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«Особливого значення

в рамках курсу реформ

набуває реформування

сектору безпеки і оборони»

Ç âèñòóïó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè — 
Âåðõîâíîãî Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 

Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ó ùîð³÷íîìó ïîñëàíí³ 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè



Ìàéáóòíº Óêðà¿íè ÿê ïðîöâ³òàþ÷î¿ ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè çàëåæèòü íàñàìïåðåä â³ä

óñ³õ íàñ. Òîìó îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ â ðàìêàõ êóðñó ðåôîðì íàáóâàº ðåôîðìóâàííÿ

ñåêòîðó áåçïåêè ³ îáîðîíè. Ñë³ä âèçíàòè, ïðîòÿãîì äâàäöÿòè ðîê³â íåçàëåæíîñò³ ö³é

âèçíà÷àëüí³é ñêëàäîâ³é äåðæàâè íàëåæíî¿ óâàãè íå íàäàâàëîñÿ. Òðèâàëèé ÷àñ Óê-

ðà¿íà «ñïîæèâàëà» ñâ³é áåçïåêîâèé ðåñóðñ çà ðàõóíîê ñïàäùèíè, ùî ä³ñòàëàñÿ íà-

ø³é êðà¿í³ ç ðîçïàäîì êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Ñüîãîäí³ öåé ðåñóðñ ìàéæå âè÷åðïàíèé.

Íèí³ â Óêðà¿í³ ñåêòîð áåçïåêè òà îáîðîíè êðèòè÷íî ïîñëàáëåíèé. Çàðàç ìè âèïðàâ-

ëÿºìî öþ ñèòóàö³þ.

Ïðîòÿãîì 2010 ðîêó óõâàëåíî ðàäèêàëüí³ ð³øåííÿ ùîäî ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíîãî

îáîðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. Ñòâîðåíî íîâó ñõåìó óïðàâë³ííÿ íèì. Ó 2010

ðîö³ íàìè áóëà ï³äãîòîâëåíà îíîâëåíà Ñòðàòåã³ÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè. Âæå

îïðàöüîâàíî ÿê³ñíî íîâó Â³éñüêîâó äîêòðèíó; ÿêà âðàõîâóº çì³íè â³éñüêîâî-ïîë³-

òè÷íî¿ îáñòàíîâêè ³ âèõîäèòü ³ç ïîçàáëîêîâî¿ ïîë³òèêè íàøî¿ äåðæàâè. Éäå ðîçðîá-

êà íîâî¿ Êîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ÿêà âèçíà÷èòü íîâó ìîäåëü

ÇÑÓ. Â öüîìó êîíòåêñò³ õî÷ó ùå ðàç ï³äêðåñëèòè: ïîë³òèêà ïîçàáëîêîâîñò³ — íàð³æ-

íèé êàì³íü óêðà¿íñüêî¿ çîâí³øíüî¿ ³ áåçïåêîâî¿ äîêòðèíè. Ïîçàáëîêîâ³ñòü ðîçãëÿäà-

ºòüñÿ Óêðà¿íîþ ÿê ïîñë³äîâíà ïîçèö³ÿ çàõèñòó íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â áåç ó÷àñò³ ó

â³éñüêîâèõ ñîþçàõ, ùî ñòâîðþº íåîáõ³äí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó ïàðòíåðñüêèõ,

âçàºìîâèã³äíèõ ñòîñóíê³â ³ç ³íøèìè äåðæàâàìè òà ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè çà

óñ³ìà íàïðÿìàìè.

Ìè âèõîäèìî ç ðîçóì³ííÿ, ùî á³ëüø³ñòü ñó÷àñíèõ âèêëèê³â òà çàãðîç ìàþòü ãëî-

áàëüíèé õàðàêòåð, ¿õ ïîäîëàííÿ âèìàãàº îá'ºäíàííÿ çóñèëü êðà¿í ñâ³òó òà ñï³ëüíèõ

ï³äõîä³â äî çàáåçïå÷åííÿ ðåã³îíàëüíî¿ òà ãëîáàëüíî¿ áåçïåêè. ² Óêðà¿íà ãîòîâà äî òà-

êî¿ ñï³âïðàö³. Íàøèì îñíîâíèì ïð³îðèòåòîì ñüîãîäí³ º ï³äòðèìêà êóðñó íà ãëîáàëü-

íå ÿäåðíå ðîççáðîºííÿ, àêòèâíà ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè

áåçïåêè ³ ïîøóê øëÿõ³â äëÿ îñòàòî÷íî¿ äåì³ë³òàðèçàö³¿ ªâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó.

Óêðà¿íà áóäå ïîñë³äîâíîþ ó ï³äòðèìö³ ³äå¿ ñòâîðåííÿ áåç'ÿäåðíî¿ çîíè â öåíòðàëü-

íî-ñõ³äíîºâðîïåéñüêîìó ðåã³îí³. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè íàøà äåðæàâà â³äêðèòà

äëÿ ä³àëîãó ³ ñï³âïðàö³ ç³ âñ³ìà êðà¿íàìè-ïàðòíåðàìè òà ì³æíàðîäíèìè áåçïåêîâè-

ìè îðãàí³çàö³ÿìè. Çîêðåìà, Óêðà¿íà áóäå ïðîäîâæóâàòè âçàºìîä³þ ç ÍÀÒÎ, ðåàë³-

çîâóâàòè ñï³ëüí³ ïðîåêòè ç êðà¿íàìè ÎÁÑª, ÎÄÊÁ, ³íøèìè ðåã³îíàëüíèìè áåçïåêî-

âèìè ñòðóêòóðàìè. Óêðà¿íà áóëà ³ çàëèøèòüñÿ êîíòðèáóòîðîì ìèðó ³ ñòàá³ëüíîñò³ â

ãëîáàëüíîìó âèì³ð³. Óêðà¿íà ³ íàäàë³ áóäå áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü â ìèðîòâîð÷³é ä³ÿëü-

íîñò³ ÎÎÍ.
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Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ó ùîð³÷íîìó ïîñëàíí³ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè



«Костянтин Ольшанський»:
2850 миль мужності і професіоналізму
ЕЕккііппаажж  ввееллииккооггоо  ддеессааннттннооггоо  ккоорраабблляя  ВВММСС  ЗЗСС  УУккррааїїннии  зз  ччеессттюю
ввииккооннаавв  ггууммааннііттааррннуу  ммііссііюю  зз  ееввааккууааццііїї  ггррооммааддяянн  УУккррааїїннии  ттаа  іінншшиихх
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Çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óê-
ðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à
¹ 329/2011 â³ä 21 áåðåçíÿ
2011 ðîêó «Ïðî ð³øåííÿ Ðàäè
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè
Óêðà¿íè â³ä 19 áåðåçíÿ 2011
ðîêó «Ïðî  ãóìàí³òàðíó ì³ñ³þ
Óêðà¿íè ó çâ’ÿçêó ç ñèòóàö³ºþ ó
Âåëèê³é Ñîö³àë³ñòè÷í³é Íàðîäí³é
Ë³â³éñüê³é Àðàáñüê³é Äæàìàãè-
ð³¿», Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè Óêðà¿-
íè áóëî ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ —
ï³äãîòóâàòè äëÿ âèêîíàííÿ ãóìà-
í³òàðíî¿ ì³ñ³¿ âåëèêèé äåñàíòíèé
êîðàáåëü «Êîñòÿíòèí Îëüøàí-
ñüêèé».



11 êâ³òíÿ äî Ñåâàñòîïîëÿ ïðèáóâ âå-

ëèêèé äåñàíòíèé êîðàáåëü Â³éñüêî-

âî-Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè «Êîñ-

òÿíòèí Îëüøàíñüêèé», ÿêèé ç ÷åñòþ

âèêîíàâ ãóìàí³òàðíó ì³ñ³þ ç åâàêóàö³¿

ãðîìàäÿí Óêðà¿íè òà ³íøèõ äåðæàâ ç

òåðèòîð³¿ Ë³â³¿, îõîïëåíî¿ áîéîâèìè

ä³ÿìè. Ïî òðàïó êîðàáëÿ íà áåðåã ç³é-

øëè 85 óêðà¿íö³â òà 28 ãðîìàäÿí ç

³íøèõ êðà¿í.

Íà ïðè÷àë³ ìîðñüêîãî âîêçàëó Ñå-

âàñòîïîëüñüêîãî ìîðñüêîãî òîðãî-

âîãî ïîðòó êîðàáåëü çóñòð³ëè êîìàí-

äóâà÷ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè àäì³ðàë Â³êòîð

Ìàêñèìîâ, ãîëîâà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âà-

ëåð³é Ñàðàòîâ, çàñòóïíèê ãîëîâè Ñå-

âàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ñåðã³é

Àíòîíåíêîâ, ïðåäñòàâíèêè äóõî-

âåíñòâà, áëèçüê³ òà ð³äí³ â³éñüêîâèõ

ìîðÿê³â òà åâàêóéîâàíèõ.

Ïî çàâåðøåíí³ øâàðòóâàííÿ êî-

ðàáëÿ â³äáóâñÿ êîðîòêèé ì³òèíã, ï³ä

÷àñ ÿêîãî êîìàíäóâà÷ â³ò÷èçíÿíîãî

ôëîòó àäì³ðàë Â³êòîð Ìàêñèìîâ

ïðèâ³òàâ åê³ïàæ «Êîñòÿíòèíà Îëü-

øàíñüêîãî» ç óñï³øíèì âèêîíàííÿì

âàæëèâîãî äåðæàâíîãî çàâäàííÿ ³

ïîäÿêóâàâ â³éñüêîâèì ìîðÿêàì çà

âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³ ìóæí³ñòü.

— Êîìàíäà ï³äãîòóâàòè êîðàáåëü

äî ïîõîäó ó ðàéîí áîéîâèõ ä³é äëÿ

çä³éñíåííÿ ãóìàí³òàðíî¿ ì³ñ³¿ ç åâàêó-

àö³¿ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí áóëà îòðè-

ìàíà çà òðè äîáè. Åê³ïàæ âèêîíàâ íà

«â³äì³ííî» çàâäàííÿ, ÿêå Â³éñüêîâî-

Ìîðñüê³ Ñèëè Óêðà¿íè çà ÷àñ³â ñâîãî

³ñíóâàííÿ ðàí³øå í³êîëè íå âèêîíó-

âàëè, — ï³äêðåñëèâ àäì³ðàë Â³êòîð

Ìàêñèìîâ.

ßê çàçíà÷èâ ãîëîâà Ñåâàñòîïîëü-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Âàëåð³é Ñàðàòîâ, ïðîôåñ³éí³ ä³¿ óêðà-

¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ ìîðÿê³â ï³ä ÷àñ

âèêîíàííÿ ãóìàí³òàðíî¿ ì³ñ³¿ ùå ðàç

ï³äòâåðäæóþòü, ùî â³ò÷èçíÿí³ Â³é-

ñüêîâî-Ìîðñüê³ Ñèëè º ä³éñíî áîº-

ãîòîâèìè.

Ç³ ñëîâàìè ïðèâ³òàííÿ äî ìîðÿê³â

òà ïàñàæèð³â êîðàáëÿ çâåðíóâñÿ òà-

êîæ ïî÷åñíèé ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ «Âåòåðàíè Â³éñüêîâî-

Ìîðñüêèõ Ñèë Óêðà¿íè» â³öå-àäì³ðàë

ó â³äñòàâö³ Ìèêîëà Êë³òíèé.

Çà ñòàëîþ ôëîòñüêîþ òðàäèö³ºþ

åê³ïàæó âðó÷èëè ñìàæåíå ïîðîñÿ.

À óñ³ì ïàñàæèðàì «Êîñòÿíòèíà Îëü-

øàíñüêîãî» — ïî÷åñí³ ãðàìîòè çà

òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ ó ìîð³. Ïîõ³ä äî

áåðåã³â Ï³âí³÷íî¿ Àôðèêè ³ íàçàä â

Óêðà¿íó òðèâàâ 20 äí³â.

Ó ñâîþ ÷åðãó, êîìàíäèð ïîõîäó êà-

ï³òàí 1-ãî ðàíãó Ðîìàí Ãëàäêèé ïî-

â³äîìèâ, ùî çà ÷àñ ïîõîäó âåëèêèé

äåñàíòíèé êîðàáåëü «Êîñòÿíòèí

Îëüøàíñüêèé» ïîäîëàâ áëèçüêî

2 850 ìèëü. Ó ì³æíàðîäíîìó ïîðòó

Òð³ïîë³ (Ë³â³ÿ) íà áîðò êîðàáëÿ áóëî

ïðèéíÿòî 193 ïàñàæèðè, 85 ç ÿêèõ —

ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè. Êð³ì óêðà¿íö³â

áóëè åâàêóéîâàí³ ãðîìàäÿíè ç 18

êðà¿í ñâ³òó, ó òîìó ÷èñë³ 24 ëþäèíè ç

êðà¿í ÑÍÄ. ×àñòèíà ç íèõ ç³éøëà ç

êîðàáëÿ ó ïîðòó Âàëëåòòà (Ìàëüòà),

ðåøòà (16 ãðîìàäÿí Á³ëîðóñ³, ïî 3 –

Ðîñ³¿ òà Ë³â³¿, ïî 2 — Óçáåêèñòàíó òà

Ìîëäîâè, ïî 1 — Áîëãàð³¿ òà ²ðàêó)

âèñàäèëèñü ó ïîðòó Ñåâàñòîïîëÿ.

Ôîòîðåïîðòàæ Îëåêñ³ÿ Õðàìîâà
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31 березня у Києві відбулося
розширене засідання Колегії
Міністерства оборони України

У засіданні взяли участь, началь�

ник Генерального штабу — Голов�

нокомандувач Збройних Сил Укра�

їни генерал�полковник Григорій

Педченко, керівний склад Мініс�

терства оборони та Генерального

штабу ЗС України, представники

Адміністрації Президента України,

Секретаріату Кабінету Міністрів

України, Апарату Ради національ�

ної безпеки і оборони України, ке�

рівники структурних підрозділів

Міністерства оборони та Генераль�

ного штабу ЗС України, командува�

чі видів та оперативних команду�

вань Збройних Сил України.

На порядок денний засідання бу�

ло винесено три питання: сучас�

ний стан авіаційної техніки

Збройних Сил України та перспек�

тиви її відновлення і розвитку; стан

виконання Державної цільової

програми утилізації звичайних ви�

дів боєприпасів, непридатних для

подальшого використання і збері�

гання, на 2008–2017 роки та Дер�

жавної цільової програми утиліза�

ції компонентів рідкого ракетного

палива на 2010–2014 роки; стан

виконавської дисципліни в Мініс�

терстві оборони України і Зброй�

них Силах України у першому

кварталі 2011 року та заходи щодо

посилення контролю за виконан�

ням завдань, визначених Прези�

дентом України у сфері реформу�

вання центральних органів влади,

та інших доручень і актів Прези�

дента України, Кабінету Міністрів

України та Міністра оборони Ук�

раїни.

Із сучасним станом авіаційної

техніки Повітряних Сил ЗС Украї�

ни та перспективами її відновлен�

ня і розвитку учасників колегії оз�

найомив командувач цього виду

Збройних Сил України генерал�

лейтенант Сергій Онищенко. 

Командувач Повітряних Сил від�

значив, що у 2011 році на модерні�

зацію і ремонт авіаційної техніки

заплановано виділити 203 мільйо�

на гривень, які будуть спрямовані

на відновлення справності 9 бойо�

вих літаків, літака військово�тран�

спортної авіації Іл�76МТ, 6 верто�

льотів і 16 навчально�бойових лі�

таків. Загалом, на період до 2015

року передбачається провести мо�

дернізацію близько 40 бойових лі�

таків і майже таку ж їх кількість від�

ремонтувати.

За підсумками розгляду першо�

го питання Міністр оборони Ук�

раїни Михайло Єжель доручив на�

лагодити більш тісну співпрацю

щодо проведення модернізації і

ремонту авіаційної техніки між

органами військового управління

та науково�дослідними установа�

ми, державними авіаційними під�

приємствами, зокрема, ДП «Анто�

нов».

З ходом виконання державних

цільових програм утилізації зви�

чайних видів боєприпасів, непри�

датних для подальшого викорис�

тання і зберігання, та компонентів

рідкого ракетного палива учасни�

ків засідання ознайомив заступник

Міністра оборони України Воло�

димир Омельянчук.

— Завдання на цей рік — утилізу�

вати 82,2 тисячі тонн. За перші три

місяці 2011 року нам уже вдалося

утилізувати понад 10 тисяч тонн

боєприпасів, — зазначив заступ�

ник глави вітчизняного оборонно�

го відомства.

Глава оборонного відомства по�

зитивно оцінив роботу, що ведеть�

ся в Міністерстві оборони та Гене�

ральному штабі ЗС України в нап�

рямі дострокового завершення

Державної цільової програми ути�

лізації компонентів рідкого ракет�

ного палива на 2010–2014 роки.

Водночас Міністр оборони Украї�

ни Михайло Єжель звернув увагу

на необхідність належного облад�

нання на арсеналах, базах і скла�

дах сховищ для зберігання боєп�

рипасів.

Весь боєзапас Збройних Сил Ук�

раїни повинен зберігатися у зак�

ритих захищених спорудах! — на�

голосив Михайло Єжель і поставив

завдання — у найкоротші строки

опрацювати перелік військових

об’єктів, які мають капітальні, у то�

му числі арочні споруди для по�

дальшого безпечного зберігання

ракет і боєприпасів, максимально

перемістити наявні на існуючих

арсеналах, базах і складах ракети і

боєприпаси з відкритих майдан�

чиків зберігання до сховищ.

««««ВВВВеееессссьььь     ббббооооєєєєззззааааппппаааасссс     ЗЗЗЗббббррррооооййййнннниииихххх
ССССиииилллл    УУУУккккррррааааїїїїннннииии    ппппооооввввииииннннеееенннн
ззззббббеееерррріііі ггггааааттттииииссссяяяя    уууу    ззззааааккккррррииииттттиииихххх
ззззааааххххиииищщщщеееенннниииихххх    ссссппппооооррррууууддддаааахххх!!!!»»»»

Міністр оборони України 
Михайло ЄЖЕЛЬ: 
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24 березня у місті Гостомель
Київської області відбулася
урочиста церемонія закладки
Пам’ятного знаку на місці бу�
дівництва житлових будинків
для військовослужбовців
Збройних Сил України.
В урочистостях взяли участь Мі�

ністр оборони України Михайло

Єжель, керівництво оборонного

відомства та Генерального штабу

ЗС України, представники місцевої

влади, військовослужбовці Госто�

мельського гарнізону та члени їх

сімей.

— Президент України — Верхов�

ний Головнокомандувач Збройних

Сил України Віктор Янукович до�

ручив Уряду і Міністерству оборо�

ни України у найкоротші строки

відпрацювати відповідні програми

і зробити все можливе, щоби кож�

ний військовослужбовець був за�

безпечений житлом. І сьогодні ми

робимо перший крок, виконуючи

доручення Глави держави, — під�

креслив Михайло Єжель.

Міністр оборони України також

повідомив, що Верховною Радою і

Урядом України прийняті відповід�

ні нормативно�правові акти, які

надали право будувати житло для

військовослужбовців на землях Мі�

ністерства оборони України.

— Головне, що для будівництва

житла за програмою «Військове

містечко — 300» не потрібні бюд�

жетні кошти. Це — інвестиційний

проект. У 300 нових мікрорайонах

по всій території України будуть

збудовані не лише житлові будин�

ки, а й лікарні, магазини, школи та

дитячі садочки. Ми це зробимо! —

наголосив глава оборонного ві�

домства.

Житло для наших військових

зводитиметься за новітньою тех�

нологією. Вже за чотири місяці на

цьому місці з’явиться чотирипо�

верховий будинок. І якщо ми по�

обіцяли це зробити — повинні

тримати своє слово перед військо�

вослужбовцями, які сьогодні чека�

ють квартир. 

Під звуки військового оркестру

Міністр оборони України Михай�

ло Єжель разом з 10�річною донь�

кою одного з військовослужбовців

Гостомельського гарнізону уро�

чисто відкрив Пам’ятний знак на

місці будівництва житлових бу�

динків.

Михайло Єжель детально озна�

йомився з технологією прискоре�

ного будівництва, розробленого

компанією «ТПГ Альбатрос», пос�

пілкувався з мешканцями Госто�

мельського гарнізону, дав вказівки

та доручення відповідним керівни�

кам структурних підрозділів Мініс�

терства оборони щодо організації

системної роботи на будівництві, а

також поставив завдання — 1 сер�

пня цього року здати перший бу�

динок під заселення військово�

службовцям. 

