преступно�легкомысленным, нек�

валифицированным и нереши�

тельным командованием...»…

В документах комісії детально

говорилося про тих, хто повинен

був, але так і не зумів організувати

порятунок екіпажу і корабля. Про�

те жоден з цих документів так і не

дав прямої відповіді на головне пи�

тання: що ж стало причиною ка�

тастрофи? 

Розповідаючи про лінкор «Ново�

российск», велику частину дослід�

жень присвячують лише трагічним

подіям, забуваючи про те, що довгі

шість років лінкор, як і його екіпаж,

був єдиним живим організмом.

Ніч 29 жовтня 1955�го стала для

багатьох членів команди остан�

ньою в житті. Говорять, що статис�

тика — точна наука, але інколи во�

на буває страшною в своїй точнос�

ті, адже 614 молодих і здорових

хлопців — це вже не статистика, а

трагедія родин. Всі вони назавжди

залишилися для нас «новороссий�

цами». Щороку, поки живі учасни�

ки тих подій, поки працює в Севас�

тополі рада ветеранів лінкора «Но�

вороссийск», списки загиблих

постійно уточнюються. Спочатку

кількість жертв аварії визначалась

в 607 чоловік, а вже сьогодні ми

можемо назвати більш точну циф�

ру — 614. Є надія, що до 55�ї річни�

ці з дня трагедії цей список буде

повним. І коли ми говоримо, що

загибель «Новороссийска» — тра�

гедія всього радянського народу,

то повинні пам’ятати, що Росія

втратила 303 своїх синів, Україна

— 205, Білорусь — 28, Молдова —

12, Азербайджан — 11, Латвія — 10,

Литва — 9, Грузія і Казахстан — 8,

Узбекистан — 6, Абхазія — 4, Вір�

менія — 3, по одному — Киргиз�

стан, Туркменістан, Таджикистан,

Естонія і Нагірний Карабах. 

У своїй книзі «Трагедія «Цезарів».

Життя і доля двох легенд: імпера�

тора і корабля», яка була підготов�

лена до жовтня 2009�го (саме з її

презентації в Севастополі і почав�

ся Рік Пам’яті «Новороссийска»)

ми вказали повніший список за�

гиблих на кораблі. Пошук треба

продовжувати, навіть не зважаючи

на те, що пройшло півстоліття.

Причому продовжувати пошук не

лише в розкритті таємниці загибе�

лі корабля, але і пошук рідних і

близьких загиблих. 

Однією з візитних карток Севас�

тополя, його символом, є пам’ят�

ник затопленим кораблям. Згідно

з історичною довідкою він був

споруджений в 1905 році на згад�

ку про кораблі, принесені в жер�

тву, щоб прикрити Севастополь

від ворожих атак з моря. У період з

вересня 1854�го по серпень 1855�

го всі кораблі Чорноморського

флоту, що знаходились в Севасто�

полі, були затоплені. І ось через

століття цей пам’ятник став німим

свідком ще однієї трагічної сто�

рінки, пов’язаної із затопленням

корабля. Ще зовсім недавно, тоб�

то в кінці минулого століття, ім’я

лінкора було успадковане ТАКРом

(важким авіаносним крейсером —

прим. авторів). Сьогодні немає ні

корабля, ні імені. Але є пам’ять —

та пам’ять, яку неможливо витра�

вити з серця. Дійсно, офіційні

особи і джерела довгі роки мовча�

ли про загибель лінкора «Це�

зарь» — «Новороссийск». І лише

недавно розсекретили документи

тієї пори.

Ñåðã³é ÑÌÎËßÍÍ²ÊÎÂ
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Ïî÷àòêîâî ââàæàëè, ùî ê³ëüê³ñòü
ìîðÿê³â, ÿê³ çàãèíóëè, ñòàíîâèòü

607 îñ³á, àëå ñüîãîäí³ º ï³äñòàâè
íàçâàòè á³ëüø òî÷íó öèôðó — 614.
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— Євгене Григоровичу, як і
коли саме зародилася ідея роз�
почати пошуковий рух?

— Достатньо точно відомо, що

цей рух виник відразу ж після вій�

ни і у 50–80�х роках став доволі

масовим, хоча і неформальним. Бі�

ля його витоків стояли звичайні

люди, що робили благородну

справу — пошук «забутих» останків

радянських солдат з метою їх гід�

ного поховання. Пошуковий рух

знав періоди піднесення і занепаду,

але дотепер не зник, адже пошу�

ковці фактично виконують роботу,

не зроблену похоронними коман�

дами в роки війни.