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ  ÄÐÓÊÎÂÀÍÈÉ  ÎÐÃÀÍ 
Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÀ  ÎÁÎÐÎÍÈ  ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò
ïîâ³äîìëåíü ³íôîðìàãåíòñòâ ³ ìîæå äðó-
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Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð:
Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îáîðîííî¿
ïîë³òèêè òà æèòòºä³ÿëüíîñò³ â³éñüê:

Âÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíîãî
â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà:

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³ëþñòðàö³é,
òåõí³÷íîãî îôîðìëåííÿ òà ðåêëàìè:

Âàñèëü ÏÎÒÀÏ×ÓÊ

Äèçàéí òà âåðñòêà:
Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

Ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè:
Çîÿ ²ËÜ¯ÍÀ

Ë³ë³ÿ ÂËÀÑÞÊ

Îáêëàäèíêà:
Ñåðã³é ÏÎÏÑÓªÂÈ×

«ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО — 300»:
ННооввиийй  ппррооеекктт  ооббооррооннннооггоо  ввііддооммссттвваа  УУккррааїїннии
ддааєє  ннааддііюю  ммааййжжее  4488  ттииссяяччаамм  ббееззккввааррттииррнниихх
ввііййссььккооввиихх  ооттррииммааттии  ддооссттооййннее  жжииттллоо
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Ó çåí³òíîìó ðàêåòíîìó ïîëêó Ïî-
â³òðÿíîãî êîìàíäóâàííÿ «Öåíòð»
Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè íà Õàðê³âùèí³ çàâåðøè-
ëèñÿ äâîäåíí³ òàêòèêî-ñïåö³àëüí³
çàíÿòòÿ

Ïàðàëåëüíî îäèí ³ç îêðåìî ðîçòà-

øîâàíèõ äèâ³ç³îí³â ö³º¿ ÷àñòèíè ïðî-

â³â âëàñí³ òàêòè÷í³ íàâ÷àííÿ, ï³ä ÷àñ

ÿêèõ â³äïðàöþâàâ ä³¿ ç ïðèêðèòòÿ

âàæëèâèõ äåðæàâíèõ îá’ºêò³â ³ ðîáîòó

òåõí³÷íî¿ áàòàðå¿ â ñêëàäíèõ óìîâàõ îáñòàíîâêè.

Çåí³òíèêè ïðàêòè÷íî â³äïðàöþâàëè ïåðåâåäåííÿ ÷àñòèíè ó áîéîâó ãîòîâ-

í³ñòü ³ ïåðåâ³ðèëè ïîðÿäîê ðîáîòè ðåìîíòíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â. Òàê,

ï³ä ÷àñ òàêòèêî-ñïåö³àëüíèõ çàíÿòü áóëî ñôîðìîâàíî ÷îòèðè ðåìîíòíî-â³ä-

íîâëþâàëüí³ áðèãàäè: ïî ðåìîíòó ñòàðòîâîãî òà òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ, àâòî-

ìàòè÷íèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ òà ðàä³îëîêàö³éíèõ ñèñòåì, ðàä³îëîêàòîð³â ï³äñâ³-

÷óâàííÿ òà íàâåäåííÿ, à òàêîæ â³äïîâ³äàëüíó çà ïðàöåçäàòí³ñòü çàñîá³â åíåð-

ãîçàáåçïå÷åííÿ. Êîìàíäèð ðåìîíòíî-òåõí³÷íî¿ ðîòè êàï³òàí Àðòåì Ïàïóøà

ñèëàìè ï³äðîçä³ëó ïðîâ³â ðîçãîðòàííÿ ïóíêò³â ïðèéîìó àâòîìîá³ëüíî¿ òåõí³êè.

Â³éñüêîâîñëóæáîâö³, çàëó÷åí³ äî ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, ïðîäåìîíñòðóâàëè âè-

ñîêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè òà ïðîôåñ³îíàë³çì. Âîíè ïîêàçàëè äîáð³ ðåçóëüòàòè òà

ï³äòâåðäèëè, ùî ïîëê ö³ëêîì ãîòîâèé äî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâ-

äàíü ç ïðèêðèòòÿ ïîâ³òðÿíîãî ïðîñòîðó.

Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ 101-¿ îêðåìî¿ áðèãàäè îõîðîíè Ãåíåðàëüíîãî
øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè çàâåðøèëè ïîëüîâèé âèõ³ä ç áîéîâîþ ñòð³ëüáîþ íà
×åðí³ã³âùèí³

Ï³ä ÷àñ ïîëüîâîãî âèõîäó îñîáîâèé ñêëàä áðèãàäè ïðàêòè÷íî â³äïðàöþ-

âàâ âïðàâè ñòð³ëüá ç îñîáèñòî¿ çáðî¿, çîêðåìà ç ÀÊ-74, ÀÊÑÓ, ÑÂÄ òà

ãðàíàòîìåò³â. Êð³ì òîãî, ñîëäàòè ìåòàëè ãðàíàòó ÐÃÄ-5 íà âëó÷í³ñòü òà

âîäèëè áðîíåòðàíñïîðòåð. Íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³ ïîëüîâîãî âèõîäó

â³éñüêîâîñëóæáîâö³ 101-¿ áðèãàäè îõîðîíè âèêîíóâàëè 1-øó íàâ÷àëüíó

âïðàâó ñòð³ëüá ç ÁÒÐ-80 «ñòð³ëüáà ç ì³ñöÿ». Â ö³é âïðàâ³ ñîëäàòè âðàæà-

ëè ö³ë³ ç 14,5-ì³ë³ìåòðîâîãî êðóïíîêàë³áåðíîãî êóëåìåòà Âîëîäèìèðîâà

òàíêîâîãî (ÊÊÂÒ) òà 7,62-ì³ë³ìåòðîâîãî êóëåìåòà Êàëàøíèêîâà òàíêî-

âîãî.

Åê³ïàæ êîðàáëÿ óïðàâë³ííÿ
«Ñëàâóòè÷» â õîä³ êâ³òíåâî¿ àêòè-
âàö³¿ ×îðíîìîðñüêî¿ ãðóïè â³é-
ñüêîâî-ìîðñüêîãî ñï³âðîá³òíèö-
òâà «Blackseafor» âèêîíóº çàâ-
äàííÿ ñï³ëüíèõ ä³é áàãàòîíàö³î-
íàëüíîãî óãðóïîâàííÿ ó ×îðíîìó
ìîð³ ïîáëèçó áåðåã³â Òóðå÷÷èíè. 

Â õîä³ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî-áîéî-

âèõ çàâäàíü â³éñüêîâîñëóæáîâö³

âäîñêîíàëþþòü ñâ³é âèøê³ë, çäîáóâàþòü ïðîôåñ³éí³ íàâè÷êè, â÷àòüñÿ ìàé-

ñòåðíîñò³ îâîëîä³ííÿ øòàòíèì îçáðîºííÿì òà â³éñüêîâîþ òåõí³êîþ.

Ó øòàáàõ îðãàí³â â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ, ç’ºäíàíü òà â³éñüêîâèõ ÷àñòèí ïðî-

âîäÿòüñÿ ïëàíîâ³ êîìàíäíî-øòàáí³ íàâ÷àííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ ôîðì

òà ìåòîäèê îïåðàòèâíî¿ (áîéîâî¿) ï³äãîòîâêè. Ïð³îðèòåòè ïðè öüîìó íàäàþòüñÿ

íàâ÷àííþ îñîáîâîãî ñêëàäó âñåá³÷íîìó àíàë³çó îáñòàíîâêè, ùî ñêëàëàñÿ, ãëè-

áîêîìó ïðîãíîçóâàííþ ñèòóàö³é, òâîð÷îìó ïîøóêó êðåàòèâíèõ ä³é äëÿ ïðèé-

íÿòòÿ ð³øåíü. Çàîõî÷óºòüñÿ íîâàòîðñòâî ó ñòâîðåíí³ îðèã³íàëüíèõ áîéîâèõ

ïðèéîì³â, âèíàõ³äëèâ³ñòü òà âîºííà êì³òëèâ³ñòü.

Ðåòåëüíà ï³äãîòîâêà êîìàíäèð³â ï³äðîçä³ë³â, òåõí³÷íîãî ïåðñîíàëó, åê³ïàæ³â

òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè äî çàïëàíîâàíèõ ðîá³ò, ¿õ ñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî

âèçíà÷åíèõ ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü 2011 ðîêó — Ðîêó òåõí³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ îçá-

ðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè — íà ñüîãîäí³ äîçâîëèëî âèêîíàòè áëèçüêî 25%

â³ä çàïëàíîâàíèõ ðîá³ò.

Ó 25-é îêðåì³é ïîâ³òðÿíî-äåñàí-
òí³é áðèãàä³ 6-ãî àðì³éñüêîãî
êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ
Óêðà¿íè, ùî äèñëîêóºòüñÿ íà
Äí³ïðîïåòðîâùèí³, çàâåðøèëèñÿ
êîíòðîëüí³ çàíÿòòÿ ç îñíîâíèõ
ïðåäìåò³â áîéîâîãî íàâ÷àííÿ. 

Ïðîòÿãîì òèæíÿ ç îñîáîâèì ñêëà-

äîì ïðîâîäèëèñÿ çàíÿòòÿ ç³ ñòðîéî-

âî¿, ñïåö³àëüíî¿, âîãíåâî¿, ô³çè÷íî¿ òà

ãóìàí³òàðíî¿ ï³äãîòîâêè.

Íà áàç³ ïàðàøóòíî-äåñàíòíîãî

êîìïëåêñó âèêîíàëè êîíòðîëüí³

âïðàâè ç ïîâ³òðÿíîäåñàíòíî¿ ï³äãî-

òîâêè, ïðîäåìîíñòðóâàâøè íàâè÷êè

ä³é ïàðàøóòèñòà ó âåðòîëüîò³, ï³ñëÿ

éîãî â³ää³ëåííÿ â³ä áîðòó òà ïðèçåì-

ëåííÿ. Äî ðå÷³, â³äïîâ³äíî äî âèìîã,

êîæåí ïàðàøóòèñò çîáîâ'ÿçàíèé â³ä-

ïðàöþâàòè âïðàâè íà öèõ òðåíàæå-

ðàõ ïðèíàéìí³ îäèí ðàç íà òèæäåíü

çà îäèí-òðè äí³ äî âèêîíàííÿ ñòðèá-

ê³â. 

ßê çàóâàæèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ

áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè áðèãàäè ìàéîð

Â³êòîð Ñàâ÷åíêî, òàê³ çàíÿòòÿ äóæå

êîðèñí³ äëÿ äåñàíòíèêà ï³ä ÷àñ ïåðå-

áóâàííÿ ó ïîâ³òð³ é ïðèçåìëåííÿ,

çîêðåìà, äëÿ óêð³ïëåííÿ ì'ÿç³â ãî-

ì³ëêîâîñòîïíîãî ñóãëîáó.

Íà ïîë³ãîí³ ãâàðä³éö³ âèêîíàëè

âïðàâè êîíòðîëüíèõ ñòð³ëüá ç³ øòàò-

íî¿ çáðî¿ òà íîðìàòèâè ç ðîçáèðàííÿ

òà çáèðàííÿ àâòîìàò³â, çàðÿäæàííÿ

òà ðîçðÿäæàííÿ ìàãàçèí³â, ï³äãîòîâ-

êè çáðî¿ äî áîþ òîùî, ï³ñëÿ ÷îãî

ñêëàëè çàë³êè ç ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè

çà íîðìàòèâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ

öüîãî ðîäó â³éñüê.



Ó 91-ìó ³íæåíåðíîìó ïîëêó 6-ãî
àðì³éñüêîãî êîðïóñó, ùî äèñëî-
êóºòüñÿ íà Ñóìùèí³, òàêòèêî-
ñïåö³àëüíèì çàíÿòòÿì çàâåðøè-
ëîñÿ áîéîâå çëàãîäæåííÿ â³ää³-
ëåíü

Â³éñüêîâ³ ³íæåíåðè ñïåöçàãîíó ðà-

çîì ç ï³äðîçä³ëàìè ÌÍÑ ïðîâåëè

ñï³ëüíå òðåíóâàííÿ ç åâàêóàö³éíî-

ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò, ïðîâåäåííÿ ïî-

øóêó òà ðÿòóâàííÿ ëþäåé â ì³ñöÿõ

çàòîïëåíü, ðóéíóâàíü òîùî.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè íåîäíîðà-

çîâî äîïîìàãàëè íàñåëåííþ ó ë³êâ³-

äàö³¿ íàñë³äê³â ñòèõ³éíèõ ëèõ. 

Ï³ä êåð³âíèöòâîì íà÷àëüíèêà Ãå-
íåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêî-
ìàíäóâà÷à ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-
ïîëêîâíèêà Ãðèãîð³ÿ Ïåä÷åíêà íà
Æèòîìèðùèí³ â³äáóëîñÿ ìåòî-
äè÷íå ïîêàçîâå çàíÿòòÿ ç îðãàí³-
çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â áîéî-
âî¿ ï³äãîòîâêè âñ³õ ðîä³â â³éñüê
Çáðîéíèõ Ñèë

Äî öüîãî çàõîäó çàëó÷àëèñÿ êîìàí-

äèðè àðì³éñüêèõ êîðïóñ³â, áðèãàä,

ïîëê³â óñ³õ ðîä³â â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë,

¿õ çàñòóïíèêè ç áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè,

áëèçüêî òèñÿ÷³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

÷àñòèí ³ ç’ºäíàíü 8-ãî àðì³éñüêîãî

êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè,

äî 80 îäèíèöü àâòîìîá³ëüíî¿ òà áðî-

íåòàíêîâî¿ òåõí³êè, 10 ñàìîõ³äíèõ àð-

òèëåð³éñüêèõ óñòàíîâîê.

Â õîä³ çàíÿòü ó÷àñíèêè â³äïðàöüî-

âóâàëè íà íàâ÷àëüíèõ ì³ñöÿõ çàâ-

äàííÿ ç ìåòîäèêè ï³äãîòîâêè òà ïðî-

âåäåííÿ äâîñòîðîíí³õ òàêòè÷íèõ çà-

íÿòü ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè MI-

LES, âîä³ííÿ áîéîâèõ ìàøèí òà

àâòîìîá³ë³â, ñòð³ëüá ç áîéîâî¿ áðî-

íüîâàíî¿ òåõí³êè òà àðòèëåð³éñüêèõ

ñèñòåì òîùî.

— Ìè ïðîâåëè äóæå â³äïîâ³äàëüíèé

çàõ³ä, íàïðàâëåíèé íà ïîäàëüøå

óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿

òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü áîéîâî¿ ï³äãî-

òîâêè óñ³õ ðîä³â â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë

òà âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ñåðæàíòñüêîãî

ñêëàäó ó ïðîâåäåíí³ çàõîä³â áîéîâî¿

ï³äãîòîâêè, — çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê

Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêî-

ìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä-

÷åíêî ðîçïîâ³â, ùî â³í ïðîàíàë³çóâàâ

ñòàí ñïðàâ, à ñàìå: ÿê âò³ëþºòüñÿ â

æèòòÿ ñèñòåìà áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè

àðì³¿, ÿê ï³äãîòîâëåí³ êîìàíäèðè, ³

çðîáèâ âèñíîâîê, ùî ³ñíóº ùå äîñèòü

áàãàòî ïðîáëåì.

— Ùîá ¿õ âèð³øèòè, ÿ ç³áðàâ êîìàí-

äèð³â àðì³éñüêèõ êîðïóñ³â, áðèãàä,

ïîëê³â óñ³õ âèä³â Çáðîéíèõ Ñèë, ¿õ

çàñòóïíèê³â ç áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè, ÿê³

â³äïîâ³äàþòü çà öåé íàïðÿìîê ä³ÿëü-

íîñò³, ùîá ïðîâåñòè ç íèìè öå ìåòî-

äè÷íå ïîêàçîâå çàíÿòòÿ. Ó÷àñíèêè

ìàþòü ÷³òêî çðîçóì³òè, ÿê ãîòóâàòè

ïðîôåñ³îíàë³â, íîâó àðì³þ. Íå áóäå

áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè — í³ ïðî ÿêó ïðî-

ôåñ³éíó àðì³þ íå ìîæå éòè ìîâà, —

íàãîëîñèâ íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ

ïîêàçîâîãî çàíÿòòÿ. Ãåíåðàë-ïîë-

êîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî

ï³äêðåñëèâ, ùî â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ

îñîáëèâî¿ âàãè íàáóâàº óì³ííÿ êî-

ìàíäèð³â ïåðåäàòè ñâî¿ çíàííÿ ³ äîñ-

â³ä ï³äëåãëèì.

— Ïðîôåñ³éíà àðì³ÿ âèìàãàº â³ä

ìåíå, ÿê Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, âïåâíåíîñò³ ó

òîìó, ùî º ïðîôåñ³îíàëè, ÿê³ çìîæóòü

ï³äãîòóâàòè êëàñíèõ ôàõ³âö³â ñâîº¿

ñïðàâè. Êîìàíäèðè áðèãàä, ïîëê³â,

áàòàëüéîí³â, ðîò — öå ò³ ëþäè, ÿê³ ïî-

âèíí³ ï³äãîòóâàòè ñïðàâæí³õ ñîëäàò³â

³ ìîëîäøèõ êîìàíäèð³â. ß ìàþ áóòè

âïåâíåíèé, ùî â ìåíå º ñåðæàíòè, ÿê³

íàâ÷àòèìóòü ñîëäàò³â. Ò³ëüêè â òàêî-

ìó ðàç³ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ñòâîðåí-

íÿ ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿, — ï³äêðåñëèâ

ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä-

÷åíêî.
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Начальник Генерального штабу —
Головнокомандувач Збройних Сил України
генерал+полковник Григорій ПЕДЧЕНКО: 

««««ППППррррооооффффеееесссс ііііййййннннаааа
аааа рррр мммм іііі яяяя ссссттттввввооооррррююююєєєєттттььььссссяяяя    вввв
пппп оооо лллл іііі ,,,,     пппп іііі дддд ччччаааасссс     ннннааааввввччччаааанннньььь»»»»

Ó çåí³òí³é ðàêåòí³é áðèãàä³, ùî
äèñëîêóºòüñÿ ó Õåðñîí³, â³äáó-
ëîñü òàêòè÷íå íàâ÷àííÿ ³ç çåí³ò-
íèì ðàêåòíèì äèâ³ç³îíîì òà êî-
ìàíäíèì ïóíêòîì ðàêåòíîãî ç'ºä-
íàííÿ

Òåìîþ íàâ÷àíü âàðòîâèõ íåáà ñòà-

ëî âåäåííÿ áîéîâèõ ä³é ùîäî ïðèê-

ðèòòÿ âàæëèâèõ äåðæàâíèõ îá'ºêò³â

òà óãðóïîâàíü â³éñüê. Ïðîòÿãîì äâîõ

äí³â ðàêåòíèêè â³äïðàöþâàëè ïåðå-

â³ðêó ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ äî âèêîíàííÿ

çàâäàíü ó ñêëàäíèõ óìîâàõ, íàâè÷êè

ðîáîòè êîìàíäèð³â òà øòàá³â ç óï-

ðàâë³ííÿ ï³äðîçä³ëàìè ó áîþ, çä³é-

ñíåííÿ ìàíåâðó òîùî.

Íà óñ³õ åòàïàõ íàâ÷àíü ñòâîðþâà-

ëèñü øòó÷í³ ïåðåøêîäè äëÿ óñï³øíî-

ãî âèêîíàííÿ ðàêåòíèêàìè ïîñòàâ-

ëåíîãî çàâäàííÿ. Öå áóëè, íàïðèê-

ëàä, ä³¿ óìîâíèõ òåðîðèñòè÷íèõ ãðóï,

ââ³äí³ ùîäî âïëèâó íàäçâè÷àéíèõ

ñèòóàö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðèðîäíèìè

êàòàêë³çìàìè.
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Це лише один з епізодів буднів вій�

ськових авіаторів у містечку Новий

Калинів на Львівщині, де майже мі�

сяць тривали збори з підвищення

класної кваліфікації льотного

складу армійської авіації.