За часи незалежності України ба�

гато розмов велося про повернен�

ня історичної пам’яті. Неодноразо�

во вченими мужами здійснювали�

ся екскурси вглиб століть в пошу�

ках ідей, які б стали близькими

всьому населенню України та дали

змогу об’єднати народ. Та навіть

науково обґрунтовані та доведені

факти древньої історії, як скажімо,

висвітлення трипільської темати�

ки, навряд чи знайшли шлях до

сердець широкого загалу — це бу�

ли події занадто давні і не пов’язані

з сьогоденням так тісно, щоб ско�

лихнути патріотичні почуття на�

роду. В той же час Велика Вітчиз�

няна війна, яка двічі вогняним ва�

лом прокотилася по території Ук�

раїни від її східних кордонів до

західних, містила в собі те, що

здатне торкнутися глибин народ�

ної душі. Тисячі безіменних могил

залишила вона на своєму шляху.

Мабуть, важко знайти родину, в

якій би не пам’ятали рідних людей,

що згинули в полум’ї тієї війни. Не�

поховані дотепер останки тих, ко�

му ми зобов’язані своїм існуван�

ням, щедро всівають українську

землю. Це «пам’ятник» нашому без�

пам’ятству, бо викинуті вони в яри і

лісосмуги своїми ж нащадками, що

в гонитві за раритетами, а то й

просто заради цікавості, знехтува�

ли всіма нормами християнської

та загальнолюдської моралі. І лише

нечисленні пошукові загони на�

справді намагаються рятувати цю

пам’ять. 

Будемо відверті: давайте пог�

лянемо на сучасну молодь. Фак�

тично, вона кинута напризволяще.

Тоді, як держава упродовж майже

двох десятиліть самоусунулась від

виховних програм, займаючись

недолугою імітацією виховання. В

той же час, спілкуючись з різними

верствами населення, пошуковці

добре знають, як тягнуться до їх�

ньої справи підлітки, скільки ціка�

вості виявляють наші діти, коли їм

вдається доторкнутися до живої іс�

торії. Пошукова справа — це те, що

може дати відчуття причетності до

великих подій. Молодь, що дотор�

кнулась до цієї справи, отримує

нову систему етичних орієнтирів

та моральних цінностей. Але знову

ж таки, без допомоги держави цей

пласт підняти неможливо.

— Під час пошукових робіт
Ви часто знаходите останки
солдатів з колишніх республік
Радянського Союзу, а тепер
вже інших держав. 

— В бойових діях на території

України брали участь представни�

ки всіх народів колишнього СРСР.

Отже виявлення останків та вста�

новлення обставин загибелі пред�

ставників інших держав, що утво�

рилися після розпаду СРСР, нала�

Голова організації «Пошук — Дніпро»
Євген ТРУШЕНКО:

Çàã³í «×åðâîíèõ ñë³-

äîïèò³â», ñòâîðåíèé

øê³ëüíèì â÷èòåëåì

ªâãåíîì Òðóøåíêîì ó

1983 ðîö³, ïî÷àâ

ñâîþ ðîáîòó â ïåðåä-

ì³ñò³ ì³ñòå÷êà Ñè-

íåëüíèêîâå, ùî íà

Äí³ïðîïåòðîâùèí³, äå

íà ïî÷àòêó æîâòíÿ

1941 ðîêó ãåðî¿÷íî

ñòðèìóâàëè íàñòóï

âîðîãà âî¿íè 95-ãî

ïðèêîðäîííîãî çàãî-

íó. Â õîä³ ò³º¿ ïîøóêî-

âî¿ åêñïåäèö³¿ áóëè

ï³äíÿò³ ç³ ñòàðèõ îêî-

ï³â îñòàíêè ñîðîêà

âîñüìè ïîëåãëèõ òóò

âî¿í³â-ïðèêîðäîííè-

ê³â, ïðè÷îìó ï’ÿòüîõ ç

íèõ âäàëîñÿ ³äåíòèô³-

êóâàòè çà «ñìåðòíè-

ìè» ìåäàëüéîíàìè, à

íà ì³ñö³ ñàìîãî áîþ

ïðèêîðäîííèê³â âñòà-

íîâëåíî ïàì’ÿòíèé

çíàê.
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годження контактів з їхніми роди�

чами сприятиме зміцненню між�

народного авторитету України як

цивілізованої та дружньої держа�

ви. Яскравим прикладом реалізації

такого підходу є виявлення орга�

нізацією «Пошук–Дніпро» остан�

ків загиблого в лютому 1943 р. під

час визволення м. Синельникове

Алгадая Джамбулова, сина Джам�

була Джабаєва — великого казах�

ського поета. Могилу, в якій похо�

вані останки Алгадая Джамбулова,

неодноразово відвідували делега�

ції республіки Казахстан. Користу�

ючись нагодою, я хотів би висло�

вити щиру подяку нашим спонсо�

рам, без матеріальної підтримки

яких чимало наших пошукових

проектів так і залишилися б нез�

дійсненими. Це керівники громад�

ського руху «Нова Україна» Андрій

Біжко, Ігор Цуканов, а також один

з підприємців Кривого Рога Ярос�

лав Жилкін. Ось він — наочний

приклад благодійності і благо�

родства, приклад високої хрис�

тиянської моралі та безмежної ша�

ни і поваги до рядових солдатів

Великої Перемоги.

Також необхідно приділяти на�

лежну увагу виявленим останкам

солдат супротивника, оскільки во�

ни смертю вже сплатили свій борг.

— Будь�які польові пошукові
роботи здійснюються архео�
логічними методами? 

— Так. Але і тут необхідно чітко

розуміти, що такі методи є руйнів�

ними за визначенням. Тобто, коли

пам’ятка розкопується, вона пов�

ністю знищується і повторне вив�

чення її вже неможливе. Саме тому

«тематичні» розкопки будь�якого

історичного об’єкту, коли метою

таких робіт є лише локальне зав�

дання (наприклад, знаходження та

ексгумація останків), є невірним,

ненауковим підходом. В ході роз�

копок історичний об’єкт має вив�

чатись та документуватись пов�

ною мірою, і така документація по�

винна ставати доступною для вив�

чення та узагальнення. 

Таким чином, на часі стоїть уза�

конення такого поняття, як «вій�

ськова археологія». Вона повинна

сприйматися як система наукових

досліджень, документування та

вивчення територій військових

дій ХХ�го століття з пошуковою

спрямованістю. Місця битв, окупа�

ції, території активності партизан�

ських сил — все це може стати

предметом досліджень у військо�

вій археології. Сучасні знахідки

пошукових загонів дозволяють де�

талізувати сумні події 65�річної

давності і зберегти їх для нащадків.

А відтак стає нагальним питання

підготовки кадрів військових архе�

ологів. Єдиним доступним мето�

дом такої підготовки, як на мою

думку, є «вирощування» таких фа�

хівців в ході практичної роботи

пошукових організацій з наступ�

ним визнанням їхньої кваліфікації. 

Для цього пропонується створи�

ти кваліфікаційну комісію з пошу�

ковців України, що мають значні

досягнення в практичній пошуко�

вій роботі як радянського, так і

пострадянського періоду. Така ко�

місія, по закінченні кожного по�

льового сезону, має розглядати ма�

теріали звітів, що надходять від по�

шукових загонів на місцях, рецен�

зувати їх і встановлювати

пошуковців, чий рівень занять та

навичок достатній для присвоєння

кваліфікації «Військовий архео�

лог». Особі, що має таку кваліфіка�

цію, надається право отримувати

на своє ім’я дозвільні документи на

виконання комплексу дослідниць�

ко�пошукових робіт з тематики

«Військова археологія», а за підсум�

ками робіт вона зобов’язана пода�

«Îðãàí³çàö³ÿ «Ïîøóê-Äí³ïðî» çàðåºñòðîâàíà ó 1995 ðîö³ â

ì. Ñèíåëüíèêîâå Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ÿê ïðàâîíàñòóï-

íèöÿ ïîøóêîâîãî çàãîíó, ùî ³ñíóâàâ çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ. Ó 2007

ðîö³ íà ¿¿ áàç³ áóëà ñòâîðåíà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ

«²ñòîðèêî-ïîøóêîâà îðãàí³çàö³ÿ «Ïîøóê-Äí³ïðî», ùî ïðî-

äîâæóº ðîáîòó ç ïîøóêó íåïîõîâàíèõ ñîëäàò³â, çàãèáëèõ â

ïåð³îä Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ¿õ ã³äíîãî ïîõîâàííÿ, à òàêîæ

âñòàíîâëåííÿ ³ìåí ïîëåãëèõ ³ íàëàãîäæåííÿ çâ’ÿçê³â ç ¿õí³ìè

ðîäè÷àìè.

×ëåíè çàãîíó «Ïîøóê-Äí³ïðî»
âèõîäÿòü â ïîëÿ, àáè âèïåðåäèòè
ìàðîäåð³â òà âðÿòóâàòè áîäàé ùå
îäíå ³ì’ÿ ç ÷èñëà òèõ, õòî â³ääàâ

æèòòÿ çà ïåðåìîãó ó â³éí³. 



вати звіти відповідного наукового

рівня.

— А чи насправді так звані
«чорні копачі» становлять заг�
розу пошуковцям?

— На превеликий жаль, не лише

пошукові загони цікавляться

«спадком» війни. Паралельно з ни�

ми діють значно чисельніші, часто

мобільніші, а іноді ще й організо�

вані в групи, деструктивні сили.

Вони називають себе по різному,

але їхня сутність одна — мародери.

Що жене цих «лицарів лопати» в

поля? 

Дуже значний їх прошарок ста�

новлять люди, які в такий спосіб

задовольняють свою природну ці�

кавість — це найменш небезпечна

група. Вони задовольняються зна�

хідками військових артефактів:

гільз, деталей амуніції, споряджен�

ня і озброєння. Але потяг до колек�

ціонування призводить до руйну�

вання такими людьми не лише ма�

теріальних пам’яток минулої вій�

ни, які ще чекають своїх справжніх

дослідників, але й до мародерства у

випадку знаходження непохова�

них останків. Хоча є факти, коли

такі особи анонімно передавали

останки пошуковцям, та під час

варварських розкопок, що здій�

снюють такі «любителі», докумен�

ти, які могли бути при загиблому,

як правило, гинуть, а іменні пред�

мети (нагороди з номерами, осо�

бисті речі з написами) зникають.