Так, упродовж трьох тижнів на

Калинівському аеродромі було

проведено шість льотних змін, під

час яких екіпажі на вертольотах

Мі�8МТ та Мі�24 удосконалювали

льотні навички та виконували не�

обхідні вимоги для присвоєння

класної кваліфікації військового

льотчика (штурмана) 2�го і 1�го

класу. Також екіпажами гвинтокри�

лих машин було відпрацьовано

польотні завдання щодо дій у

простих та складних метеороло�

гічних умовах, удень та вночі. Се�

редній наліт на кожного льотчика

склав понад три години, загаль�

ний — 82 години. 

За словами начальника армій�

ської авіації — начальника управ�

ління армійської авіації Команду�

вання Сухопутних військ Зброй�

них Сил України полковника Ва�

лентина Пістрюги, місце прове�

дення зборів було вибрано не ви�

падково. Адже полк армійської аві�

ації, яким командує полковник

Юрій Вербельчук, — один з най�

старіших та найуславленіших се�

ред частин армійської авіації Сухо�

путних військ ЗС України. Сьогодні

це єдиний полк в Україні, який має

на озброєнні два вертольоти�гі�

ганти Мі�26. На думку західних

спеціалістів, нічого більш ефектив�

ного для боротьби з пожежами,

ніж ці вертольоти, у світі просто не

існує.

До того ж, у Новому Калинові

постійно проходять підготовку

вертолітники наших миротворчих

контингентів.

***
Один з учасників збору — на�

чальник армійської авіації — на�

чальник відділу армійської авіації

6�го армійського корпусу, військо�

вий льотчик першого класу пол�

ковник Андрій Когут, який неодно�

разово перебував на посаді коман�

дира 56�го окремого вертолітного

загону Збройних Сил України у

складі місії ООН в Ліберії, ствер�

джує, що молоді льотчики могли б

набувати льотний досвід у складі

миротворчих підрозділів: протя�

гом однієї ротації пілот може налі�

тати від 100 до 150 годин. Це, по�

годьтесь, немало. Але, з іншого бо�

ку, виконання миротворчих зав�

дань змушує робити перерву у

професійній підготовці військово�

го льотчика за відповідними льот�

ними вправами згідно з курсом бо�

йової підготовки. І він відстає у

навчанні.

— У 80�ті роки минулого століття

система підготовки молодого

льотного складу була наступ�

ною, — розповідає офіцер. — Ви�

пускники училищ прибували в бо�

йові частини і включались до скла�

ду ескадрильї, де служили най�

більш досвідчені пілоти.

Лейтенанти надзвичайно інтен�

сивно літали як з інструкторами,

так і самостійно, тож за кілька ро�

ків досягали рівня 2�го, а то й 1�го

класу. Тепер про таке залишається

хіба що мріяти.

За словами льотчика 3�го класу

майора Павла Бардакова, упро�

довж першого тижня збору він ви�

конав 12 польотів і до своїх 730 го�

дин нальоту додав ще майже 6 го�

дин. Він повернувся з Ліберії. За

плечима офіцера вже не одна ми�

АКТУАЛЬНО

ННННООООВВВВИИИИЙЙЙЙ    ККККААААЛЛЛЛИИИИННННІІІІВВВВ ::::     

ПОЛЬОТИ НАЯВУ І… ВНОЧІ
ННаа  ббааззіі  77((ггоо  ББрреессллааввллььссььккооггоо  ооккррееммооггоо  ппооллккуу  ааррммііййссььккооїї  ааввііааццііїї  1133((ггоо  ааррммііййссььккооггоо  ккооррппууссуу
ССууххооппууттнниихх  ввііййссьькк  ЗЗСС  УУккррааїїннии  ввііддббууллииссяя    ззббооррии  зз ппііддввиищщеенннняя  ккллаассннооїї  ккввааллііффііккааццііїї  ллььооттннооггоо  ссккллааддуу

…Çðàíêó ïîãîäà íà â³éñüêîâîìó àåðîäðîì³ ãåòü ç³ïñó-
âàëàñÿ. Íåñïîä³âàíèé ðâó÷êèé â³òåð çàòÿãíóâ íåáî ñ³-
ðèìè õìàðàìè. Òîæ íà êîìàíäíî-äèñïåò÷åðñüêîìó
ïóíêò³ ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè íà ïîâåðíåííÿ âåðòî-
ëüîòà-ðîçâ³äíèêà ïîãîäè. ² îñü, íàðåøò³, ðîçâ³äêà äàº
«äîáðî», ³ âåðòîë³ò, âèáëèñêóþ÷è âîãíÿìè, âèðóëþº íà
çë³òíî-ïîñàäî÷íó ñìóãó. Çàâèñíóâøè íåíàäîâãî ó ïî-
â³òð³, â³í íàáèðàº âèñîòó òà, âçÿâøè êóðñ, ïîëèíàº ó
áåçêðàéíº ñ³ðå íåáî.
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ротворча ротація в Африці і біль�

ше двох місяців вимушеної перер�

ви. На його переконання, будь�які

перерви у льотній практиці нега�

тивно позначаються на професій�

ному рівні пілота. Тому подібні

льотно�методичні збори авіато�

рам вкрай необхідні.

Слід зауважити, що відповідно до

вимог Організації Об'єднаних На�

цій, наліт командира екіпажу ми�

ротворчого підрозділу має бути не

меншим, ніж 1000 годин. Такого

показника льотчик зможе досягну�

ти не раніше, ніж за десяток років

інтенсивної льотної роботи. На

практиці ж виходить так, що через

перерви в льотній підготовці цей

процес розтягується не на одне де�

сятиріччя, і льотчик, на підготовку

якого свого часу витратили значні

кошти, стає просто безперспек�

тивним за віком та медичними по�

казниками. 

Відомо, що в арміях провідних

країн світу військовий льотчик що�

річно повинен виконати наліт

180–200 годин. У нас же середньо�

річний наліт пілота (без урахуван�

ня практики миротворчої компо�

ненти) протягом останніх років

становить 20–40 годин, що в 5–10

разів менше світових норм. 

До речі, тільки для підтримання

боєздатності льотчика 1�го класу

потрібно 500 літрів авіаційного га�

су. Але вже за місяць відсутності по�

льотів для відновлення навичок пі�

лотування йому знадобиться часу

вдвічі більше. 

— З певних причин льотна під�

готовка здійснюється таким чи�

ном, що основні зусилля команди�

рів і начальників усіх рівнів зосе�

реджені на підтриманні готовності

до виконання поставлених зав�

дань насамперед льотних екіпажів,

які включені до складу Об'єднаних

сил швидкого реагування. А льотні

екіпажі ескадрилій, які не входять

до зазначеної структури, не мають

необхідного нальоту, — говорить

начальник армійської авіації — на�

чальник управління армійської аві�

ації Командування Сухопутних

військ Збройних Сил України пол�

ковник Валентин Пістрюга.

Але ж, за його словами, сьогодні

є суттєві напрацювання і в питан�

нях підготовки льотного складу,

зокрема молодих льотчиків. Нині

застосовується більш ефективна

форма підготовки льотного складу

в рамках льотно�методичних збо�

рів на визначеному аеродромі. В

цьому році вдалося суттєво покра�

щити показники нальоту молодих

пілотів, які прибули на збори з різ�

них авіаційних частин, а також

підготувати льотчиків�інструкто�

рів з різних видів льотної підготов�

ки, спроможних діяти як у прос�

тих, так і в складних метеоумовах.

Сподіваємося, що за відповідного

рівня фінансування пілоти, які бе�

руть участь у зборах, проходити�

муть підготовку на основних ти�

пах вертольотів у своїх військових

частинах. Адже інтенсивна підго�

товка пілотування вертольотів доз�

воляє опанувати всі типи цих ма�

шин, які перебувають на озброєнні

у частинах армійської авіації ар�

мійських корпусів Сухопутних

військ ЗС України.

Знаковим є і те, що проведення

льотних змін у новому навчально�

му році дозволило скасувати виму�

шену перерву в підготовці верто�

літників та сприяло підвищенню

рівня їх льотної майстерності. 

Тож після складання теоретич�

них іспитів претендентам на під�

вищення класності були поставле�

ні відповідні завдання і вони прой�

шли курс підготовки до виконання

польотів.

— Тільки пілотування та вико�

нання практичних завдань відпо�

відно до курсу бойової підготовки

авіаційних частин та підрозділів

дасть нам змогу створити в полку

групу висококласних льотчиків, —

наголосив командир полку пол�

ковник Юрій Вербельчук.

Важко уявити Новий Калинів без

вертолітників. Саме тут у полку все

нагадує про них. Навіть пам'ятник

героям війни, які загинули за Бать�

ківщину, — це мармурова плита,

увінчана червоною зіркою з напи�

сом: «Авіаційний полк дальньої дії.

Слава бреславльцям!». Мешканці

Нового Калинова говорять: «Життя

у місті починалось з військових».

Тільки додамо — «з військових вер�

толітників». Адже небо військового

містечка важко уявити без гулу дви�

гунів калинівських гвинтокрилів…

Âÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

АКТУАЛЬНО

Ïðîâåäåííÿ ëüîòíèõ çì³í ó íîâîìó
íàâ÷àëüíîìó ðîö³ äîçâîëèëî ñêàñóâàòè

âèìóøåíó ïåðåðâó â ï³äãîòîâö³ âåðòîë³òíèê³â
òà ñïðèÿëî ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ¿õ ìàéñòåðíîñò³. 
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Цієї весни лави Збройних Cил Ук�

раїни та інших військових форму�

вань держави поповнять 26100 но�

вобранців 

За словами начальника відділу

комплектування та призову — зас�

тупника начальника управління

Головного управління особового

складу Генерального штабу ЗС Ук�

раїни полковника Геннадія Златні�

кова, безпосередньо до Збройних

Сил України буде відправлено таку

ж кількість молодого поповнення,

як і восени 2010 року, — 20 тисяч

осіб. З них до Сухопутних військ —

10 тисяч 380 осіб, Повітряних

Сил — 4 тисячі 390 осіб, Військово�

Морських Сил — 1 тисячу 300 осіб,

частин центрального підпорядку�

вання МО України та Генерального

штабу — 3 тисячі 180 осіб. Резерв

Генерального штабу ЗС України

складе 750 осіб. У Внутрішніх вій�

ськах МВС України служитимуть

5 тисяч 100 призовників, у Держав�

ній спеціальній службі транспор�

ту — 1 тисяча юнаків.

— Основним завданням під час

весняного призову для нас, як і ра�

ніше, є недопущення зниження

якісної характеристики призовни�

ків, які направляються на комплек�

тування військових частин, у по�

рівнянні з попередніми призовами

та підвищення особистої відпові�

дальності військових комісарів

щодо якісного укомплектування

команд призовників, які відправля�

ються зі збірних пунктів обласних

військових комісаріатів, зокрема,

щодо їх стану здоров’я, рівня осві�

ти, морально�ділових якостей, —

говорить полковник Геннадій

Златніков.

Дійсно, особливості весняної

призовної компанії 2011 року

обґрунтовані плановими завдан�

нями, вимогами керівництва дер�

жави та військового відомства що�

до якісних характеристик моло�

дого поповнення, яке вже через

два місяці складе присягу на вір�

ність українському народові та

виконуватиме завдання щодо за�

хисту суверенітету та незалежнос�

ті України.

У порівнянні з минулими роками

необхідна кількість солдатів стро�

кової служби для Збройних Сил

України сьогодні зменшена, і це

має дати змогу військкоматам усіх

рівнів ретельніше поставитись до

відбору молодого поповнення.

— Професійний та психологіч�

ний відбір сьогодні здійснюється

на дуже високому рівні. Ми переві�

ряємо призовників досить прис�

кіпливо, щоб і моральний дух, і

настрій на проходження служби

був позитивний, — стверджує вій�

ППППРРРРИИИИЗЗЗЗООООВВВВ     ————    2222000011111111 ::::

ставка на якість
Починаючи з 2002 року, спостерігається неухильна тенденція

до збільшення кількості призовників з вищою освітою

Çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 1009/2010
â³ä 4 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó «Ïðî ñòðîêè ïðîâåäåííÿ
÷åðãîâèõ ïðèçîâ³â, ÷åðãîâ³ ïðèçîâè ãðîìàäÿí Óêðà¿-
íè íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó òà çâ³ëüíåííÿ â çà-
ïàñ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ó 2011 ðîö³» ç êâ³òíÿ ïî
òðàâåíü òðèâàº ïðèçîâ ãðîìàäÿí 1986–1993 ðîê³â
íàðîäæåííÿ.
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ськовий комісар Київського

міського військового комісаріату

полковник Володимир Кидонь.

Не секрет, що не всі юнаки пози�

тивно сприймають строкову вій�

ськову службу в армії. Але є й зво�

ротний бік медалі: сьогодні ті, хто

звільняється, з гордістю показують

фотографії та грамоти своїм дру�

зям, рідним. Кращих солдатів зап�

рошують до Київського міського

військового комісаріату на уро�

чистості з нагоди відправки моло�

дого поповнення та з вдячністю

вручають листи�подяки за зразко�

ве виконання обов’язків військової

служби. У такий спосіб працівники

військкомату впливають на нас�

трій призовників.

— Любов до Батьківщини, усві�

домлення виключності місії її захис�

ту, національна гордість за державу,

гідність майбутнього захисника Ук�

раїни — головні риси патріота, який

з повагою і відповідальністю стави�

тиметься і до служби, і до виконання

завдань командирів, — наголошує

полковник Кидонь. — Якщо буде

інакше, то молода людина й

військову службу сприйматиме як

негатив, а з часом і сама може перет�

воритись на джерело негативу у вій�

ськовому колективі.

Теперішні призовники мають

сприймати службу в лавах Зброй�

них Сил як можливість змужніти,

стати більш відповідальними перед

близькими, рідними, зрештою, й пе�

ред собою та суспільством. Для біль�

шості тих, хто вже звільнився, саме

служба стала поштовхом до подаль�

шого розвитку себе як особистості. 

Слід зазначити, що число при�

зовників з вищою освітою, направ�

лених у війська, збільшилось. На�

приклад, якщо восени 2009 року їх

кількість становила 3509 осіб, то

восени 2010 року — вже 4487 чоло�

вік. Натомість, призовників, нап�

равлених до війська з базовою за�

гальною середньою освітою, нав�

паки, стало менше. Так, восени

2009 року їхня кількість становила

284 особи, а восени 2010 року — на

100 осіб менше. В цілому зазначені

показники, починаючи з 2002 року,

мають тенденцію до покращання.

Разом з тим, зросла і кількість

призовників, які будуть направлені

у війська без обмежень за станом

здоров’я. Наприклад, у Києві з числа

юнаків, які підлягають призову,

близько 10 відсотків за висновками

військово�лікарських комісій ма�

ють проблеми зі здоров’ям, а тому

отримують відстрочку за станом

здоров’я, або визнаються непридат�

ними до військової служби в мир�

ний час та обмежено придатними у

воєнний час.

Загальними захворюваннями

молодих людей до вісімнадцяти

років є хвороби кишково�шлунко�

вого тракту, досить велика кіль�

кість юнаків зі сколіозом, великий

процент молоді з погіршеним зо�

ром. Причини зрозумілі. До цього

призводить малорухливий спосіб

життя, незадовільне харчування,

постійне використання комп’юте�

ра. Фізична готовність такого юна�

ка вже у вісімнадцять років прак�

тично зведена до мінімуму. І коли

не звернути увагу на зазначену

проблему вже зараз, у недалекому

майбутньому вона має всі підстави

стати загальнодержавною.

Для виправлення ситуації зі ста�

ном здоров’я молоді військовий

комісар Київського міського вій�

ськового комісаріату полковник

Володимир Кидонь пропонує не�

гайно повернути до навчальних

закладів, від дитячого садка і до ви�

шів, гуртки, спортивні секції, місця,

де б молода людина розвивала

власні здібності. 

— На сьогоднішній день військо�

во�патріотичне виховання молоді

привертає велику увагу з боку ке�

рівників держави, — говорить

він. — Нещодавно був виданий

спільний наказ Міністра оборони

України, Міністра освіти і науки,

Молоді і спорту України та Голови

ТСО України щодо проведення

військово�патріотичної спортив�

ної гри «Зірниця». Отже, є підстави

сподіватися, що її вдале проведен�

ня допоможе у непростій держав�

ній справі — прищеплення україн�

ській молоді культури здорового

способу життя. 

Звісно, очікувати миттєвих ре�

зультатів від подібних заходів було

б наївним. Та важко не погодитись

із думками полковника Володими�

ра Кидоня, адже має сплинути ще

чимало часу, поки виховання мо�

лоді стане чітко налагодженою за�

гальнодержавною системою. Ма�

буть, саме тоді й не треба буде в ар�

мії змінювати людину, залишиться

лише навчити призовника вій�

ськовій справі…

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ

Ïîëêîâíèê Âîëîäèìèð Êèäîíü: «Ó Êèºâ³
ç ÷èñëà þíàê³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðèçîâó,

áëèçüêî 10 â³äñîòê³â ìàþòü ïðîáëåìè
ç³ çäîðîâ’ÿì».
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— Федоре Федоровичу, Ви
очолюєте Військову службу
правопорядку з 2007 року. На
Вашу думку, чи відповідає ста�
тус і призначення ВСП вимо�
гам сьогодення? 

— В цілому, так. Проте окремі

позиції потребують доопрацю�

вання. Так, наприклад, питання

внесення змін до Закону України

«Про оперативно�розшукову ді�

яльність» та створення відповід�

них оперативних підрозділів

Служби правопорядку потребує

законодавчого врегулювання. Та�

кий проект був розроблений в Го�

ловному управлінні Служби пра�

вопорядку і, з окремими зауважен�

нями, погоджений відповідними

органами. Наразі нами вживають�

ся заходи щодо усунення існую�

чих розбіжностей. 

— Чи оптимізована організа�
ційно�штатна структура Вій�
ськової служби правопорядку
відповідно до завдань та фун�
кцій Збройних Сил України? 

— Враховуючи досвід діяльності

Військової служби правопорядку у

Збройних Силах України протя�

гом останніх років та те, що її чи�

сельність останнім часом була ско�

рочена майже на 40%, у 2010 році

були скориговані завдання та фун�

кції ВСП, у відповідності до яких

проведено оптимізацію організа�

ційно�штатних структур, її органів

управління і підрозділів та приве�

дено їх до вимог нормативних до�

кументів. При цьому були врахова�

ні і нові завдання, покладені на

ВСП, а саме: виявлення, припинен�

ня та розслідування корупційних

правопорушень, проведення облі�

ку та реєстрація військових тран�

спортних засобів. До штатів було

введено підрозділи по боротьбі з

корупцією, з обліку та реєстрації

транспортних засобів. Частина ор�

ганів управління ВСП була реорга�

нізована, враховуючи всі вимоги

нормативних документів. На моє

переконання, існуюча організацій�

но�штатна структура органів уп�

равління і підрозділів ВСП дозво�

ляє виконувати покладені на неї

завдання у повному обсязі. З ме�

тою запровадження системи єди�

ного обліку злочинів і осіб, які їх

учинили, спільним наказом Мініс�

ПРИЗВАНІ ПІДТРИМАТИ ПОРЯДОК
Çà ÷àñ ñâîãî ³ñíóâàííÿ Â³éñüêîâà ñëóæáà ïðàâîïî-
ðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè (ÂÑÏ) ïðîéøëà íå-
ïðîñòèé øëÿõ â³ä ôîðìóâàííÿ òà ñòàíîâëåííÿ, çäîáó-
ëà çàñëóæåíèé àâòîðèòåò ñåðåä â³éñüêîâèõ äî ïðàâî-
îõîðîííèõ ñòðóêòóð. Íàðàç³ öå ãàðìîí³éíèé, çëàãîä-
æåíèé ³ ä³ºâèé ìåõàí³çì äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ òà
ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, ñïðÿìîâàíèé
íà âèð³øåííÿ ïîêëàäåíèõ çàâäàíü ó çàãàëüí³é ñèñòåì³
¿õ ðîçâèòêó. Ïðî ñüîãîäåííÿ ÂÑÏ, ¿¿ çäîáóòêè ³ ïëàíè íà
ìàéáóòíº éäåòüñÿ ó ³íòåðâ’þ, ÿêå íàøîìó ÷àñîïèñó
äàâ íà÷àëüíèê Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó
Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óï-
ðàâë³ííÿ Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ìàéîð Ôåä³ð Ìàêàâ÷óê.

19 квітня — День Військової служби правопорядку

Ñâîãî ÷àñó ñòàí ïðàâîïîðÿäêó ó

Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè íà åòàï³ ¿õ

ðåôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó îáóìîâèâ

íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ òàêî¿ ñòðóêòó-

ðè, ÿêà áóëà á ñïðîìîæíîþ åôåêòèâ-

íî âïëèâàòè íà ïîêðàùåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè, ïðà-

âîïîðÿäêó ³ â³éñüêîâî¿ äèñöèïë³íè ó â³éñüêàõ (ñèëàõ). Òîìó

ç ê³íöÿ 2001 ðîêó ãðóïà îô³öåð³â íà ÷îë³ ç ãåíåðàë-ìà-

éîðîì Þð³ºì Øàïîâàëîì ðîçïî÷àëà ðîáîòó ïî ñòâîðåí-

íþ ïðàâîîõîðîííîãî ôîðìóâàííÿ ó ñêëàä³ Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè. Íèìè áóëî ï³äãîòîâëåíî ðÿä ïðîïîçèö³é ùîäî

ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ñòðóêòóðè, îá´ðóíòîâàí³ òà âèçíà÷åí³ ¿¿

îñíîâí³ çàâäàííÿ, ïðàâîâà îñíîâà, ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³,

ñòðóêòóðà ³ ÷èñåëüí³ñòü. Êåð³âíèöòâî Ì³í³ñòåðñòâà îáî-

ðîíè Óêðà¿íè ï³äòðèìàëî ³äåþ ñòâîðåííÿ Ñëóæáè ïðàâî-

ïîðÿäêó òà ñïðèÿëî ï³äãîòîâö³ â³äïîâ³äíèõ çàêîíîäàâ÷èõ

àêò³â. ² õî÷à ñïî÷àòêó ïëàíóâàëîñÿ, ùî Ñëóæáà ïðàâîïî-

ðÿäêó áóäå ñôîðìîâàíà äî 2005 ðîêó, öåé ÷àñ áóëî ñóò-

òºâî ñêîðî÷åíî, ³ âæå ó æîâòí³ 2003 ðîêó ¿¿ ôàõ³âö³ ïðèñ-

òóïèëè äî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â çà ïðèçíà÷åííÿì. 

Ïåðøèì íà÷àëüíèêîì Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿä-

êó (ÂÑÏ) ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè - íà÷àëüíèêîì Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè áóâ ïðèçíà÷åíèé ãåíåðàë-ìàéîð

Þð³é Øàïîâàë, ÿêèé ñòîÿâ á³ëÿ âèòîê³â ¿¿ ñòâîðåííÿ, à

ãàñëîì äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ö³º¿ ïðàâîîõîðîííî¿

ñòðóêòóðè Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ñòàëè ñëîâà

«ïðàâî i ïîðÿäîê». 

ВСП: служба формувалася так... 



тра оборони України, Генерально�

го прокурора України, керівників

інших центральних органів вико�

навчої влади України у травні 2010

року було затверджено Інструкцію

про єдиний облік злочинів. 

— Контроль за діяльністю ВСП
здійснюється Міністром оборо�
ни України через начальника
Генерального штабу Збройних
Сил України. Наскільки Служба
правопорядку незалежна у про�
веденні дізнань? 

— Відповідно до Закону України

«Про Військову службу правопо�

рядку у Збройних Силах України»

забороняється покладати на Служ�

бу завдання, не передбачені цим

документом. Ніякі виняткові обс�

тавини або накази чи розпоряд�

ження посадових осіб не можуть

бути підставою для противоправ�

них дій з боку військовослужбов�

ців Служби правопорядку. З цією

метою нагляд за дотриманням за�

конності у діяльності ВСП здій�

снюється органами прокуратури

України. Військовослужбовці на�

шої Служби у межах своїх повнова�

жень, наданих цим Законом та ін�

шими законами, самостійно прий�

мають рішення, крім випадків, пе�

редбачених Законом, і несуть за

свої дії відповідальність у встанов�

леному законом порядку.

— Які напрями в діяльності
Військової служби правопо�
рядку у 2011 році Ви визначи�
ли б як пріоритетні? 

— Протягом поточного року з

урахуванням зменшення чисель�

ності та дислокації органів вій�

ськового управління і військових

частин Збройних Сил України

планується продовжувати процес

оптимізації організаційно�штат�

ної структури органів управління і

підрозділів ВСП. Нами сплановано

проведення оптимізації підрозді�

лів по боротьбі з корупцією. Також

відбуватиметься уточнення місць

дислокації частини органів управ�

ління ВСП в залежності від розмі�

щення органів військового управ�

ління та військових частин Зброй�

них Сил України.

Крім того, у разі прийняття у

2011 році відповідних змін до за�

конодавства України по наданню

Службі правопорядку повнова�

жень щодо проведення досудового

слідства, будуть створені підрозді�

ли, які матимуть право ведення

слідчих дій. При наданні ВСП ок�

ремих повноважень щодо здій�

снення оперативно�розшукової ді�

яльності також передбачається

створення відповідних підрозділів

з метою запобігання та поперед�

ження злочинів проти встановле�

ного порядку проходження вій�

ськової служби, проведення попе�

реджувальних дій, спрямованих на

припинення злочинів тощо.

Окремо хочу наголосити на то�

му, що сьогодні в роботі команди�

рів (начальників) структурних під�

розділів Служби правопорядку ос�

новна увага приділяється посилен�

ню персональної відповідальності

сержантів (старшин) за виховання

підлеглого особового складу та

підвищенню визначальної ролі

сержантських Рад у підтриманні

військової дисципліни в підпоряд�

кованих підрозділах. 

— У ВСП створена дієва систе�
ма розшуку осіб, які самовіль�
но залишили військові части�
ни. Але певні труднощі в робо�
ті ВСП спричиняються діями
самих командирів, які інколи
вдаються до приховування та�
ких фактів...

— Дійсно, у ВСП така система є

досить дієвою та ефективною. Хо�

чу звернути вашу увагу, що на час

створення ВСП у розшуку перебу�

вало близько 300 військовослуж�

бовців, тоді як сьогодні цей показ�

ник становить 57 осіб. При цьому з

2279 військовослужбовців, які са�

мовільно залишили військові час�

тини за роки існування ВСП, було

розшукано 2263 особи. Але дійсно,

певні труднощі в роботі ВСП спри�

чиняються діями самих команди�

рів військових частин, які інколи

ігнорують вимоги Статутів Зброй�

них Сил України та інших керів�

них документів стосовно повідом�

лення відповідних органів управ�

ління Служби правопорядку про

факти самовільного залишення

військовослужбовцями військової

частини або місця служби. На

жаль, такі випадки мають місце.

Для запобігання неправомірних

дій чи бездіяльності командирів

офіцерами ВСП проводиться

роз’яснювальна робота про поря�

док дій службових осіб у разі отри�

мання повідомлень про такі факти.

У випадку встановлення покриття

командирами правопорушень на�

чальниками відповідних органів

управління ВСП вноситься подан�

ня щодо усунення порушень зако�

ну, причин і умов, що їм сприяють,

а винні особи притягуються до від�

повідальності. 

— Один з напрямів діяльнос�
ті ВСП — участь у протидії ди�
версійним проявам та теро�
ристичним актам на військо�
вих об’єктах, а в разі введення
в Україні режиму надзвичай�
ного або воєнного стану —
участь у боротьбі з ворожими
диверсійно�розвідувальними

Ïðîòÿãîì 2010 ðîêó â³äáóëîñÿ 39
êîìàíäíî-øòàáíèõ òà òàêòèêî-ñïåö³àëüíèõ

íàâ÷àíü ç àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ òåìàòèêè íà
â³éñüêîâèõ îá’ºêòàõ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.



групами на території України.
Наскільки підрозділи ВСП го�
тові до цього? 

— Названий вами напрям діяль�

ності відноситься до одного з

основних завдань Служби право�

порядку, і підготовка відповідних

підрозділів здійснюється у ході

повсякденної діяльності, опера�

тивного та бойового навчання,

шляхом проведення командно�

штабних і тактико�спеціальних

навчань, практичних занять і тре�

нувань. Наприклад, протягом 2010

року, згідно плану Антитерорис�

тичного центру при Службі безпе�

ки України, ми брали участь у про�

веденні 39 командно�штабних

(тактико�спеціальних) навчань з

антитерористичної тематики на

військових об’єктах Збройних Сил

України та комплексу антитеро�

ристичних заходів під умовним

найменуванням «Легіон»; забезпе�

чили проведення 4 тренувань опе�

ративної групи з реагування на

надзвичайні (кризові) ситуації з

протидії терористичним актам і

диверсіям на важливих державних

і військових об’єктах та координа�

ції участі Збройних Сил України у

антитерористичних операціях. 

Виходячи з викликів і загроз су�

часного світу, з метою підтриман�

ня правопорядку, попередження

злочинів і диверсій у військових

частинах у 2006 році розпочав

свою діяльність Центр спеціально�

го призначення (протидії диверсі�

ям та терористичним актам) Вій�

ськової служби правопорядку у

Збройних Силах України. 

— Наразі неабиякий інтерес у
журналістів викликає підроз�
діл по боротьбі з проявами ко�
рупції. Чим, власне, викликане
його створення у складі ВСП?

— Необхідно зазначити, що ко�

рупція підриває авторитет будь�

якого державного апарату, дискре�

дитує його діяльність, руйнує ос�

новні принципи, на які спирається

демократична держава. Вирішення

цієї проблеми в нашій державі є

справою надзвичайно актуальною.

Відтак боротьба з корупцією відно�

ситься до пріоритетних завдань

всіх правоохоронних органів. На

жаль, у військових колективах при�

сутні окремі факти корупції, проти�

дію яким керівництво Міністерства

оборони України вважає спільним

завданням командирів усіх рівнів. 

З метою реалізації нової антико�

рупційної політики держави у вій�

ськовій сфері, посилення заходів

по боротьбі з корупцією Міністром

оборони України у березні 2010 ро�

ку було прийнято рішення про

створення у складі органів управ�

ління Військової служби правопо�

рядку підрозділів по боротьбі з ко�

рупцією, комплектування яких роз�

почалося з липня минулого року.

Одним з їх основних завдань є про�

ведення заходів щодо виявлення,

припинення та розслідування ко�

рупційних правопорушень. На да�

ний час діяльність підрозділів ВСП

по боротьбі з корупцією, в першу

чергу, спрямована на створення від�

Äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÂÑÏ òàê³ ñëîâà
ÿê «×åñòü. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Ïðîôåñ³îíàë³çì» ñòàëè íå ïðîñòî ãàñëîì,
à áåçóìîâíîþ âèìîãîþ æèòòÿ.
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повідної нормативно�правової ба�

зи, проведення організаційно�пра�

вових та профілактичних заходів

щодо запобігання корупційним

правопорушенням, здійснення збо�

ру та аналізу інформації про вчине�

ні корупційні правопорушення, ор�

ганізацію їх обліку та вживання за�

ходів впливу на осіб, які їх вчинили. 

— За наявності штатних під�
розділів дізнання проведення
цієї роботи командирами вій�
ськових частин навряд чи є
виправданим… 

— На мою думку, ефективній ро�

боті виявлення та розслідування

злочинів у Збройних Силах Украї�

ни заважає велика кількість упов�

новажених на це органів дізнання,

до яких належать органи дізнання

Служби правопорядку та наділені

цими ж правами командири (на�

чальники) військових частин (ус�

танов) Збройних Сил України, які

не володіють належним рівнем

правових знань та не в змозі ефек�

тивно використовувати свої права

як орган дізнання. Аналіз результа�

тів їх процесуальної діяльності

свідчить про низький рівень пра�

вової підготовки для виконання

обов’язків органу дізнання в порів�

нянні з цими органами Служби

правопорядку. 

Крім того, наявність великої кіль�

кості передбачених чинним кри�

мінально�процесуальним законо�

давством України органів дізнання

у Збройних Силах України (Служ�

ба правопорядку, органи військо�

вої прокуратури, командири вій�

ськових частин,) призводить до

одночасного проведення ними пе�

ревірок за одними і тими ж факта�

ми скоєних правопорушень, пору�

шення кримінальних справ та про�

ведення слідчих дій. Тому я вважаю,

що питання зняття з командирів

військових частин Збройних Сил

України непритаманної їм функції

органів дізнання потребує негай�

ного законодавчого врегулювання. 

— Чи відповідає потребам
ВСП існуюча матеріально�тех�
нічна база? 

— Сьогодення ставить нові ви�

моги щодо укомплектованості та

технічного оснащення підрозділів

дізнання, впровадження сучасних

науково�технічних засобів та ін�

формаційних технологій в прак�

тику боротьби зі злочинністю, що

сприяло б більш ефективному ви�

явленню та розслідуванню злочи�

нів. В першу чергу, це стосується

введення в підрозділах дізнання

окремих посад фахівців, які воло�

діють методами виявлення матері�

альних слідів злочину, а саме —

експертів�криміналістів, а також

забезпечення їх у повному обсязі

спеціальними комплектами техні�

ко�криміналістичних засобів та

криміналістичною технікою. 

— Хотілося б знати, в якому
режимі функціонує дисциплі�
нарний батальйон ВСП? 

— Його завдання спрямовані на

виправлення та ресоціалізацію за�

суджених військовослужбовців

строкової служби, запобігання вчи�

ненню ними нових злочинів, їх ви�

ховання у дусі свідомого ставлення

до військової служби, додержання

Конституції та законів України. 

Відбування покарання у дисцип�

лінарному батальйоні дає можли�

вість засудженим військовослуж�

бовцям після відбування покаран�

ня продовжити військову службу, а

після звільнення стати повноцін�

ними членами суспільства. Почи�

наючи з 1991 року, тут відбули по�

карання понад 11000 військовос�

лужбовців і майже до 5000 із них

було застосовано умовно�достро�

кове звільнення. Щодо умов утри�

мання засуджених, то вони відпо�

відають європейським нормам. 

— Прокоментуйте, будь лас�
ка, яким чином відбувається
процес реформування ВСП у
Військову поліцію.

— У квітні 2008 року Указом Пре�

зидента України було затверджено

Концепцію реформування кримі�

нальної юстиції України. На її вико�

нання проводиться робота по ство�

ренню правового підґрунтя для по�

дальшого перетворення Військової

служби правопорядку у Збройних

Силах України у Військову поліцію,

на яку буде покладено завдання з

попередження, виявлення, роз�

криття злочинів, а також досудове

розслідування справ про злочини

проти встановленого порядку не�

сення військової служби. 

Реформуванням Військової

служби правопорядку у Військову

поліцію передбачено надання ос�

танній додаткових функцій — ста�

тусу спеціального правоохорон�

ного органу; повноважень здій�

снювати оперативно�розшукову

діяльність, досудове слідство; вияв�

лення, розслідування та припи�

нення корупційних правопору�

шень. У ході реформування також

передбачається наділення Вій�

ськової служби правопорядку пов�

новаженнями по забезпеченню

правопорядку і законності серед

державних службовців і працівни�

ків підприємств, установ, організа�

цій Міністерства оборони України

та інших військових формувань.

Щоправда, зазначені заходи пот�

ребують внесення відповідних

змін до Кримінально�процесуаль�

ного кодексу України, Закону Ук�

раїни «Про оперативно�розшукову

діяльність» та розробки проекту

Закону України «Про Військову по�

ліцію».

Áåñ³äó âåëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

Ó áåðåçí³ ìèíóëîãî ðîêó áóëî ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ó ñêëàä³ îðãàí³â

Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ï³äðîçä³ë³â
ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ.
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У середині ХІХ ст. військова полі�

ція в США була скасована, а її фун�

кції передані командуванню вій�

ськових частин. Але вже в ході

Першої світової війни знову ви�

никла необхідність у постійній

присутності спеціальних поліцей�

ських формувань у складі зброй�

них сил. З цього часу й аж до закін�

чення Другої світової війни вій�

ськова поліція США, поступово

розвиваючись і відповідним чи�

ном трансформуючись, набула

статусу, який мало чим відрізняєть�

ся від сучасного.

У наш час військова поліція армії

США організаційно представлена

в основному окремими бригадами

в складі армійських корпусів й ок�

ремими ротами в складі дивізій.

Основною бойовою одиницею

військової поліції Армії США є ро�

та. При цьому організаційна струк�

тура рот військової поліції не од�

накова й залежить від типу дивізії

(«важка» або «легка»), у яку дана ро�

та входить (якщо мова йде про ро�

ти військової поліції дивізій), а та�

кож від специфіки й обсягу зав�

дань, виконання яких покладаєть�

ся на роту.

Крім того, існує також й армій�

ська цивільна поліція, компетенція

якої поширюється на цивільний

персонал сухопутних військ США.

Ïåðø³ ôîðìóâàííÿ â³éñüêîâî¿ ïîë³ö³¿ ç’ÿâèëèñÿ ùå â
ÕVI ñòîë³òò³ â Àíãë³¿. Äâîìà ñòîð³÷÷ÿìè ï³çí³øå ñïåö³-
àëüí³ ï³äðîçä³ëè, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷óâàòè ïîðÿäîê
ó çáðîéíèõ ñèëàõ, ç’ÿâèëèñÿ é â àðì³¿ ï³âí³÷íîàìåðè-
êàíñüêèõ êîëîí³é Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, ùî ïîâñòàëè ïðîòè
ïàíóâàííÿ ìåòðîïîë³¿. Àìåðèêàíñüêèé «Äîâ³äíèê äëÿ
îô³öåð³â Àðì³¿» ï³äêðåñëþº òîé ôàêò, ùî ãîëîâíîêî-
ìàíäóþ÷èé Êîíòèíåíòàëüíîþ àðì³ºþ, ìàéáóòí³é ïåð-
øèé ïðåçèäåíò ÑØÀ ãåíåðàë-ìàéîð Äæîðäæ Âà-
øèíãòîí â 1778 ðîö³ ï³äïèñàâ íàêàç, â³äïîâ³äíî äî
ÿêîãî ï³äðîçä³ëàì â³éñüêîâî¿ ïîë³ö³¿ â ÿêîñò³ îñíîâíî-
ãî ñòàâèëîñÿ çàâäàííÿ ïî «çàòðèìö³ äåçåðòèð³â, ìà-
ðîäåð³â, ï’ÿíèöü ³ áóðëàê». Ç öüîãî ÷àñó é âåäå ñâ³é
â³äë³ê ³ñòîð³ÿ â³éñüêîâî¿ ïîë³ö³¿ ÑØÀ.

ВІЙСЬКОВА ПОЛІЦІЯ:

КЛАСИКА ЖАНРУ
ІІннооззееммнниийй  ддооссввіідд  ффооррммуувваанннняя
ввііййссььккооввиихх  ссллуужжбб
ппррааввооппоорряяддккуу



17

АКТУАЛЬНО

Цікаво відзначити, що до компе�

тенції військової поліції армії Спо�

лучених Штатів не входить ані

розслідування тяжких карних зло�

чинів, ані утримання виправних

установ сухопутних військ (дис�

циплінарних батальйонів і в’яз�

ниць). Перше відноситься до ком�

петенції Командування криміналь�

них розслідувань армії США, а дру�

ге — до компетенції Виправного

командування армії. 

В американській військовій пре�

сі відзначається тенденція постій�

ного збільшення обсягу завдань

військової поліції. Це викликано

не стільки різким ускладненням

однієї з її основних функцій —

контроль і регулювання руху по�

хідних колон, скільки посиленням

акцентів на мобільність у прийня�

тих оперативно�тактичних кон�

цепціях, якими керуються сухопут�

ні війська США в повсякденній бо�

йовій підготовці. 

Крім необхідності виділення

численних команд для регулюван�

ня руху, американськими статута�

ми передбачаються й такі завдання

військової поліції, як контроль за

переміщенням біженців, виявлен�

ня й затримка дезертирів, інтерну�

вання цивільних осіб, допит, утри�

мання й евакуація військовополо�

нених, для чого є й відповідні нор�

мативи. Так, виходячи з досвіду

Другої світової війни, коли, нап�

риклад, у ході наступальної опера�

ції одне з’єднання американської

армії щодня захоплювало у полон

в середньому по 90 військовослуж�

бовців супротивника, роті військо�

вої поліції ставиться в обов’язок за�

безпечення утримання й охорони

концентраційного табору на 2000

військовополонених, а взводу — на

500.