Таким чином, втрачаються останні

свідоцтва, які могли б повернути

невідоме ім’я захисника Вітчизни.

І солдат гине вдруге. Тепер вже на�

завжди.

Інша, менш чисельна, але й най�

більш небезпечна група — «прин�

ципові мародери». Вони цілеспря�

мовано ведуть пошук останків,

щоб мати з того фінансовий зиск.

Привласнюється все, що може ма�

ти «грошовий еквівалент» — від

особистих речей до зубних коро�

нок. Самі ж останки при цьому

розкидаються і нерідко залиша�

ються на поверхні.

І, нарешті, в період останніх де�

сяти�п’ятнадцяти років з’явився

ще один тип мародерів, протидія�

ти яким надзвичайно складно —

це «хоббісти». На відміну від інших

вони байдужі до історичних подій.

Їх цікавить лише «процес». Як пра�

вило, такі «копачі» походять із за�

безпечених кіл населення, вони

мають в своєму розпорядженні

найсучасніше пошукове облад�

нання, екіпіровку та транспорт, а

також достатні фінансові можли�

вості. Їх приваблює до такої діяль�

ності її «ексклюзивність», можли�

вість виділитися серед свого кола,

в якому традиційні види активно�

го відпочинку, такі як полювання,

рибалка та інші вже стають «не

модними». Самостверджуючись

таким чином, ці «копачі» принци�

пово відкидають будь�які можли�

вості законної діяльності, і, внаслі�

док своєї специфічної психології,

не бажають дотримуватися будь�

яких писаних і неписаних норм та

правил. Враховуючи, що їхні фак�

тичні можливості часто переви�

щують можливості фінансово

обмежених та пов’язаних з необ�

хідністю виконувати безліч перед�

бачених законодавством дій офі�

ційних пошукових загонів, в ос�

новному буває так, що пошуковці

не встигають за «хоббістами», зна�

ходячи на своєму шляху лише по�

варварські розриті ями та розки�

дані, обібрані і понівечені остан�

ки. Таким чином, загиблі солдати

втрачають останнє право будь�

якої людини — право на достойне

поховання.

— Пошукова діяльність, безу�
мовно, заслуговує на повагу.
Але чи в достатній мірі Ви від�
чуваєте увагу до Вашої роботи
з боку держави?

— Не зважаючи на те, що з висо�

ких трибун часто лунають гучні

слова про увічнення безсмертного

подвигу героїв Великої Вітчизня�

ної війни, діяльність тих, хто не

словом, а ділом намагається втіли�

ти в життя це гасло, лишається по�

за увагою державних мужів. Кош�

ти, що виділяються державою за

програмами «Увічнення пам’яті»,

не доходять до пошукових органі�

зацій. Але чи матимуть бажаний

патріотичний вплив на свідомість

людей величні обеліски в пам’ять

про загиблих, коли за декілька кі�

лометрів від монументів в лісосму�

гах біліють непоховані кістки ге�

роїв? 

Ось чому пошукова робота по�

винна стати державною справою, а

поки що пошукові групи загону

«Пошук�Дніпро» за власним по�

кликом щороку виходять в поля,

аби випередити мародерські ко�

манди та встигнути врятувати бо�

дай ще одне ім’я, і в такий спосіб

повернути неоплатний борг тим,

хто віддав своє життя за перемогу у

тій страшній війні. 

Áåñ³äó âåëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

×è ìàòèìóòü áàæàíèé âïëèâ íà
ñâ³äîì³ñòü ëþäåé âåëè÷í³ îáåë³ñêè,
êîëè çà äåê³ëüêà ê³ëîìåòð³â â³ä
ìîíóìåíò³â ó ë³ñîñìóãàõ á³ë³þòü
íåïîõîâàí³ ê³ñòêè ãåðî¿â? 
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— Коли ми з колегами�однодум�

цями у далекому 1995 році почи�

нали реалізовувати ідею створен�

ня музею, то відразу вирішили, що

його експонати відображатимуть

не лише історію сьогоднішніх

Збройних Сил, які відродилися у

грудні 1991 року, а й їх витоки, що

сягають сивої давнини. 

— Хто допомагав у створенні
музею?

— Цю концепцію створення му�

зею підтримав генерал армії Украї�

ни, народний депутат України

Олександр Кузьмук, який, обійма�

ючи на той час посаду Міністра

оборони, виділив нам близько 10

тисяч гривень. Тоді, в середині 90�х

років, це була значна сума і саме

завдяки їй ми зуміли підготувати

першу експозицію, а незабаром

вже приймали і відвідувачів. 