Досить важливе завдання вій�

ськовослужбовців військової полі�

ції — ведення розвідки районів

розташування військ й охорона

тилового району. Вважається, що

якщо для боротьби з великими си�

лами повітряних десантів супро�

тивника старші командири будуть

виділяти спеціально підготовлені

підрозділи й частини, то виявлен�

ня невеликих груп диверсантів і

військової розвідки, а також їхня

ліквідація покладені на військову

поліцію дивізії й армійського кор�

пусу. Крім цього, прямий обов’язок

військових поліцейських підрозді�

лів — забезпечення охорони й

оборони основних і передового

командних пунктів дивізій і корпу�

сів.

У мирний час, як вказується в

рекламному проспекті, що закли�

кає американську молодь вступати

в ряди військової поліції, роль ос�

танньої в цілому зводиться до «під�

тримки порядку там, де він існує,

Ðîëü â³éñüêîâî¿ ïîë³ö³¿ â ö³ëîìó çâîäèòüñÿ
äî «ï³äòðèìêè ïîðÿäêó òàì, äå â³í ³ñíóº,

óñòàíîâëåííþ òàì, äå éîãî íåìàº,
³ â³äíîâëåííþ òàì, äå íèì çíåõòóâàëè». 

Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó óñï³øíî ôóíêö³îíóº ³íñòèòóò â³é-

ñüêîâî¿ ïîë³ö³¿. ßê ïðàâèëî, öå îêðåì³ ï³äðîçä³ëè àáî íà-

â³òü ðîäè â³éñüê, íà ÿê³ ïîêëàäåíî çàâäàííÿ ï³äòðèìàííÿ

ïðàâîïîðÿäêó òà â³éñüêîâî¿ äèñöèïë³íè. Â ð³çíèõ êðà¿íàõ

â³éñüêîâèõ ïðàâîîõîðîíö³â òà ¿õ ï³äðîçä³ëè íàçèâàþòü

ïî-ð³çíîìó: ó ÑØÀ, Âåëèê³é Áðèòàí³¿, Í³äåðëàíäàõ, ²çðà¿-

ë³, Òóðå÷÷èí³, Ñëîâà÷÷èí³ òà áàãàòüîõ ³íøèõ — â³éñüêîâà

ïîë³ö³ÿ, â ²òàë³¿ — êàðàá³íåðè, ó Ôðàíö³¿ — æàíäàðìåð³ÿ, â

Êèòà¿ — íàðîäíà îçáðîºíà ì³ë³ö³ÿ, â Í³ìå÷÷èí³ —

ôåëüä’ºãåð³, â Ïîëüù³ — â³éñüêîâà æàíäàðìåð³ÿ. Ïðè

öüîìó, íåçâàæàþ÷è íà íàçâó òà ïåâíó ð³çíèöþ â ïîêëà-

äåíèõ íà íèõ çàâäàííÿõ, çàãàëüíà ìåòà ä³ÿëüíîñò³ öèõ

ï³äðîçä³ë³â òàêà æ, ÿê ³ ó Ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó. 

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Â³éñüêîâó ñëóæáó ïðàâîïîðÿäêó

ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè» ïåðåäáà÷åíî, ùî ãðàíè÷íà

÷èñåëüí³ñòü ÂÑÏ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 1,5% çàãàëüíî¿

÷èñåëüíîñò³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Öå ñï³ââ³äíîøåííÿ ó

ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè äåðæàâàìè çíà÷íî ìåíøå. Òàê, íà-

ïðèêëàä, ó Í³ìå÷÷èí³ òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòàíîâèòü

1,85%, ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ — 2%, ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ

Àìåðèêè — 3-4%, ó Ôðàíö³¿ — 10%. Ó Ïîëüù³, íà ìîìåíò

ôîðìóâàííÿ ó 1991

ðîö³, â³éñüêîâà æàíäàð-

ìåð³ÿ íàðàõîâóâàëà

áëèçüêî 1500 îñ³á. Íåç-

âàæàþ÷è íà ñêîðî÷åííÿ

Â³éñüêà Ïîëüñüêîãî (ç

300 òèñ. ÷îëîâ³ê ó 1991

ðîö³ äî îð³ºíòîâíî¿ ÷è-

ñåëüíîñò³ ó 200 òèñ. ÷î-

ëîâ³ê ñüîãîäí³), ÷èñåëüí³ñòü â³éñüêîâî¿ æàíäàðìåð³¿

çá³ëüøóºòüñÿ. Ó 2000 ðîö³ âîíà ñêëàäàëà 2,5 òèñ. ÷îëî-

â³ê, ó 2006 — áëèçüêî 4,5 òèñ. ÷îëîâ³ê. 

Â ãàëóç³ ñòâîðåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â â³é-

ñüêîâî¿ ïîë³ö³¿ çáðîéí³ ñèëè êðà¿í Àëüÿíñó ìàþòü íàé-

á³ëüøèé äîñâ³ä ó ñâ³ò³. Ùî âàæëèâî: çàçíà÷åíèé äîñâ³ä

áóâ íàáóòèé íå ò³ëüêè â ïîâñÿêäåíí³é ä³ÿëüíîñò³, àëå é ï³ä

÷àñ ó÷àñò³ â ìèðîòâîð÷èõ òà ³íøèõ îïåðàö³ÿõ â ð³çíîìà-

í³òíèõ «ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ ñâ³òó». Â ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè ðÿäó

ï³äðîçä³ë³â ÂÑÏ âêëþ÷åíî âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè, ùî

òàêîæ º îäíèì ç êðîê³â äîñÿãíåííÿ âçàºìîñóì³ñíîñò³ ç

àíàëîã³÷íèìè ï³äðîçä³ëàìè êðà¿í Àëüÿíñó. 



установленню там, де його немає, і

відновленню там, де ним знехтува�

ли». Девізом її є слова «допомагає,

захищає, обороняє».

У статутах американської армії

відзначається, що під «наведенням

порядку мається на увазі не стільки

підтримка дисципліни в гарнізо�

нах і на базах» (на кораблях флоту

США спеціальних поліцейських

підрозділів нема, однак на всіх ве�

ликих суднах американських ВМС

є групи морської піхоти (5–20 чо�

ловік), в обов’язок яких входить

підтримка порядку на борту, у тому

числі й несення вартової служби),

скільки «ліквідація або надання

сприяння в ліквідації заворушень

серед цивільного населення», у то�

му числі й у країнах дислокації

американських військ. Звідси й ви�

мога до особового складу військо�

вої поліції — налагодження тісних

контактів з органами державного

й місцевого керівництва, а також

підтримка правопорядку в країні

перебування.

Запобігання злочинам у військах

і наведення порядку — одне з най�

складніших завдань, покладених

на військову поліцію, хоча вона й

не фігурує в числі перших за пріо�

ритетністю. Вважається, що фун�

кція «контролю за дотриманням

законності» у ході інтенсивних бо�

їв «буде практично зведена нані�

вець і лише серйозні провини вій�

ськовослужбовців стануть предме�

том судового розгляду». Однак у

мирних умовах значну частину ча�

су роботи військової поліції дово�

диться витрачати саме на розсліду�

вання різного роду правопору�

шень з боку військовослужбовців.

У першу чергу, це стосується тих

правопорушень і злочинів, які ве�

дуть до виходу з ладу зброї й вій�

ськової техніки, до морального й

матеріального збитку, негативно

впливають на боєздатність підроз�

ділів у цілому. 

Дані проблеми, а також випадки

дискримінації жінок, конфлікти на

расовому й релігійному ґрунті, які

продовжують мати місце, змушу�

ють військове керівництво США

звертати серйозну увагу на профі�

лактику правопорушень. У цьому

питанні певні надії покладаються й

на військову поліцію. Так, офіце�

рам даного роду військ пропону�

ється надавати безпосередню до�

помогу командирам у налагоджен�

ні виховного процесу в частинах і

підрозділах, роз’ясняти правові ас�

пекти, акти й статутні норми осо�

бовому складу. У випадку здійснен�

ня злочинів у військах для їхнього

розслідування в підрозділах вій�

ськової поліції є штатні слідчі, що

виконують свої функції під безпо�

середнім контролем з боку офіце�

рів�керівників. Значну допомогу в

проведенні слідства надає розгалу�

жена мережа інформаторів.

Як і будь�який інший рід військ і

служб, американську військову по�

ліцію не обійшов стороною науко�

во�технічний прогрес. Постійно

вдосконалюється її технічне осна�

щення. Так, особовий склад озбро�

єний найсучаснішою легкою авто�

матичною зброєю.

Як видно з наведеного переліку й

короткої характеристики завдань

військової поліції, служба в її рядах

не проста («робочий день» нерідко

перевищує 12 год. і вимагає ґрун�

товної підготовки, як фізичної, так

і спеціальної). Комплектується

особовий склад головним чином

військовослужбовцями регуляр�

них збройних сил, які перебува�

ють у запасі, шляхом ретельного

відбору й здачі конкурсних іспитів. 

Особливі вимоги ставляться до

офіцерського складу. Для його під�

готовки в США створена спеціаль�

на школа військової поліції (Форт�

Макклелан, штат Алабама), де слу�

хачі вивчають тактику дій підрозді�

лів, принципи керівництва й

основи керування військами, спе�

ціальні предмети, юриспруденцію

та інше. Ця школа, як відзначають

американські фахівці, готує висо�

кокваліфікованих командирів, пе�

ред якими відкриваються перспек�

тиви подальшого службового рос�

ту за умови «постійного вдоскона�

лення навичок, поглибленої

спеціалізації й перепідготовки на

відповідних курсах».

Причому курсам удосконалення

офіцерів поліції, організованим

при школі у Форт�Макклелан, ко�

мандування сухопутних військ

США приділяє неослабну увагу, ос�

кільки їхнім випускникам у недале�

кому майбутньому доведеться ста�

ти основою керівних кадрів аме�

риканської військової поліції. На ці

курси приймаються також офіце�

ри військової поліції й відповідних

служб армій союзних США держав,

яким передається багатий досвід

цього роду військ.

Для сержантського й рядового

складу військової поліції армії Спо�

лучених Штатів також створена

широко розгалужена система

вдосконалення професійних

знань і навичок. Наприклад, при

тій же школі у Форт�Макклелан ор�

ганізовані курси перепідготовки

водіїв�операторів спеціальних по�

ліцейських автомобілів високої

прохідності НММWV. 

Як один з методів, що стимулю�

ють службове завзяття серед вій�

ськовослужбовців військової полі�

ції, американське командування

всіляко заохочує прагнення мо�

лодшої командної ланки до симво�

лічного вступу в сержантський

«Клуб моральності», членом якого

може бути «тільки той молодший

командир, що характеризується як

професіонал своєї справи й пос�

тійно піклується про підлеглих». 

Ñåðã³é ÃÎÍ×ÀÐÎÂ

Äî êîìïåòåíö³¿ â³éñüêîâî¿ ïîë³ö³¿ àðì³¿
Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè íå âõîäèòü
óòðèìàííÿ âèïðàâíèõ óñòàíîâ íà êøòàëò
äèñöèïë³íàðíèõ áàòàëüéîí³â. 
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— Відомо, що військова спів�
праця між нашими держава�
ми триває багато років. Як про�
довжуються офіційні контак�
ти в цій царині на найвищому
рівні сьогодні?

— Я зростав у родині військово�

го, дідусь був військовослужбов�

цем. Це обумовило мою щиру заці�

кавленість та активність у налагод�

женні військової співпраці між на�

шими країнами. У 1993 році була

підписана унікальна міждержавна

угода «Про дружбу, співробітниц�

тво і взаємну допомогу», а у 1996

році — перший міжурядовий дого�

вір про військово�технічне співро�

бітництво. Відтоді співпраця між

нашими країнами практично не

припинялася. Наші держави взаєм�

но доповнюють і збагачують одна

одну.

Слід зазначити, що Грузія має ве�

личезний інтелектуальний потен�

ціал у військовій сфері. Наприк�

лад, ще за часів Радянського Союзу

у нас працював цілий інститут,

який створював «начиння» для

атомних підводних човнів. 60 ро�

ків тому в Грузії був створений

один з найбільших на території

СРСР і до сих пір діючий авіацій�

ний завод з випуску штурмових лі�

таків Су�25. До речі, декілька років

тому ці літаки було модернізовано

за спільною програмою Грузія —

НАТО.

АКТУАЛЬНО

Надзвичайний і Повноважний
Посол Грузії в Україні 
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Я навів лише декілька прикладів,

але переконаний, що надбаний по�

тенціал дає змогу активніше спів�

працювати у військовій галузі, аби

укріпити міць та обороноздатність

наших країн.

Можу сказати, що на найвищому

рівні налагоджені хороші контакти.

Я вважаю, що важливим і плідним

був візит Міністра оборони України

до Грузії наприкінці 2010 року, під

час якого українська делегація мала

змогу побачити сучасну Грузію та її

можливості в оборонній сфері.

Сподіваюся, цього року у відповідь

обов’язково відбудеться візит Мініс�

тра оборони Грузії до України, що

дасть поштовх для подальшої акти�

візації співробітництва. 

— Коли саме це відбудеться
вже обговорювалося в робочо�
му порядку?

— Поки що визначено, що гру�

зинська делегація приїде в кінці

року.

— Грузія прагне стати чле�
ном Північноатлантичного
альянсу. Новий закон про заса�
ди внутрішньої та зовнішньої
політики позиціонує нашу
країну як державу з позабло�
ковим статусом. Але Україна
співпрацює з НАТО: проводить
спільні бойові навчання, здій�
снює обмін делегаціями. У вас
діє національна програма і ко�
місія Грузія — НАТО.

— Ми завжди з великою повагою

ставилися до зовнішньополітич�

них ініціатив України, і як страте�

гічний партнер сприймали її вибір.

Тому дуже поважаємо вибір вашої

держави у 2010 році позаблоково�

го статусу. Це рішення українсько�

го народу та його політичного ке�

рівництва. Я далекий від наміру да�

вати оцінку, але можу зазначити:

ми дуже раді, що країна з таким ба�

гатим потенціалом, зокрема вій�

ськовим, продовжує співпрацю з

Альянсом у різних сферах, що, пе�

реконаний, йде на взаємну користь

як Альянсові, так і Україні. Певен,

що таке співробітництво стане за�

порукою стабільності в регіоні та

сприяє вирішенню цілої низки зав�

дань оборонної галузі України. На

території вашої держави періодич�

но проходять навчання за програ�

мою НАТО, і на запрошення Украї�

ни чи командування НАТО ми зав�

жди беремо в них участь.

Що стосується Грузії, то ми виз�

начилися і підтвердили це на ре�

ферендумі у 2008 році, коли наш

народ 73 відсотками голосів віддав

перевагу членству в Альянсі. Наша

стратегічна мета — стати повно�

правним членом Європейського

Союзу, і на цьому шляху першим

кроком має стати інтеграція в

НАТО. Ми неухильно виконуємо

всі завдання, що стоять перед на�

ми, і це не тільки моя думка, а оцін�

ка робочих груп НАТО в Грузії.

Наш оборонний сектор сьогодні

сформований практично за всіма

стандартами НАТО. Ми добре ро�

зуміємо, що членство в Альянсі —

це справа не одного�двох років,

проте робимо серйозні кроки в

цьому напрямі, щоб максимально

скоротити часовий відрізок і по�

сісти гідне місце в системі коорди�

нат безпеки НАТО.

— Чи беруть активну участь у
міжнародних операціях вій�
ськові вашої держави?

— В останні 5�6 років грузинські

військові брали та продовжують

брати участь у миротворчих опера�

ціях. Наш контингент був у Косово,

Іраку, зараз знаходиться в Афганіс�

тані, де його присутність плануєть�

ся нарощувати. З 2007 року грузин�

ський миротворчий контингент

бере участь в операції під егідою

НАТO в рамках ISAF (міжнародні

сили із забезпечення безпеки). Наш

батальйон розташований у провін�

ції Хельманді під командуванням

США, ще один батальйон знахо�

диться під французьким команду�

ванням, 2 зв’язкових офіцери — під

турецьким, у складі литовського

контингенту працює грузинський

лікар. Навесні цього року 11 гру�

зинських інструкторів відбувають у

складі французького командування

до Афганістану для підготовки

збройних сил цієї країни. 

Перед відправкою військові про�

ходять інтенсивний курс підготов�

ки за програмою НАТО. Я переко�

наний, що участь у миротворчих

операціях дозволяє військово�

службовцям набувати необхідного

досвіду та покращує координацію

між військовими різних країн. Та�

ЕКСКЛЮЗИВ

Ïðîôåñ³ÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè â Ãðóç³¿ º
äóæå ïðåñòèæíîþ: óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî òè

çàõèùàºø ñâîþ çåìëþ, ñòàëî îñíîâíèì
êðèòåð³ºì äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ âèð³øèëè

âñòóïèòè äî ëàâ Çáðîéíèõ Ñèë. 
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кими можливостями не можна

нехтувати, адже це сприяє підви�

щенню професійного рівня підго�

товки військових.

— Однією з особливостей ва�
ших військових кадрових ре�
форм була заміна керуючого
складу підрозділів з офіцерів
на сержантів. Чи стала вона
ефективною?

— Це не зовсім так. Справа в то�

му, що інститут сержантів функці�

онував і до реформування. Сьогод�

ні продовжується інтенсивна під�

готовка учбових програм для під�

вищення освітнього рівня та рівня

професійних навичок сержантів.

— Яка система військової ос�
віти діє в Грузії?

— У системі Міністерства оборо�

ни Грузії функціонує декілька рів�

нів військової освіти. Це Націо�

нальна академія оборони, де є курс

початкової підготовки офіцерів,

кар’єрний курс для капітанів, діють

CGS (Command General Staff Colle�

ge), Школа підготовки сержантів,

Бронетанковий навчальний

центр, Навчальний центр «Крцані�

сі», Сачхерська школа підготовки

гірських стрілків, яка має статус

PFP, Корпус кадетів.

— В Україні здійснюється
поступовий перехід до профе�
сійної військової служби. Які

вимоги у вашій країні до бажа�
ючих стати професійними
військовими?

— 30 квітня Збройним Силам

Грузії виповнюється 20 років. За

цей час наші військові пройшли

складний шлях. Становлення гру�

зинської армії проходило в умовах

відстоювання територіальної ці�

лісності країни. Доводилося одно�

часно створювати збройні сили і

приводити їх у відповідність до

стандартів НАТО та Європи, захи�

щати територію Грузії, нормалізо�

вувати ситуацію після громадян�

ської війни, брати участь у міжна�

родних операціях. Тому грузин�

ським військовим з приводу цих

20 років є що сказати не лише са�

мим собі, а й нашим друзям і пар�

тнерам. Вважаю, ми пройшли цей

шлях гідно. Військовий дух в Грузії

не зломлений, навпаки, професія

захисника Вітчизни стала дуже

престижною. Усвідомлення того,

що ти захищаєш свою землю, ста�

ло основним критерієм для моло�

дих людей, які вирішили піти до

армії. 

— А Ви особисто де проходи�
ли військову службу?

— В 1987–1988 рр. проходив уч�

бову підготовку як радист в полку

зв’язку, який розташовувався в се�

лищі Шубани (Азербайджан). Зго�

дом вісім місяців перебував у Гян�

джі у військах стратегічного приз�

начення (космічна розвідка). По�

тім завершував службу вже у вій�

ськовій прокуратурі Тбіліського

гарнізону як військовослужбовець,

юрист за фахом.

— Вельмишановний пане
Посол, багато років Ви прожи�
ваєте в Україні, тут навчалися,
працювали на дипломатичній
службі, чудово володієте укра�
їнською мовою. Які особливі
враження маєте від перебуван�
ня на нашій землі?

— Дійсно, можна сказати, що все

моє свідоме життя пов’язане з Ук�

раїною. Вперше на прадавню київ�

ську землю я ступив у 1979 році і з

першого ж погляду закохався в неї.

І ось уже більше 30 років зберігаю

вірність цій любові. 

З радістю згадую роки навчання

у Київському національному уні�

верситеті імені Тараса Шевченка.

Користуючись нагодою, хочу по�

дякувати своїм викладачам за все

те, що отримав від них за часи сту�

дентства. Повірте, я кожного дня

підсвідомо оцінюю свої кроки са�

ме з їхньої точки зору… 

Наприкінці 90�х мені випала уні�

кальна нагода вперше працювати у

Посольстві Грузії в Україні. У 2000

році я повернувся до Києва. Вва�

жаю себе щасливою людиною,

майже 11 років моє життя, робота,

думки зайняті одним: що я можу

зробити для того, щоб і надалі

зміцнювати дружбу, основи якої

закладали наші предки. 