— Гадаю, читачам буде цікаво
дізнатись як здійснювалось на�
повнення музею експонатами.

— Це важка, копітка робота. Та,

незважаючи на всі негаразди і

проблеми, про які сьогодні і згаду�

вати не хочеться, лише у 2008 році

до фондів музею надійшло 2 198

експонатів, з них музейних предме�

тів — 1 824. Окрім того, відповідно

до рішень Міністра оборони Украї�

ни ми отримуємо зброю та військо�

ву техніку з числа надлишкового

майна. Загалом з кожним роком

кількість музейних фондів зростає і

уже сягає 40 тисяч предметів.

Ми експонуємо предмети кіме�

рійсько�скіфсько�сарматського

періоду, часів Київської Русі, наці�

онально�визвольної боротьби ук�

раїнського народу у16–17 століт�

тях, Першої світової війни. Не

оминули увагою і події, які

пов’язані з участю нашого народу

у Великій Вітчизняній війні. Адже

в Радянській армії служили десят�

ки мільйонів українців, з яких

мільйони поклали свої життя на

полях битв. Якщо ви завітаєте до

музею, то побачите фронтові

знімки простих солдатів, їхні лис�

ти, які вони писали в перервах

між боями своїм рідним, зразки

зброї, якою радянські воїни гро�

мили ворога, а також дізнаєтесь

про синів полків — 12–14 літніх

дітей�сиріт, які в складі військо�

вих частин допомагали дорослим

бити фашистів.

Тож в наших експозиціях відоб�

ражена і історія військових форму�

вань, життєвий та бойовий шлях

відомих полководців, в тому числі і

тих, під орудою яких радянські вій�

ська звільняли Україну від німець�

ких загарбників. 

Але історія України — це не лише

історія Української Радянської Со�

ціалістичної Республіки і всього,

що пов’язано з цим періодом. Істо�

рія України вимірюється не деся�

тиліттями, а століттями і тисячо�

літтями, вона має багато як трагіч�

них, так і героїчних сторінок. Хіба

могли ми не відобразити добу ко�

заччини, коли український народ

під проводом своїх гетьманів бо�

ровся з численними загарбника�

ми, які намагалися його поневоли�

««««ЩЩЩЩоооо    ссссппппііііллллььььннннооооггггоооо    ммммііііжжжж    ллллеееенннндддд����
ллллііііззззооооввввссссььььккккиииимммм    ««««ШШШШееееррррммммаааанннноооомммм»»»»,,,,
ннннааааггггооооррррооооддддааааммммииии    ССССккккооооррррооооппппааааддддссссььььккккооооггггоооо
ттттаааа    ллллееееггггееееннннддддааааррррннннооооюююю    ««««ССССааааттттааааннннооооюююю»»»»????.... ....
ВВВВссссееее    ппппррррооооссссттттоооо::::     ццццееее    ————    ееееккккссссппппооооннннааааттттииии
ннннаааашшшшооооггггоооо    ммммууууззззееееюююю,,,,     ббббііііллллььььшшшшііііссссттттьььь
зззз яяяя кккк ииии хххх ————     уууу нннн іііі кккк аааа лллл ьььь нннн іііі »»»»
15 ðîê³â òîìó çàïî÷àòêóâàâ ñâîþ ðîáîòó Öåí-

òðàëüíèé ìóçåé Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ùî ó

2010 ðîö³ ñòàâ Íàö³îíàëüíèì â³éñüêîâî-³ñòî-

ðè÷íèì ìóçåºì Óêðà¿íè. Éîãî åêñïîíàòè â³äîá-

ðàæàþòü ³ñòîð³þ Óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà, ïî÷èíàþ-

÷è ³ç ñèâî¿ äàâíèíè ³ äî íàøèõ äí³â. Íàïåðåäîäí³

þâ³ëåéíî¿ äàòè íàø êîðåñïîíäåíò çóñòð³âñÿ ç íà-

÷àëüíèêîì ìóçåþ, êàíäèäàòîì ³ñòîðè÷íèõ íàóê

ïîëêîâíèêîì Â³êòîðîì Êàðïîâèì ³ ïîïðîñèâ éî-

ãî ðîçïîâ³ñòè ïðî ³ñòîð³þ ñòâîðåííÿ öüîãî óí³-

êàëüíîãî çàêëàäó òà ïëàíè íà ìàéáóòíº.

Êàðïîâ Â³êòîð Âàñèëüîâè÷ íàðî-

äèâñÿ ó ì³ñò³ Âîëîäèìèð³-Âîëèí-

ñüêîìó. Ïî çàê³í÷åíí³ Ëüâ³âñüêîãî

âèùîãî â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íîãî ó÷è-

ëèùà ÷åðåç äåê³ëüêà ðîê³â î÷îëèâ

ìóçåé Äàëåêîñõ³äíîãî â³éñüêîâîãî

îêðóãó. Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ â ãóìàí³òàð-

í³é àêàäåì³¿ ÇÑ ó 1994 ðîö³ ïîâåð-

íóâñÿ â Óêðà¿íó. Ó æîâòí³ 1995 ðîêó

î÷îëèâ ìóçåé ÇÑ Óêðà¿íè.

Àâòîð áàãàòüîõ ñòàòåé ³ ìîíîãðà-

ô³é ïðî ³ñòîð³þ Óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà

òà â³éñüêîâîãî ìóçåºçíàâñòâà.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð «Â³éñüêîâî-³ñ-

òîðè÷íîãî àëüìàíàõó» òà íàóêîâî-

ìåòîäè÷íîãî çá³ðíèêà «Óêðà¿íñüêèé

â³éñüêîâèé ìóçåé». 

ВВііккттоорр  ККААРРППООВВ::



ти? Наша молодь має знати не ли�

ше — за всієї поваги до них — пол�

ководців часів Великої вітчизняної

війни, а й Богдана Хмельницького,

Петра Конашевича�Сагайдачного,

Івана Богуна та інших славних си�

нів українського народу.

Минуле століття видалося досить

складним і трагічним для України.

В тому числі 20�ті роки, коли в Ук�

раїні відбувалися складні політичні

процеси, зокрема, боротьба за

створення Української Народної

Республіки. Вона, як відомо, мала і

свою армію, до складу якої входила

3�я Залізна дивізія, командував нею

полковник Олександр Удовичен�

ко. Про історію, бойовий шлях ди�

візії нам сьогодні нагадує її Бойо�

вий прапор, який знаходиться в

музеї. Його доля є не менш ціка�

вою, як і доля людини, завдячуючи

якій він потрапив до музею: його

зберіг і передав нам Патріарх Ук�

раїнської автокефальної правос�

лавної церкви Мстислав, в миру

Степан Скрипник, який в молоді

роки брав участь у визвольних

змаганнях, навіть був ад’ютантом у

Головного отамана Армії УНР Си�

мона Петлюри. Прапор був виго�

товлений для 3�ої Залізної дивізії,

вояки якої, як відомо, до останньо�

го подиху залишалися в лавах бор�

ців за Українську державу в 20�х

роках минулого століття. Хочу на�

гадати, що історія дивізії — це істо�

рія боротьби українського народу

за свою незалежність. 

У 1992 році — рік 1�ої річниці не�

залежності України — прапор в

урочистій обстановці було вруче�

но 1�му полку Національної гвар�

дії, а в 1998�му його передали до

музею на довічне зберігання. 

Не обійшли ми увагою і таку пос�

тать української історії як Павло

Скоропадський, якого у 1918 році

з’їзд селян�хліборобів, що прибули

з 8 губерній, проголосив гетьма�

ном України. Не переповідатиму

життєвий і бойовий шлях Павла

Петровича: хто забажає про нього

дізнатись, запрошую до музею.

Скажу ось про що. Наприкінці 90�х

років Олена Отт�Скоропадська —

молодша донька гетьмана, яка про�

живає у Швейцарії, урочисто від�

крила експозицію «Збройні Сили

України: витоки 1917�1991 років».

При цьому вона передала музею

дві батьківські нагороди: орден

Святого Георгія і орден Червоного

Орла на широкій жовтій стрічці з

чотирма білими смугами, зірку до

ордена, значок та «Повний пос�

лужний список Свити Його Велич�

ності Генерал�майора Павла Пет�

ровича Скоропадського».

Чимало площ відведено і подіям

Великої вітчизняної війни. Нап�

риклад, увагу відвідувачів привер�

нуть зразки зброї, з якою воювала

Червона армія проти фашистів,

зразки військових одностроїв тих

часів. Ми приділили увагу і трагіч�

ним сторінкам історії, зокрема,

1937–1938 рокам, коли було реп�

ресовано багатьох командирів Ро�

бітничо�Селянської Армії, в тому

числі і в колишньому Київському

особливому військовому окрузі.

— Чи займаєтесь пошуковою
роботою?

— Звичайно, наші співробітники

беруть участь у військово�історич�

них експедиціях, відряджених до

місць, де точилися бої, вже в мир�

ний час відбувалися військові нав�

чання, бувають у військових части�

нах, співпрацюємо з різними уста�

новами, які допомагають нам і в

поповненні музею новими експо�

натами. Наприклад, однією з пер�

ших знахідок, що зайняла гідне

місце в експозиції музею, став ні�

мецький танк Т ІІІ, а згодом амери�

канський танк «Шерман», знайде�

ний на дні річки Гнилий Тік, що на

Черкащині. Ми з ясували, що це од�

на з 4042 бойових машин, які були

отримані СРСР в роки Другої світо�

вої війни від американців по так

званому ленд�лізу. 