Складно визначити регіон Укра�

їни, який би подобався мені най�

більше. Я люблю Україну і ціную,

що маю тут багато друзів. Але

особливо хотів би виділити Київ —

і читачі, думаю, зі мною погодять�

ся — місто, де я сформувався як са�

мостійна людина. Гадаю, не буде

перебільшенням сказати, що це

місто подарував Господь Бог, і по�

дарунок цей не лише його меш�

канцям, але й усім, хто хоча б раз

приїздив сюди. Це місто моєї

юності, яке надихає, допомагає

творити, місто, де народився мій

син, де вчилися мої діти і де з’яви�

лись на світ мої онуки. Можна по�

доброму позаздрити киянам, адже

Київ — красиве, комфортне, наси�

чене позитивною енергетикою

місто.

²íòåðâ’þ âåëà Ãàëèíà ²ËÜªÂÀ

Ó÷àñòü ó ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³ÿõ äîçâîëÿº
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì Ãðóç³¿ íàáóâàòè
íåîáõ³äíîãî äîñâ³äó òà ïîêðàùóº
êîîðäèíàö³þ ì³æ â³éñüêîâèìè ð³çíèõ êðà¿í. 
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Сьогодні мало кому відомо, що у

квітні 1966 року перший космонавт

планети відвідав Київ. Привід був ва�

гомий: 25 квітня розпочинав свою

роботу ХХ з’їзд комсомолу УРСР, на

який Юрія Олексійовича було зап�

рошено як почесного гостя.

Щоправда, на з’їзді перший кос�

монавт пробув лише півдня. По

обіді він відвідав трикотажну фаб�

рику «Кияночка», де зустрівся з ко�

лективом бригади, яка, до речі, вже

тоді носила його ім’я, а наступного

дня завітав на завод «Арсенал», де

передав до музею заводу фотоапа�

рат «Салют» №670352, який було

виготовлено в одному з цехів «Ар�

сеналу». Його Гагарін брав з собою

на борт корабля «Восток». До речі,

цей фотоапарат і досі зберігається

в музеї заводу.

А 28 квітня Юрій Олексійович по�

бував на Київщині — в с. Ксаверівка,

у місцевому колгоспі «Дружба», ві�

домому на весь СРСР своїми висо�

кими показниками в хліборобстві.

— На Київщині я вперше, — ска�

зав Гагарін, — і, звичайно, дуже хо�

тів побувати в одному з україн�

ських селищ. Мій друг і ваш земляк

Павло Попович багато розповідав

мені про квітучі українські сади, бі�

лі хати. Тепер я і сам переконався,

яка це краса.

За народним звичаєм трудівники

колгоспу піднесли космонавту

хліб і сіль на вишиваному рушнику.

Біля будинку культури відбувся ко�

роткий мітинг. Від імені односель�

чан дорогого гостя щиро вітали і

передали привіт голова артілі Ва�

силь Рубаник, бригадир Іван Дани�

ленко та піонерка Світлана Шуляк.

— Ви, космонавти, освоюєте

Всесвіт, а ми, хлібороби — зем�

лю, — сказав у своєму виступі Іван

Даниленко.

Світлана Шуляк повідомила кос�

монавта, що він прийнятий в по�

чесні піонери Ксаверівської школи

і під бурхливі оплески пов’язала

йому червоний галстук.

— Я знаю, що зараз багато хто з

вас хоче стати космонавтом. Це

прекрасна мрія. А щоб її здійснити,

треба оволодівати знаннями,

привчати себе до самодисципліни

і, звичайно, загартовуватись. Про�

фесія підкорювача космосу слаб�

ких не любить, — щиро радив

Юрій Гагарін.

Потім в правлінні артілі «Дружба»

відбулася бесіда з членами правлін�

ня, космонавт цікавився всіма

справами колгоспу: механізацією і

електропостачанням, кількістю

спеціалістів і торгівлею, побутовим

обслуговуванням та художньою са�

модіяльністю. Підкорювач косміч�

ного простору побував також на

племенній фермі і в Будинку тва�

ринників, запитував, як працюють

та відпочивають доярки.

Коли проїжджали повз колгос�

пний сад, Юрій Олексійович по�

просив зупинитись, щоб помилу�

ватися чудовою картиною весни —

дерева стояли в білому кипінні цві�

ту. Саме там відбулась його зустріч

з Олександром Дубовиком. Садо�

вод пригостив дорогого гостя яб�

луками, свіжим медом в сотах.

На прохання гостя йому показа�

ли дитячий садок. У малюків був

післяобідній відпочинок. Юрій

Олексійович тихенько прочинив

двері в спальню і обличчя його

враз осяяла тепла батьківська пос�

мішка. Вже потім, проглядаючи

альбом дитячих малюнків, пожар�

тував, вказуючи на ракету: «Майже

на такій я і злітав».

27 березня 1968 року Юрій Гага�

рін трагічно загинув в авіакатастро�

фі під час виконання тренувально�

го польоту. Його поховано на Крас�

ній Площі в Москві. Ім’ям Гагаріна

названо кратер на зворотному боці

Місяця, вулиці міст, а старовинне

місто Гжатськ зараз носить назву Га�

гарін. Його ім’я носить також Вій�

ськово�повітряна академія, науко�

во�дослідницький корабель, Центр

підготовки космонавтів. Міжнарод�

на федерація авіації заснувала золо�

ту медаль імені Гагаріна. Сьогодні

професія космонавта стала майже

звичною, земною. Космонавти пра�

цюють на орбіті більш ніж 200 діб,

виходять у відкритий космос, про�

водять наукові експерименти. Але

людство назавжди збереже пам’ять

про тих, хто був першим. Навічно в

наших серцях ім’я Юрія Гагаріна —

людини, яка відкрила шлях до зірок.

Îëåêñàíäð ÀÃÅªÂ
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12 квітня — Всесвітній день авіації і космонавтики

50 ðîê³â òîìó êîðàáëü «Âîñòîê», ÿêèé ï³ëîòóâàâ
ãðîìàäÿíèí ÑÐÑÐ Þð³é Ãàãàð³í, óñï³øíî çä³éñíèâ îðá³-
òàëüíèé ïîë³ò íàâêîëî çåìíî¿ êóë³, â³äêðèâøè ëþäñòâó
äîðîãó â êîñìîñ. Â³äòîä³ âåñü ñâ³ò íàçàâæäè çàïàì’ÿòàâ
ïîñì³øêó Þð³ÿ Ãàãàð³íà ³ éîãî ñëàâíîçâ³ñíå: «Ïîåõàëè!».

Маловідомі факти про перебування першого
космонавта планети на Київщині у квітні 1966 року

Юрій ГАГАРІН:
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ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!

Народився Георгій в родині Тимо�

фія Миколайовича і Марії Семенів�

ни Берегових. 

Закінчивши восьмирічку, Георгій

у 1938 р. почав трудову діяльність

на Єнакіївському металургійному

заводі, одночасно навчався в ае�

роклубі, і в тому ж році був призва�

ний у Червону Армію. У 1941 р. за�

кінчив Ворошиловградську школу

військових льотчиків імені Проле�

таріату Донбасу Харківського вій�

ськового округу як льотчик бом�

бардувальної авіації. 

В одній зі своїх автобіографіч�

них книг «Три висоти», що вийшла

у 1986 р., уславлений космонавт

міркує про будні своєї професії,

розповідає про складний шлях —

від курсанта осоавіахімовського

аероклубу до керівника Центру

підготовки льотчиків�космонавтів.

Льотчик�штурмовик, льотчик�вип�

робувач, льотчик�космонавт —

три цілі, які він у різний час поста�

вив перед собою, три висоти, які

взяв, удосконалюючись в обраній

раз і назавжди справі, що стала для

нього змістом усього життя.

Ось як Георгій Тимофійович

описує у своїй книзі Донеччину:

«Єнакієве — невелике, тихе у ту по�

ру містечко в Донбасі, де я виріс.

Стиснуте з усіх боків крутими від�

валами териконів, між якими ліпи�

лися одноповерхові дерев’яні бу�

динки з палісадниками і крихітни�

ми садами, містечко це завдяки

своєму трудовому робочому насе�

ленню не бажало відставати від ча�

су і мало не тільки власний аерок�

луб, але і ретельно розчищений,

що знаходився під надійним пов�

сякденним доглядом, ґрунтовий

аеродром, на злітній смузі якого

красувалися в гарну погоду два фа�

нерних У–2 — мрія не тільки міс�

цевих хлопчаків, але й дорослих

міських хлопців...»

Підріс, змужнів: «...Війна застала

мене в Луганському льотному учи�

лищі — на «бомберах». Здавалося б,

чого краще: збирай валізу — і на

фронт! Але моєї думки, звичайно,

ніхто не запитував, і я одержав

призначення в розвідувальний

полк, де на дюжину льотчиків при�

ходилися одна�дві машини, а пра�

во на виліт ледве в лотерею не виг�

равали. Навкруги чорт знає що ді�

ється: фронт розтягся майже на

три тисячі кілометрів, німці рвуть�

ся до Москви, а мені, молодому,

здоровому хлопцю, що налітав до

того ж біля сотні годин у повітрі,

приходилося стирчати на напівпо�

рожньому аеродромі, чекати чер�

ги!.. Війна по�справжньому тор�

кнулася мене в Орші; торкнулася і

відразу ж гірше окропу ошпарила

душу, перетрусила в ній усе від вер�

ху до низу.

До цього мені здавалося, що я

знаю якщо не все, то дуже багато

про війну — стільки прочитано

про неї книг, стільки переглянуто

фільмів. Але я забував, що будь�яке

мистецтво — це завжди добір, до�

бір подій, фактів, деталей. Війну ж,

щоб її зрозуміти, потрібно побачи�

ти в природному хаосі і накопи�

ченні складових її елементів, поба�

чити не очима письменника чи ре�

жисера, а неодмінно своїми влас�

ними. Нехай це буде не повітряний

бій з ворожими винищувачами, не

рукопашна сутичка в окопі, нехай

це буде розстріляний фашистами

ешелон з мирними жителями з

Бобруйська — все інше, що назива�

ється війною, підкаже серцю уява,

що раптом прозріла. Війна потім

може тривати роками, обертатися

до тебе тією чи іншою своєю сто�

роною, але головне — відразу і не�

нависть до неї отримаєш назав�

жди».

Льотчик�штурмовик, що літав на

літаках По�2, Р�5, СБ, Р�6, Як�4,

Мул�2, він пройшов Велику Вітчиз�

няну війну з червня 1942 р., воював

на різних фронтах (Калінінському,

Степовому та інших), отримав лег�

ке кульове поранення в гомілку лі�

вої ноги; не раз його літак був під�

битий. Командир ескадрильї 90�го

гвардійського штурмового авіацій�

ного полку (4�та гвардійська штур�

мова авіаційна дивізія, 5�й штурмо�

вий авіаційний корпус, 5�та повіт�

«Êîñìîíàâò-12» — ï³ä òàêèì ïîðÿäêîâèì íîìåðîì
Ãåîðã³é Áåðåãîâèé óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ îñâîºííÿ êîñìî-
ñó. Äî íüîãî ç êîñìîäðîìó Áàéêîíóð ñòàðòóâàëî îäè-
íàäöÿòü ÷îëîâ³ê. Â³í ñòàâ äâàíàäöÿòèì ïîñëàíöåì
êðà¿íè, ùî â³äêðèëà åðó ï³äêîðåííÿ êîñì³÷íèõ ïðîñòî-
ð³â. Ìàéæå ÷îòèðè äîáè ïðîáóâ ëüîò÷èê-êîñìîíàâò
Áåðåãîâèé íà îðá³ò³, àëå äëÿ öüîãî éîìó çíàäîáèëîñÿ
ö³ëå æèòòÿ — âåëèêå, ö³ëåñïðÿìîâàíå, äî êðà¿â íàñè-
÷åíå áîðîòüáîþ ³ òðóäíîùàìè. Óñå âîíî áóëî í³áè ïå-
ðåäñòàðòîâîþ ï³äãîòîâêîþ: ³ þíàöüê³ ðîêè â àåðîêëó-
á³, ³ ôðîíòîâ³ áóäí³, ³ ø³ñòíàäöÿòü ðîê³â, ïðîâåäåíèõ
â íåá³ ó ÿêîñò³ ëüîò÷èêà-âèïðîáóâà÷à. 
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ряна армія, 2�й Український

фронт). За роки війни зробив 186

бойових вильотів. За героїзм, муж�

ність і відвагу, виявлені в повітря�

них боях Великої Вітчизняної вій�

ни, 26 жовтня 1944 р., вже в Угор�

щині, визнаний гідним звання Ге�

роя Радянського Союзу. 

Молода пам’ять, звичайно, збе�

регла цікаві емоційні картинки:

«Оружейниці — за нашою ескад�

рильєю було закріплено дванад�

цять дівчат — набивали стрічки

для кулеметів і гармат. На кожен

виліт — півтори тисячі патронів і

півтисячі снарядів!» І далі йде лі�

ричний опис танців, на які по ве�

чорах, всупереч війні, збиралися

молоді льотчики і ці ж дівчата. Ма�

буть, саме ці свідчення дозволили

біографам вказувати навіть у суво�

рих, майже статистичних статтях:

«любив співати народні пісні, тан�

цювати вальс».

Про бій на Курській дузі, на зна�

менитому білгородсько�харків�

ському напрямку, він напише: «Те�

пер у небі, затягнутому гаром і

стовпами диму, ставало тісно. Воно

буквально кишіло нашою і воро�

жою авіацією. То тут, то там стрім�

ко проносилися вниз смолоскипи

охоплених полум’ям літаків. Горіли

і фашисти, і наші. Бої йшли на

смерть. Сутички протікали корот�

ко, жорстко, билися на зустрічних

курсах, на крутих віражах, йшли на

таран... Здавалося, десь високо, нез�

римо для очей, працювала диво�

вижна гігантська м’ясорубка, що

швидко і неминуче перемелювала

всіх підряд: «юнкерси», «мессер�

шмітти», «фоккери», «іли», «які»,

«лавочкіни»... І все�таки основна

маса наших штурмовиків, притис�

каючись до землі, поринаючи в

нижні шари диму, продовжувала

робити свою справу, прасуючи і

переорюючи ворожу оборону».

Яскрава деталь з осені сорок тре�

тього, відразу після Курської битви:

«Один раз під Грайвороном, у ві�

сімдесяти кілометрах від Бєлгоро�

да, коли ми, відбомбившись над

ціллю, повернули до свого аерод�

рому, затисла нас п’ятірка «фокке�

рів». Подітися нікуди, лягли всією

групою на черево так, що того і

гляди у тамтешні чорноземи врі�

жемося. А під нами поля соняшни�

ків. Жовтогарячі соняшники, саме

в цвітінні. Йдемо на бриючому, а

позад нас жовтий шлейф стелить�

ся — зрізані пропелерами, зірвані

повітряним струменем пелюстки.

Німці осліпли, не видно їм, куди

стріляти... Покрутилися�покрути�

лися та й плюнули. Так ми і пішли

без втрат...» 

«Особливо багато роботи для

штурмовиків випало при оточенні

і розгромі будапештського угрупо�

вання супротивника наприкінці

сорок четвертого і початку сорок

п’ятого року. Узяти Будапешт із хо�

ду не вдалося. У столиці Угорщини

і навколо її сконцентрувалася гру�

па армій «Південь» і частина групи

армій «Ф». Фашисти оборонялися

завзято, вирішивши стояти на

смерть. Сили вони зосередили тут

дуже великі. Вистачало й авіації.

Ледве не кожний день у небо підні�

малися льотчики з популярної у

фашистів повітряної ескадри

«Удет».

Береговому на час закінчення

війни виповнилося всього�на�

всього двадцять чотири; на грудях,

як у багатьох асів, — «іконостас» з

бойових орденів, на плечах — по�

гони капітана Військово�Повітря�

них сил. «Прикро, ох як прикро бу�

ло вмирати саме в ці дні! Біль за

тих, кому так безглуздо, так запек�

ло не повезло, відчувалася тепер

набагато гостріше, ніж колись».

А про ставлення Берегового до

наших солдат говорять ці рядки:

«Допомогти тому, хто попав у біду,

допомогти, не запитуючи ні імені,

ні прізвища, допомогти, ризикую�

чи заради чужого життя своїм, —

справа сама по собі на фронті зви�

чайна. Без цього солдат не солдат.

Війна робиться не поодинці».

І ось, нарешті, Велика Перемога!

У своїх мемуарах Береговий роз�

повідає про те, як він зустрів цей

день.

«...Рушнично�автоматна канона�

да в селі не припинялася. І раптом

з�за рогу найближчого будинку на�

зустріч нам вискочив якийсь піхо�

тинець. 

— Кінець! Кінець!.. — репетував

він на все горло, розряджаючи раз

за разом у небо свою гвинтівку. 

«Äîïîìîãòè òîìó, õòî ïîïàâ ó á³äó,
äîïîìîãòè, ðèçèêóþ÷è çàðàäè ÷óæîãî æèòòÿ
ñâî¿ì, — ñïðàâà ñàìà ïî ñîá³ íà ôðîíò³
çâè÷àéíà. Áåç öüîãî ñîëäàò íå ñîëäàò. 
Â³éíà ðîáèòüñÿ íå ïîîäèíö³».

Перші кроки до авіації 
(Георгій Береговий — праворуч)

За роки війни в активі Г.Берегового —
186 бойових вильотів

Під час підготовки
до космічного польоту
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— Який кінець? Чого ти репету�

єш?! — схопив його хтось з нас за

полу шинелі. 

— Так війні кінець! Війна, війна

скінчилася... Розумієш? — крикнув

у відповідь той, підкидаючи знову

гвинтівку. — Стріляй, друже, додай

салюту! 

Так серед ночі на вулиці одного з

чехословацьких сіл раптово, на�

чебто його і не чекали, наступив

для нас день, про який безперес�

танку думалося всі ці чотири роки...

Я відігнув рукав гімнастерки і гля�

нув на годинник: було за чверть

третя, години через півтори пови�

нен був зайнятися світанок цього

травневого дня — Дня Перемоги. 

Але чекати ранку ми не стали.

Відсвяткувати таку важливу, най�

важливішу в той момент для людс�

тва подію — розгром і капітуляцію

фашизму — можна було і вночі. 

Повернувшись до будинку, ми

витрусили на ліжко вміст своїх ре�

чових мішків: кілька банок тушон�

ки, банку якихось рибних консер�

вів, добрячу скибу домашнього са�

ла, надгризений шматок ковбаси і

кілька плиток шоколаду. От і все

багатство. 

Тост! Без тосту в таку хвилину не

обійтися. Хтось повинен встати і

сказати щось таке, що залишиться

в пам’яті на все життя. Ми стояли

посередині кімнати, тримаючи

кухлі з розведеним спиртом, і тро�

хи розгублено дивилися один на

одного: хто? Хто візьме на себе смі�

ливість сказати цей тост, хто нава�

житься сформулювати в одній

фразі ті почуття, що ми всі відчува�

ли в ці секунди? 

Мовчання затяглося, ніхто з нас

не наважувався... 

Нарешті хтось з льотчиків, не

пам’ятаю вже його прізвище, якось

соромливо посміхнувся і сказав те,

що в ту хвилину, мабуть, повторю�

вали мільйони і мільйони людей: 

— За Перемогу! 

А через кілька годин ми знову сі�

дали в кабіни своїх штурмовиків.

Війна скінчилася не для всіх — для

нас вона усе ще продовжувалася.

Група Шернера не побажала виз�

нати підписаної в Берліні капітуля�

ції і бойові вильоти наші продов�

жувалися аж до 12 травня. Продов�

жували гинути і люди...» 

В повоєнний час Георгій Берего�

вий закінчив вищі офіцерські кур�

си і курси льотчиків�випробувачів,

Військово�повітряну академію

(нині академію імені Ю. А. Гагарі�

на), більше півтора десятка років

прослужив льотчиком�випробува�

чем, освоївши десятки типів літа�

ків. 14 квітня 1961 р. був визнаний

гідним звання «Заслужений льот�

чик�випробувач СРСР». 

У 1963 р. його зараховано у загін

космонавтів. Двічі був дублером

командира екіпажу в програмах

польотів на космічних кораблях

«Восток». Пройшов повний курс

підготовки до польотів на кораб�

лях типу «Союз». 26–30 жовтня

1968 р. Георгій Береговий здійснив

космічний політ на кораблі «Союз�

3» тривалістю 3 доби 22 години 50

хвилин 45 секунд.