Взимку 2008 року в одному з дво�

рів міста Новодружевська, що в Лу�

ганській області, було виявлено ку�

леметний броньований ковпак

«Краб» німецького виробництва.

Коли він буде повністю відреставро�

ваний, ми виставимо його в експо�

зиції військової техніки, що знахо�

диться на території Національного

університету оборони України.

— У Національного централь�
ного музею ЗС України є і філії
в регіонах. 

— Так, до складу нашого музею

входять військово�морський му�

зейний комплекс «Балаклава», Му�

зей ракетних військ стратегічного

призначення в селищі Побузьке у

Кіровоградській області, Волин�

ський регіональний музей Україн�

ського війська і військової техніки,

які знаходяться у Кіровоградської

області та Луцьку, а також військо�

во�морський музей України, ство�

рений на базі Михайлівського ра�

веліну у Севастополі.

У цьому році музей розширив�

ся — до його складу увійшли нові

філії: Музей «Герої Дніпра» (м. Іва�

но�Франківськ), Меморіальний

комплекс «Пам’яті Героїв Крут», що

у Чернігівській області. 

Багато з наших філій є міжна�

родно відомими та популярними.

Â³éñüêîâî-ìîðñüêèé ìóçåéíèé
êîìïëåêñ «Áàëàêëàâà» ñòâîðåíî
íà áàç³ ï³äçåìíîãî ïðîòèàòîìíîãî
óêðèòòÿ, ÿêå ðîçòàøîâàíå
â ñêåëüíîìó ìàñèâ³ ãîðè Òàâðîñ.



Військово�морський музейний

комплекс «Балаклава» створений у

2002 році на базі підземного про�

тиатомного укриття, розташова�

ного в скельному масиві гори Тав�

рос на західному побережжі Балак�

лавської бухти, де раніше містився

завод з ремонту підводних човнів

Чорноморського флоту. Відвідува�

чі мають змогу побувати на об’єк�

тах, які ще не так давно були засек�

речені. Зокрема, на базі зберігання,

збірки і видачі ЧФ боєприпасів, у

тому числі і з ядерними боєзаряда�

ми, базі укриття човнів, особового

складу флоту тощо. Прогулянка ба�

лаклавськими підземеллями на�

довго запам’ятається екскурсантам

багатьма відкриттями. Тут також

зібрано багато фото, архівних до�

кументів, моделей підводних чов�

нів, які наочно демонструють роз�

виток підводних сил Чорномор�

ського флоту, на якому служили

тисячі українців.

З метою збереження історії стра�

тегічних наступальних озброєнь,

що перебували тривалий час на те�

ренах України, нагадування прий�

дешнім поколінням про ту небез�

пеку, яку таїть в собі ядерна зброя, у

листопаді 2000 року на базі цен�

тральної позиції 309�го ракетного

полку 46�ої ракетної дивізії 43�ї ра�

кетної армії Ракетних Військ Стра�

тегічного Призначення (РВСП) бу�

ло створено Музей РВСП. До екс�

позиції музею увійшли базова

стартова позиція з шахтно�пуско�

вою установкою, командний пункт

запуску ракети, наземні споруди та

інші допоміжні механізми. Щоб

читач краще зрозумів усю унікаль�

ність цього музею, аналогів якому

немає ніде у світі, скажу, що шах�

тно�пускова установка (ШПУ)

представляє собою шахту завглиб�

шки 35 метрів, а пристрій, призна�

чений для захисту від прямого ра�

кетного попадання, важить понад

120 тонн. Конструкція шахти уні�

фікованого командного пункту ви�

конана, як і для ШПУ, і теж, звісно,

надійно захищена. Знаходиться

вона на глибині 40 метрів. Це —

металевий контейнер завдовжки

33 метри, діаметром 3,3 метри а ва�

га його — 125 тонн. Музей налічує

понад 2 тисячі експонатів, які без�

посередньо пов’язані з історією

РВСП. Серед них є і макет міжкон�

тинентальної балістичної ракети

РС–20, більш відомої як «Сатана».

Нагадаю, що саме такі ракети ко�

лись наводили жах на західний

світ, оскільки вважалися практич�

но незнищуваними засобами про�

тивника. 

Волинський музей відчинив свої

двері у 1999 році. Сьогодні він

представлений понад 30 зразками

авіаційної, бронетанкової, артиле�

рійської, зенітно�ракетної техніки

та озброєнь як часів Великої Віт�

чизняної війни, так і сучасної. Вся

вона виставлена на відкритому

майданчику.

У цьому році відкрив свої двері

Військово�морський музей Украї�

ни. Він розпочав свою роботу із

відкриття такої символічної вис�

тавки як «Героїчний Севастополь»,

створеної спільно із колекціоне�

ром Олексієм Шереметьєвим. Слід

сказати, що до розбудови інфрас�

труктури музею долучилися під�

приємства міста, Севастопольська

міська рада на чолі з головою Юрі�

єм Дойніковим та Севастопольська

міська адміністрація під керівниц�

твом Валерія Саратова.

Тому раджу всім, кому не байдужа

власна історія, хто бажає доторкну�

тись до нашої минувшини, завітати

до залів музею. Правда, нам дещо не

вистачає площі для виставлення

експонатів для широкого загалу.

Тому намагаємось активніше вико�

ристовувати філії в регіонах, орга�

нізовуючи там експозиції. Наприк�

лад, у Військово�морському музей�

ному комплексі «Балаклава» експо�

нується виставка «Військова симво�

ліка України», в Музеї Ракетних

військ стратегічного призначення

виставка «Хіросіма�Нагасакі» з Му�

зею Миру (Хіросіма, Японія).

— Якщо наявних площ му�
зею та його філій замало, чи не
доцільно відвести під нього
окрему будівлю? 

— Дуже слушна думка. Я сподіва�

юся на її якнайшвидшу реалізацію.

Більшість країн, навіть ті, у яких

значно скромніша на події історія,

мають музеї, які розміщені у вели�

чезних приміщеннях. Наприклад,

у Санкт�Петербурзі музей військо�

во�морського флоту займав буди�

нок колишньої біржі. 

— До речі, а чи багато відвіду�
вачів у музею та його філій?

— За час його існування у музеї

побувало до 1 мільйона відвідува�

чів. Мене особисто радує той факт,

що з кожним роком серед тих, хто

у нас буває, зростає кількість моло�

дих людей. Це значить, що молодь

цікавиться власною історією, ми�

нулим Українського війська. Отже,

і в України, як держави, і її війська є

майбутнє.

²íòåðâ’þ ïðîâ³â Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ
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Ìóçåé íàë³÷óº 2 òèñÿ÷³ åêñïîíàò³â,
ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòîð³ºþ ÐÂÑÏ. Ñåðåä

íèõ º ³ ìàêåò ì³æêîíòèíåíòàëüíî¿
áàë³ñòè÷íî¿ ðàêåòè ÐÑ–20, á³ëüø

â³äîìî¿ ÿê «Ñàòàíà». 



АКТУАЛЬНО

Â Îäåñ³ â³äáóëàñÿ ïåðñîíàëüíà
ôîòîâèñòàâêà êîðåñïîíäåíòà ðå-
ã³îíàëüíîãî ìåä³à-öåíòðó Ì³í³ñ-
òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè Îëåê-
ñàíäðà Øåïåëºâà, ïðèñâÿ÷åíà
þâ³ëåþ çíàíîãî ìàéñòðà.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Øåïåëº-

âà, öüîãî ðîêó â³í â³äçíà÷àº òðè

ïàì’ÿòíèõ äàòè: 50 ðîê³â ç äíÿ íà-

ðîäæåííÿ, 30 ðîê³â ïðîôåñ³éíîãî

ñòàæó òà 25 ðîê³â íàëåæíîñò³ äî æóð-

íàë³ñòñüêîãî áðàòñòâà — ïåðåáóâàí-

íÿ ó ëàâàõ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóð-

íàë³ñò³â. Íà ÷åñòü òàêèõ ïîä³é ó Âñåñ-

â³òíüîìó êëóá³ îäåñèò³â áóëè ïðåä-

ñòàâëåí³ ôîòî ð³çíèõ ðîê³â

êîðåñïîíäåíòà ðåã³îíàëüíîãî ìåä³à-

öåíòðó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

(ì. Îäåñà) Îëåêñàíäðà Øåïåëºâà, ÿê³

ñòîñóþòüñÿ íå ëèøå â³éñüêîâî¿, àëå é

³íøèõ òåìàòèê.

ßê â³äçíà÷èâ ïðåñ-ñåêðåòàð ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ëþáèìûé ãî-

ðîä» ²ãîð Ëîñèíñüêèé, ôîòîðîáîòè

Îëåêñàíäðà Øåïåëºâà çíàí³ íå ëè-

øå â Óêðà¿í³, à é çà êîðäîíîì.

— Íàéãîëîâí³øà ¿õ ö³íí³ñòü ó ðå-

àëüíîìó â³äîáðàæåíí³ íàøîãî ñüîãî-

äåííÿ, — ï³äêðåñëèâ ²ãîð Ëîñèíñüêèé.

Íà äóìêó ñàìîãî àâòîðà, éîãî óñï³-

õè, â òîìó ÷èñë³ é íà ïðîôåñ³éíîìó

ð³âí³, çàëåæàëè òà ó ïîäàëüøîìó çà-

ëåæàòèìóòü â³ä ãåðî¿â éîãî çí³ìê³â —

ëþäåé ó ïîãîíàõ.
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оооо тттт рррр ииии мммм аааа вввв     сссс аааа мммм ееее     пппп іііі дддд     чччч аааа сссс
сссс лллл уууу жжжж бббб ииии     уууу     вввв іііі йййй сссс ьььь кккк уууу »»»»
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