Серед найвищих нагород Бать�

ківщини (таких як орден Богдана

Хмельницького 3�го ступеня, ор�

ден Олександра Невського та бага�

то інших) відзначимо три медалі

переможного 1945�го року: «За

победу над Германией», «За взяттие

Будапешта», «За взятие Вены».

Був у долі Берегового і такий дра�

матичний факт: 22 січня 1969 р. під

час урочистої зустрічі космонавтів

офіцер Віктор Ільїн обстріляв ав�

томашину, в якій їхав Береговий,

прийнявши її за автомобіль генсе�

ка Л. Брежнєва. Шофер, що сидів

поруч з Береговим, був смертельно

поранений, а Георгій Тимофійович

одержав легкі поранення осколка�

ми лобового скла.

Протягом 15 років, з 1972�го, Бе�

реговий керував Центром підго�

товки космонавтів. У 1987 р. у зван�

ні генерал�лейтенанта вийшов у

відставку. Помер 30 червня 1995 р.

після операції по шунтуванню ко�

ронарних судин серця. 

У передмові до однієї зі своїх

книг Георгій Береговий дав суворе

і скромне самовизначення: «Я —

льотчик. Людина професії. Саме як

льотчику, як рядовому своєї про�

фесії мені довелось воювати у Віт�

чизняну, випробовувати в післяво�

єнні роки нові літаки, брати участь

в освоєнні космосу». 

Ðîìàí ÎËÅ×ÊÎ

Ìàéæå ÷îòèðè äîáè ïðîáóâ ëüîò÷èê-
êîñìîíàâò Áåðåãîâèé íà îðá³ò³, àëå äëÿ

öüîãî çíàäîáèëîñÿ ö³ëå æèòòÿ — âåëèêå,
ö³ëåñïðÿìîâàíå, äî êðà¿â íàñè÷åíå

áîðîòüáîþ ³ òðóäíîùàìè. 

Розпочалася підготовка
до космічного польоту

Г.Береговий і М.Каманін за
добу до старту «Союз–3»

На рідній землі,
у родинному

колі
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Порівнювати аварії на станціях у

Чорнобилі та Фукусімі, як і причи�

ни, що до них призвели, не буду,

проте з гордістю зазначу, що други�

ми після пожежників ліквідовувати

наслідки найбільшої техногенної

катастрофи ХХ сторіччя розпоча�

ли військові, і серед них — військо�

ві хіміки. До речі, після аварії на

Фукусімі у військах РХБ захисту си�

лами чергових змін, розрахунково�

аналітичних станцій Генерального

штабу та видів Збройних Сил Укра�

їни посилено контроль за радіацій�

ною та хімічною обстановкою на

території військових містечок. У

військах РХБ захисту сплановано

та проводяться додаткові заняття

щодо дій в умовах руйнування

об’єктів атомної енергетики. Здій�

снено попередні розрахунки мож�

ливих наслідків у разі катастроф на

атомних станціях України. 

Сьогодні війська РХБ захисту

Збройних Сил України — це вій�

ськові частини і підрозділи РХБ за�

хисту, РХБ розвідки, аерозольного

маскування, дегазації обмундиру�

вання та спорядження, бази та скла�

ди озброєння РХБ захисту. Їх голов�

ним призначенням є забезпечення

захисту військ під час виконання бо�

йових завдань. А взагалі, у збройних

силах більш розвинених держав РХБ

захист — один із основних видів

оперативного забезпечення військ.

Аналітики кажуть: армія без бойо�

вого досвіду має велику вірогідність

з часом перетворитися на іграшко�

ву. Так, але це не про нас. Адже без�

пека у такому технологічно небез�

печному світі — поняття досить

крихке, а тому роботи нашим під�

розділам вистачає і в мирний час.

Сучасний досвід ведення бойо�

вих дій лише підкреслює роль і

значення військ РХБ захисту в до�

сягненні успіху будь�якої військо�

вої кампанії. І нам є чим пишатись,

адже прикладів зразкового вико�

нання завдань державного рівня

достатньо.

Саме ці війська забезпечували ви�

конання бойових завдань україн�

ських миротворчих контингентів у

Косовому, Іраку, Кувейті. В Україні

супроводжували транспортування

та знешкодження понад 40000 хі�

мічних боєприпасів, залучались до

гасіння понад 200 лісових пожеж.

Окремої розповіді заслуговує

участь підрозділів РХБ захисту у

ліквідації наслідків надзвичайної

ситуації на залізничному перегоні

Ожидів — Красне, коли з рейок зій�

шли 15 цистерн з жовтим фосфо�

ром та стався його витік. Успішно

ліквідували загрозу на судні

«Одіск» у Чорному морі в 2007 ро�

АКТУАЛЬНО

ЗВИЧАЙНИЙ

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

«НАДЗВИЧАЙНИХ» ВІЙСЬК

Високий рівень фахової підготовки військ РХБ захисту ЗС України

неодноразово відзначали експерти як у нашій державі, так і поза її межами

Í³áè íàâìèñíî, ÿê íàãàäóâàííÿ, äî äâàäöÿòü ï’ÿòèõ
ðîêîâèí ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè â îäí³é ç íàé-
á³ëüø òåõíîëîã³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñòèõ³ÿ ïîêàçàëà,
ùî àòîì áóâàº ìèðíèì ëèøå äî ïåâíî¿ ìåæ³. ² âæå
ç 11 áåðåçíÿ çà ðîçâèòêîì ïîä³é íà àòîìí³é åëåê-
òðîñòàíö³¿ «Ôóêóñ³ìà 1» ñòåæèòü óâåñü ñâ³ò, à ðàä³à-
ö³éíèé ôîí ó ßïîí³¿ — îäíà ç òîïîâèõ íîâèí ³íôîðìà-
ö³éíèõ àãåíö³é. Â³äñë³äêîâóþòü, óçàãàëüíþþòü ³ ïðîã-
íîçóþòü ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñèòóàö³¿ íà «Ôóêóñ³-
ìà 1» ³ ïðåäñòàâíèêè Öåíòðàëüíîãî óïðàâë³ííÿ â³éñüê
ÐÕÁ çàõèñòó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.
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ці. Тоді лише якість і терміни про�

ведених робіт дозволили уникнути

чергової екологічної катастрофи.

Своєчасне втручання фахівців РХБ

захисту Збройних Сил України в

інші надзвичайні ситуації техно�

генного та природного характеру

дозволило запобігти і ще чималій

кількості лиха.

Високий рівень підготовленості

українських військових «хіміків»

відзначали не лише на батьківщи�

ні. Хороші оцінки керівників ми�

ротворчих контингентів та серти�

фікація за міжнародними стандар�

тами РХБ захисту у квітні 2010 ро�

ку на навчаннях «Золота маска»

стали вагомим аргументом зараху�

вання до 15�ї ротації Сил реагуван�

ня НАТО підрозділу 144�го окре�

мого батальйону РХБ захисту 8�го

АК. Після чого військовослужбовці

півроку перебували на оператив�

ному чергуванні у складі Сил реа�

гування НАТО. На щастя, змінюва�

ти дислокацію не довелось, але єв�

ропейські партнери були впевнені:

в разі необхідності, у визначений

термін український підрозділ буде

готовий до виконання завдань за

призначенням. Співпраця має про�

довження. Зараз підрозділ готуєть�

ся за натовськими стандартами в

рамках Концепції оперативних

можливостей і у поточному році

має пройти сертифікацію НАТО

2–го рівня. В разі успішних випро�

бувань роту включать до переліку

потенційних кандидатів до Сил ре�

агування НАТО та інших багатона�

ціональних військових формувань

високої готовності наступних ро�

тацій.

Як складова частина Збройних

Сил України війська РХБ захисту

докорінно реформовані. Новий

час ставить нові вимоги до органі�

заційної структури та до техніки

військ. Тому у 2011 році розпоч�

нется оснащення військ РХБ за�

хисту сучасними зразками озбро�

єння та спецтехніки, передбачене

державною програмою розвитку

Збройних Сил України на 2011�

2015 роки. Вже зараз на одному із

науково�дослідних підприємств

Львова тривають державні випро�

бування та сертифікація найсучас�

ніших приладів РХБ розвідки. У

планах керівництва — до 2015 ро�

ку розробити та поставити на озб�

роєння Збройних Сил України ін�

дивідуальний дихальний апарат на

стислому повітрі та новітні прила�

ди РХБ розвідки, модернізувати

спеціальну колісну та гусеничну

техніку. Також з 2015 року плану�

ється розпочати розробку автомо�

біля спеціальної обробки, компак�

тних засобів аерозольного маску�

вання, пересувних ремонтних

майстерень; модернізувати розра�

хунково�аналітичні станції РАСТ та

РАГ, які дозволятимуть максималь�

но автоматизувати процес збору,

обробки та передачі інформації

щодо радіаційної, хімічної, біоло�

гічної обстановки і максимально

автоматизують процес управління

військами РХБ захисту. А це, в свою

чергу, дозволить виконувати зав�

дання на якісно новому рівні, в ко�

ротші терміни та з меншим ризи�

ком для життя людей.

Війська РХБ захисту Збройних

Сил України вписали і надалі, за

необхідності, впишуть чимало ге�

роїчних сторінок до новітньої іс�

торії Українського війська, адже не

секрет, що потенційно небезпеч�

них об’єктів в Україні ще чимало.

Але українці можуть бути впевнені:

якщо, не дай Боже, «атом переста�

не бути мирним», трапиться інша

техногенна катастрофа, рятувати

людей та ліквідовувати наслідки є

кому. На місце аварії прийдемо

ми — військовослужбовці військ

РХБ захисту Збройних Сил Украї�

ни, і з честю виконаємо завдання. 

Напередодні 25�ї річниці траге�

дії Чорнобиля, з огляду на страшні

події у Японії на АЕС «Фукусіма 1»,

нам усім необхідно озирнутися і

замислитись над тим, чи зроблені

всі висновки з найбільшої техно�

генної катастрофи ХХ століття.

Ãåíåðàë-ìàéîð Â³êòîð ÊÎÐÎÁÊÀ,

íà÷àëüíèê â³éñüê ÐÕÁ çàõèñòó 

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.
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Майбутній військовий льотчик

Петро Гусар виріс у Комаргороді

Томашпільського району на Він�

ниччині. Небом, як і більшість із

тих, хто стає пілотами, марив з ди�

тинства. 

Мрія здійснилась в 1979 році,

коли він екстерном закінчив Сара�

товське вище військове авіаційне

училище льотчиків. Щоправда, для

здобуття вищої освіти довелося

вже після «Афгану» чотири роки

заочно навчатися спочатку у рід�

ному Саратовському, а згодом — в

Уфімському ВВАУЛ.

З 1980 року і аж до розвалу Ра�

дянського Союзу військовий льот�

чик Петро Гусар служив у змішаній

авіаційній ескадрильї, у складі якої

були вертольоти Мі�2 й Мі�8 та лі�

таки Ан�2 й Іл�14.

— Я завжди служив за принци�

пом: сам нікуди не напрошуйся,

але й ні від чого не відмовляйся, —

посміхається льотчик. — Тому, ко�

ли у вісімдесят другому запропону�

вали за заміною поїхати на рівноз�

начну посаду льотчика�штурмана

в Афганістан, погодився одразу…

Спочатку було трохи страшнува�

то, — все ж таки вперше на війні! Та

згодом звик — нормальна бойова

робота, жити можна…

За півтисячі смертельно небез�

печних вильотів, сотні годин, про�

ведених у пекельному небі Афга�

ністану, Петро Гусар нагороди не

отримав. Та головне, що цілим та

неушкодженим повернувся — жод�

ної подряпини! І ескадрилья за ті

півроку, що він був на війні, не

втратила жодного військовослуж�

бовця.

Взимку 1986 року начальник

зв’язку ескадрильї капітан Петро

Гусар у складі частини перебував

на широкомасштабних навчаннях

«Дозор�86» у Прибалтиці. Рік для

офіцера видався напруженим. Не

встигли в лютому повернутися

з–під Калінінграда, як потрапив до

госпіталю. Після операції на 15 діб

пішов у відпустку для реабілітації,

після неї — у чергову відпустку.

А потім був Чорнобиль…

На запитання, чи було страшно,

льотчик лише посміхається:

— А чи багато ми через місяць

після аварії знали про неї? Це вже

потім весь світ гримів. А у перші

літні дні вісімдесят шостого… Сло�

вом, коли нічого не знаєш, начебто

і не страшно…

З Києва чергову групу військо�

вослужбовців, чиїм пунктом приз�

начення у посвідченнях про від�

рядження значився Чорнобиль,

вертольотом переправили до се�

лища міського типу Гончарівське,

що на Чернігівщині. Там старший

інспектор�льотчик управління бо�

йової підготовки 5�ї Повітряної ар�

мії посадив капітана Гусара «на

праву чашку», тобто у крісло льот�

чика�штурмана, і облетів з ним усі

«Кубки» — посадкові майданчики у

Чорнобилі та 30�кілометровій зо�

ні, які мали позивні «Кубок�1», «Ку�

бок�2» і т. д.

Так почалася 35�денна чорно�

бильська епопея військового льот�

чика Петра Гусара. Із цих 35 днів 25

він провів безпосередньо над реак�

тором!

Над самим реактором вертоліт

не знаходився більше п’яти хви�

лин. Лише двічі довелося трохи

«перейти» цей часовий ліміт. Опус�

кали величезний комплект радіо�

логічної апаратури, що складався з

більш ніж двохсот різноманітних

датчиків. «Афганський» (із трьох

воїнів�інтернаціоналістів) екіпаж у

складі капітанів Володимира Рєп�

нікова та Петра Гусара, а також

старшого прапорщика Анатолія

Шалиги, затамувавши подих, опус�

кав «вертушку» все нижче й нижче

над смертельно небезпечною бу�

дівлею, а хіміки на борту виконува�

ли необхідні заміри повітря й

твердих уламків на даху реактора.

Дивно, але факт: подекуди у жит�

ті бувають такі збіги обставин, що

крилатий вислів про те, наскільки

є тісною наша Земля, напрошуєть�

ся сам по собі! Шістнадцять років

тому автор цих рядків готував на�

рис про іншого «афганця» і чорно�

бильця, який зараз мешкає на Ку�

«ГУСАРСЬКА РУЛЕТКА»

Петра Гусара
ЗЗаа  ппллееччииммаа  ввііййссььккооввооггоо  ллььооттччииккаа  ——  ппііввттииссяяччіі  ббооййооввиихх
ввииллььооттіівв  вв  ААффггааннііссттаанніі  іі......  3355  ддіібб  ссппееццввііддрряядджжеенннняя
ддоо ЧЧооррннооббиилляя,,  ппррооттяяггоомм  яяккиихх  ввіінн  зз  ввииссооттии  ппттаашшииннооггоо
ппооллььооттуу  ссппооссттееррііггаавв  ззаа  ззррууййнноовваанниимм  ррееааккттоорроомм

Ïðî öþ ëþäèíó ìîæíà ðîçïîâ³äàòè ãîäèíàìè. Õòî-õòî,
à ëüîò÷èê, ÿêèé ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ïåðåáóâàííÿ íà
àôãàíñüê³é â³éí³ çä³éñíèâ ìàëî íå ï³âòèñÿ÷³ áîéîâèõ
âèëüîò³â, îäíîçíà÷íî çàñëóãîâóº íà ðîçïîâ³äü ïðî
íüîãî ìîëîäèì ïîêîë³ííÿì çàõèñíèê³â Áàòüê³âùèíè! 



35

АКТУАЛЬНО

бані, а на той час якраз звільнявся у

запас в Бердичеві. Так ось, кубан�

ський козак, кавалер декількох бо�

йових орденів, один із яких — за

Чорнобиль, майор Віктор Курука�

лов тоді розповідав:

— У Чорнобилі різні завдання до�

велося виконувати… І дороги поли�

вали, і робота на дах реактора ста�

вили, і колег на інших бортах на

реактор наводили. Якось екіпаж із

Шипинців велетенську хімічну

«бандуру» на дах опускав, а я його

наводив…

Це — про екіпаж капітана Петра

Гусара! Зараз, через чверть століття

після своєї чорнобильської епопеї,

він одразу ж згадав колегу:

— Ми з Віктором і в «Афгані» по�

тім разом були, тільки я — у Шах�

джой потрапив, а він — у Шинданд.

А з його сином Маратом згодом

довелося у Гавришівці служити. Я

на той час був підполковником, а

Курукалов–молодший — вже ма�

йором…

Тричі на день після польотів над

Чорнобилем у вертолітників прис�

кіпливо вимірювали дозу радіацій�

ного опромінення. Бувало, що до

вечора дозиметри вже зашкалюва�

ли. Проте усі члени екіпажу відчу�

вали себе більш�менш нормально.

Коли ж кожен у шипинецькому екі�

пажі «набрав» по 20 рентген, їх

перестали відправляти на АЕС. Ос�

танні 10 днів перебування у Чорно�

билі екіпаж поливав патокою або

сумішшю води з клеєм запилені

стадіони, поля та ґрунтові дороги.

Після повернення з «атомного

пекла» пілот пройшов обстеження

в окружному госпіталі у Львові, по�

тім — реабілітацію в санаторії

Шкло під Львовом. Свій стан здо�

ров’я розцінював як відмінний.

— Я вважаю себе людиною по

життю везучою, — посміхається

льотчик. — По�перше, як і мріяв у

дитинстві, я все життя літаю: і під

час служби у Збройних Силах, і

звільнившись у запас. По�друге,

скільки молодих хлопців після

Чорнобиля пішли з життя, а я, сла�

ва Богу, окрім остеохондрозу за

чверть століття служби в армії не

«заробив» ніяких хвороб! Та й два

відрядження до Афганістану і

два — до Африки також пройшли

нормально — ані подряпини!

На відміну від афганського від�

рядження, за перебування у Чор�

нобилі капітан отримав високу

державну нагороду. Проте орден

Червоної Зірки наздогнав офіцера,

коли він уже знову був «за річкою»…

Повернувшись з Чорнобиля та

пройшовши обстеження й реабілі�

тацію, побувавши у короткостро�

ковій відпустці, льотчик відновив

втрачені за цей час навички піло�

тування і у грудні вісімдесят шос�

того почав активно виконувати

польоти, а вже у лютому наступно�

го року поїхав на збори до Берди�

чева. Звідти — в Каган, і невдовзі —

знову в Афганістан!..

Друге відрядження на війну було

для Гусара більш насичене подія�

ми. Екіпажі висаджували групи

спеціального призначення для

супроводу караванів, які переваж�

но перевозили зброю. У таких ви�

падках нерідко під час заходу на

посадку вертольоти обстрілювали�

ся. Якось, коли Мі�8 йшли парою,

вертоліт ведучого, капітана Сергія

Трипашка, обстріляли з крупнока�

ліберного кулемета ДШК з гори. У

борт вертольота капітана Петра Гу�

сара також неодноразово влучали

духівські кулі, але щастило…

Виконавши понад 800 бойових

вильотів, капітан Петро Гусар по�

вернувся в Союз. Вже за «другий

Афган» він отримав державну на�

городу. Щоправда, подання коман�

дир ескадрильї надсилав на наго�

родження орденом Бойового Чер�

воного Прапора, і ще чотири

рази — на отримання ордена Чер�

воної Зірки. Додалася ж на парад�

ному однострої льотчика до пер�

шої, «чорнобильської», ще тільки

одна «Зірка».

До проголошення Незалежності

України офіцер продовжував слу�

жити у Шипинцях. А у 1992 році

командира вертольота перевели

на посаду командира ланки у Вап�

нярку. Ще через декілька років зас�

тупника командира вертолітної

ескадрильї полку, що розформову�

вався, призначили на посаду на�

чальника штабу вертолітної ескад�

рильї у транспортному авіаційно�

му полку, що дислокувався в Гаври�

шівці. І звідси вже командиром

ескадрильї підполковник Петро Гу�

сар у 2004 році звільнився у запас.

Двічі за цей час Петро Іванович

встиг побувати у Сьєрра�Леоне, в

місіях ООН. Ось тільки чергового

військового звання, як усі інші «аф�

ганці», він не отримав: у «м’якій»

формі підполковнику пояснили,

що полковник у полку може бути

тільки один… Та вже через два міся�

ці після звільнення в запас, до 16�ї

річниці виведення військ з Афга�

ністану, він все ж таки отримав

полковничі погони.

З армії Петро Гусар пішов, та від

льотної роботи відмовитися не

зміг. Ось уже 5 років він є команди�

ром ланки у спеціальному авіацій�

ному загоні МНС, що дислокується

у Ніжині. Літає гасити пожежі, ря�

тувати тих, хто зазнав лиха на мо�

рі. А на пожежі літали і до Грузії, і в

різні регіони України.

Працює екіпаж полковника запа�

су Петра Гусара і під час повеней у

різних регіонах країни — так було в

Івано�Франківську, у Чернівцях. Усі

— досвідчені льотчики, за спиною

багатьох з них — бойова льотна ро�

бота в Афганістані, досвід виконан�

ня миротворчих завдань у місіях

ООН. А ось чорнобилець серед них

— один, Петро Іванович Гусар. Лю�

дина, яка літає ось уже понад 30 ро�

ків, провівши в небі понад 4000 го�

дин та освоївши вертольоти Мі�1,

Мі�2, Мі�4, усі модифікації верто�

льота Мі�8. Літає, передаючи свій

величезний льотний та життєвий

досвід колегам та живучи небом.

Îëåêñ³é ÒÐÈÃÓÁ

Çàòàìóâàâøè ïîäèõ, Ïåòðî Ãóñàð îïóñêàâ
«âåðòóøêó» íàä ðåàêòîðîì âñå íèæ÷å

é íèæ÷å, ïîêè õ³ì³êè âèêîíóâàëè çàì³ðè
ïîâ³òðÿ é òâåðäèõ óëàìê³â.



36

Додому командир 427�го полку

полковник Володимир Гребенюк

повернувся пізно. Переглянувши

випуск теленовин, ліг спати. Але

незабаром його розбудив теле�

фонний дзвінок. Телефонував зас�

тупник командувача Київського

військового округу генерал Олек�

сій Суятинов: «На Чорнобильській

станції сталося якесь загоряння

масла».

— Я відразу зрозумів, що сталося

аж ніяк не загоряння масла, бо в та�

ких випадках генерали не телефо�

нують серед ночі підлеглим додому,

— розповідає Володимир Васильо�

вич. — Тому не став телефонувати

черговому, а, нашвидкуруч одягнув�

шись, поспішив до частини.

В цей час черговий по полку от�

римав сигнал, згідно з яким нале�

жало сформувати мобільний загін

і відправити його до Прип’яті. Не

переповідатиму всіх нюансів ніч�

них зборів, а лише скажу, що до

сходу сонця колона техніки виру�

шила у бік Чорнобиля.

А через кілька годин військові

вже проводили дезактивацію ву�

лиць міста, території станції, дея�

ких об’єктів, розташованих на ній.

Водночас було поставлено завдан�

ня провести радіаційну розвідку не

лише навколишньої території, а й

самого майданчика, на якому зна�

ходився зруйнований реактор: ніх�

то не знав масштабів того, що ста�

лося. Навіть доповідаючи у Москву,

голова урядової комісії з ліквідації

наслідків Чорнобильської катас�

трофи (таке визначення вона от�

римала дещо пізніше. — Прим. авт.)

заступник голови Ради міністрів

СРСР Борис Щербина відбувався

загальними фразами, що не могло

сподобатись на Старій площі…

Виконати це розпорядження ви�

пало командиру взводу радіаційної

АКТУАЛЬНО

««««ДДДДооооззззииииммммееееттттррррииии    ззззаааашшшшккккааааллллииииввввааааюююютттт,,,,     ттттееееххххннннииииккккаааа
ллллооооммммааааееееттттссссяяяя,,,,     ннннееее    ххххввввааааттттааааеееетттт     ппппррррооооттттииииввввооооггггааааззззоооовввв,,,,
нннноооо    ллллююююддддииии    ррррааааббббооооттттааааюююютттт…………»»»»
Це — витяг з донесення командира підрозділу Радянської Армії, який,
отримуючи страшні дози опромінення, уже вранці 26 квітня 1986 року
брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Âòðàòè â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè âè-
ì³ðþþòüñÿ äåñÿòêàìè ì³ëüÿðä³â àìåðèêàíñüêèõ äî-
ëàð³â, îñê³ëüêè â³ò÷èçíÿí³é åêîíîì³ö³ áóëè çàâäàí³ êî-
ëîñàëüí³ çáèòêè. Àëå ö³ íàñë³äêè áóëè á ùå ñòðàøí³-
øèìè, ÿêáè íå ñîëäàòè òà îô³öåðè Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿,
ÿê³ ïåðøèìè âñòóïèëè ó ñìåðòåëüíèé äâîá³é ³ ö³íîþ
âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ, à òî é æèòòÿ, âãàìóâàëè «àòîìíîãî
äæèíà», ùî âèðâàâñÿ ç-ï³ä êîíòðîëþ ëþäèíè.
Ñüîãîäí³ ìè íàâîäèìî ñïîãàäè ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ ïðî äåÿê³ åï³çîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç ó÷àñòþ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â ó ïðèáîðêóâàíí³ 4-ãî åíåðãîáëîêó.



та хімічної розвідки полку старшо�

му лейтенанту А. Логачову, сержан�

там С. Власкіну, Г. Ісламову і Є. Ти�

мургалієву, які на БРДМ кілька разів

об’їздили навколо пошкодженого

реактора, отримавши величезні

дози опромінення. 

О 13 годині полковник Гребе�

нюк доповів Борису Щербині про

результати дозиметричної розвід�

ки. Вислухавши офіцера, урядо�

вець сказав:

— Вони ж побували у пеклі…

В той час, коли дозиметристи

проводили радіаційну розвідку на

землі, у повітрі вів її капітан Сергій

Володін — командир екіпажу Мі�8.

Про те, що «на станції щось стало�

ся», офіцер дізнався вранці 26 квіт�

ня, отримавши наказ провести

розвідку з повітря.

— Коли ми тільки�но стали підлі�

тати до ЧАЕС, я зрозумів: стався ве�

ликий викид радіації, — згадує Сер�

гій Володимирович. — Бо прилади,

які вимірювали рівень забруднен�

ня, почали зашкалювати. Ми обле�

тіли всю територію станції, «пок�

ружляли» над навколишніми села�

ми і, приземлившись, поспішили

до Прип’ятського міськвиконкому,

де знаходилася урядова комісія.

Коли я завершив доповідь, дехто з

її членів зблід…

Всі подальші дії урядової комісії

були продиктовані саме тими да�

ними дозиметричної розвідки, які

вони отримали від військових.

Зокрема, рішення про початок ева�

куації жителів Прип’яті 27 квітня

було прийняте саме на підставі

цих даних.

— Деякі члени комісії були кате�

горично проти евакуації, мовляв,

вона викличе паніку серед людей,

— згадує Іван Плющ, який в той час

очолював Київський облвиконком

(аналог нинішньої облдержадмі�

ністрації. — Прим. авт.) і теж увій�

шов до її складу. — Останнім аргу�

ментом, з яким вони змушені були

погодитись, стали саме результати

розвідки, про які доповіли нам вій�

ськові...

27 квітня о 15 годині розпочала�

ся евакуація жителів Прип’яті, яка

була проведена всього за кілька го�

дин. Але рівень радіаційного заб�

руднення не лише не спадав, а нав�

паки, зростав. При чому по годи�

нах, в тому числі й у навколишніх

селах. Тому і було прийняте — піс�

ля довгих дискусій — рішення про

початок евакуації і їх жителів. І вже

3–4 травня вона була проведена в

14 населених пунктах, що входили

до 10�кілометрової зони, а 4�6 чер�

вня жителі ще десятків сіл змушені

були залишити рідні домівки. При

цьому були задіяні сотні одиниць

техніки Київського військового

округу. 

Академік Академії наук СРСР,

доктор наук Володимир Легасов

брав активну участь в ліквідації

наслідків Чорнобильської катас�

трофи (трагічно загинув у 1986

році):

— Мені довелося бачити дії на�

ших військових практично з пер�

ших днів після Чорнобильської ка�

тастрофи. І можу стверджувати, що

саме завдяки їхнім героїчним зу�

силлям, готовності до самопожер�

тви її наслідки не стали ще страш�

нішими. Вони працювали на най�

більш забруднених об’єктах, не

покладаючи рук; знаючи про нас�

лідки радіації для власного здо�

ров’я, ніхто не залишав робочих

місць самовільно. Скажу так: саме

Радянська Армія — за великим ра�

хунком — виявилася готовою до

дій за таких екстремальних умов. І

хоча її воїнам ніколи не доводило�

ся брати участь в таких операціях,

вони блискуче впорались з покла�

деним на них завданням. Особли�

во у перші дні, коли на карту було

поставлено надто багато.

Генерал�лейтенант у відставці

Микола Бондарчук, у 1986 році

обіймав посаду начальника шта�

бу Цивільної оборони УРСР:

— Після того, як стали відомі іс�

тинні масштаби катастрофи, пос�

тало питання про проведення де�

зактивації забрудненої території.

До виконання цієї роботи відразу

ж залучили військові підрозділи.

Солдати й офіцери працювали на

найнебезпечніших ділянках стан�

ції, в тому числі і на даху зруйнова�

ного реактора! При цьому вони бу�

ли захищені найпримітивнішими

засобами захисту, які, зважаючи на

просто жахливий рівень радіації,

мало чим допомагали. Наприклад,

куски графіту і асфальту, розкидані

по всьому даху, вони скидали голи�

ми руками!..

Командири підрозділів розуміли,

що, посилаючи підлеглих до зруй�

нованого реактора, вони посила�

ють їх у пекло. Але що вони могли

тоді вдіяти? Не вони винні в тому,

що молоді хлопці стали заручни�

ками злочинної халатності поса�

довців, які не подбали про техніку

безпеки при виконанні таких не�

безпечних робіт. Втім, і командири

не ховалися за спинами солдатів. Я

на власні очі бачив багатьох гене�

ралів, які у ті дні керували діями

підлеглих не через посередників, а

перебуваючи разом з ними на

об’єктах.

Генерал�лейтенант у відставці

Олександр Корольов, у 1986 році —

начальник інженерних військ Ки�

ївського військового округу:

— 29 квітня я, за наказом коман�

дувача округом, прибув до

Прип’яті. Разом зі мною форсова�

ЯК ЦЕ БУЛО

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â â³éñüêîâ³ âèâåçëè
ìàéæå 30 òèñÿ÷ êóáîìåòð³â ðàä³àö³éíîãî
ãðóíòó, à áëèçüêî 200 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ

ìåòð³â ïîêðèëè çàë³çîáåòîííèìè ïëèòàìè.
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ним маршем прибув уночі туди і

понтонно�мостовий полк, що дис�

локувався у Києві. Перед нами було

поставлене завдання забезпечити

евакуацію жителів міста через річ�

ку Прип’ять. Швидко розгорнувши

сили і засоби, ми навели плавучий

міст через річку.

А 1 травня довелось бути присут�

нім на першотравневій демонс�

трації, що проходила в столиці.

Там від Володимира Щербицького

(перший секретар ЦК Компартії

України. — Прим. авт.) почув, що в

Чорнобилі «нічого страшного не

сталося». Відразу після демонстра�

ції я повернувся туди і разом з пол�

ковниками В. Ждановим, А. Трети�

ною та іншими офіцерами присту�

пив до організації будівництва

дамби, яка повинна була простяг�

тися від Чорнобиля до Прип’яті.

Наші солдати проводили дезакти�

вацію доріг, якими щодня курсува�

ли тисячі автомобілів, розчищали

дах 4�го енергоблоку, покриваючи

його свинцевими листами. На те�

риторії станції солдати інженер�

них частин знімали 30�50�санти�

метровий шар грунту і вкладали

землю бетонними плитами, цим

самим знижуючи рівень радіацій�

ного забруднення.

Сержант запасу Анатолій Виж�

гура, солдат роти хімічного за�

хисту:

— Перед відправленням до

Прип’яті нам сказали, що там роз�

починаються навчання і наш під�

розділ братиме в них участь. Тож

їхали ми туди веселими і безтур�

ботними. Я, наприклад, сподівався

там відзначитись і заслужити від�

пустку додому. Коли ж прибули до

міста, по обличчях своїх команди�

рів зрозуміли, що тут щось не так…

Особовий склад нашої роти де�

зактивував територію станції, ок�

ремих будівель на ній. Вже надвечір

мене нудило, я відчував біль у всьо�

му тілі, але, як кажуть, тримався. 

Учасники тих подій згадували,

що найбільш небезпечні і відпові�

дальні завдання виконували вій�

ськові.

«Саме завдяки їм ми відселили

людей лише з десятків сіл, а не со�

тень. Коли б не військові, які чітко і

грамотно діяли у надзвичайно

складній ситуації, зоною відчужен�

ня довелось би оголошувати тери�

торію, яка б за своїми розмірами

перевищувала сьогоднішню в 5–6,

а то й більше разів». Це — витяг із

спогадів уже згадуваного Бориса

Щербини. Не погодитись з ним

важко. Бо, наприклад, екіпажі вер�

тольотів під командуванням С. Во�

лодіна, А. Серебрякова та Б. Несте�

рова після того, як пожежники за�

гасили полум’я над зруйнованим

реактором, почали проводити роз�

відку, визначаючи маршрути під�

льоту до нього. Після того, як вони

були визначені, у його жерло було

скинуто тисячі тонн піску, глини,

доломіту, свинцю — матеріалів, які

припинили викидання в атмосфе�

ру радіоактивних матеріалів.

Це було надзвичайно складне

завдання, пов’язане з великим ри�

зиком для вертолітників, оскільки

діяти довелося за нестандартних

умов — умов, до яких їх ніхто і ні�

коли не готував. 

Для того, щоб розуміти, що відбу�

вається в нутрощах реактора, пот�

рібно було заміряти температуру

над ним. Виконувати це надсклад�

не завдання довелося полковнику

Миколі Волкозубу: його вертоліт,

до якого кріпився трос зі спеціаль�

ним обладнанням, кілька разів за�

висав над енергоблоком, опускаю�

чись до 30–20 метрів. 

Наприкінці літа військові верто�

літники «бомбардували» 4�й реак�

тор спеціальним розчином, який,

покриваючи його, «пригальмову�

вав» викиди радіації, що все ж про�

довжувалися; завдяки вертолітни�

кам радіаційна ситуація у ті дні

значно покращилась. Хто хоча б

раз був на Чорнобильській станції,

не міг не звернути увагу на скром�

ний пам’ятний знак, складений з

деталей вертольота. Він спорудже�

ний на честь екіпажу МІ�8, який за�

гинув тут при виконанні завдань із

мінімізації радіаційного забруд�

нення. Капітан В. Воробйов, старші

лейтенанти Л. Христич, О. Юнг�

нинд та прапорщик М. Ганжук на�

завжди залишилися молодими, ці�

ною власних життів рятуючи усіх

нас від радіації…

Сьогодні мало хто знає, що в ті

тривожні весняні дні на Чорно�

бильській атомній міг статися ще

один вибух — вибух, який, за вис�

новками закордонних експертів,

був би « катастрофічним не лише

для України, а й усієї Європи».

Справа у тому, що коли в горловину

реактора було скинуто тисячі тонн

різних матеріалів, виникла ймовір�

ність того, що його бетонна основа

може проломитись. І тоді обломки

блоку могли б потрапити у ємкість

з водою, що знаходилася внизу,

спровокувавши новий вибух. Для

того, щоб цього не сталося, потріб�

но було пробити у ній отвір для

зливу води. З числа цивільних фа�

хівців бажаючих добровільно взя�

тися за цю роботу не виявилося. Бо

всі ж розуміли, чим це загрожує. То�

ді підлеглі Володимира Гребеню�

ка — капітан П. Зборовський, мо�

лодші сержанти П. Авдєєв та

Ю. Коршунов, проклавши труби і

встановивши насосну станцію,

більше доби відкачували воду…

Протягом кількох місяців вій�

ськовики дезактивували близько

1 мільйона квадратних метрів

внутрішніх приміщень головного

корпусу станції, обробили спеці�

альними розчинами сотні тисяч

квадратних метрів інших будівель,

вивезли майже 30 тисяч кубомет�

рів радіаційного грунту, а близько

200 тисяч квадратних метрів тери�

торії станції покрили залізобетон�

ними плитами.

Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ

Àêàäåì³ê Ëåãàñîâ: «Ðàäÿíñüê³ âî¿íè
áëèñêó÷å âïîðàëèñü ç ïîêëàäåíèì íà íèõ
çàâäàííÿì. Îñîáëèâî ó ïåðø³ äí³, êîëè
íà êàðòó áóëî ïîñòàâëåíî íàäòî áàãàòî».
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• 26 квітня 1986 року в 01 год. 23

хв. 48 сек. у результаті теплового

вибуху 4�го реактора енергоблоки

були ушкоджені і розгерметизова�

ні тепловиділяючі елементи (тве�

ли), що містять ядерне паливо

(уран�235). Еквівалент потужності

вибуху склав 500 атомних бомб,

скинутих на Хіросіму. У навколиш�

нє середовище було викинуто 50

млн кюрі радіоактивних речовин. 

• У перші дні аварії від радіації,

так званого «мирного» атома, заги�

нуло 30 чоловік, у тому числі двоє

— від уламків конструкцій і опіків,

інші 28 — від гострої променевої

хвороби (ГПХ). 237 учасників лік�

відації пожежі з цим діагнозом бу�

ло госпіталізовано, потім їх були

тисячі. 

• Для забезпечення режимних за�

ходів щодо периметра 30�кіломет�

рової зони були створені 3 спецко�

мендатури, 7 КПП і 12 оператив�

них заслонів. На головних дорогах

розгорнуто 68 загороджувальних

постів, 47 пересувних КПП і пат�

рульних груп. Уся територія зони

була розбита на 11 патрульних ді�

лянок з охорони населених пун�

ктів пересувними міліцейськими

нарядами.

• 50�тисячне місто Прип’ять, зна�

ходячись у прямій видимості від

АЕС, більше ніж півтори доби не

знало про реальну небезпеку. 

• Повідомлення про евакуацію

населення Прип’яті надійшло о

7.00 ранку 27 квітня. Евакуація по�

чалася о 14.00, а закінчилася о

17.00 того ж дня. 

• Кількість транспортних засо�

бів, задіяних для евакуації населен�

ня Прип’яті, 10� та 30�кілометро�

вих зон склала: 2283 автобуси,

3160 вантажних машин і 3 состави

потягів.

• Опубліковано узагальнені дані

по евакуації (відселенню) жителів

у період з 27 квітня по 16 серпня

1986 року. Усього відселено: насе�

лених пунктів — 72, населення —

90784 людини.

• Перше коротке повідомлення

про аварію на ЧАЕС від Ради Мініс�

трів СРСР надійшло в засоби масо�

вої інформації (ТАСС, радіо і теле�

бачення) 28 квітня. 

• Радіус випадання механічних

високорадіоактивних уламків (тве�

лів, графіту, таблеток палива, мета�

локонструкцій) склав близько 500

метрів. 

• Поширення в атмосферу осіда�

ючих аерозолей склало 50 км, а не

осідаючих — 1000 км, і тому вже 29

квітня 1986 року вони досягли

Польщі, Фінляндії, Швеції і Цен�

тральної Європи. 

• Наслідки аварії за масштабом

не мають аналогів у світовій атом�

ній енергетиці. Радіаційному зара�

женню місцевості підпали 54,6 ти�

сяч кв. км території України, на

яких було розташовано 2294 насе�

лених пункти, де проживало біль�

ше 2,5 млн чоловік, у тому числі

більше 0,5 млн дітей. З викорис�

тання виведено 131 тис. гектарів

сільськогосподарських угідь і 140

тис. гектарів лісових масивів.

• До 25 травня 1986 року був ого�

рожений периметр 30�кілометро�

вої зони, охорону якого здійсню�

вали внутрішні війська МВС і мілі�

ція. Її площа склала 1856 кв. км, у

тому числі: 768 тис. га — ліси; 484

тис. га — сільськогосподарські

угіддя; 524 тис. га — водойми і бо�

лота; 8 тис. га — територія населе�

них пунктів.

• За перші 5 місяців опромінен�

ню піддалися 75 тис. чоловік, що

брали участь у ліквідації пожежі на

ЧАЕС, з них 1874 людини отрима�

ли дозу більше 25 берів (біологіч�

ний еквівалент радіації). 

• Усього від аварії на ЧАЕС пос�

траждало близько 3,5 млн чоловік,

у тому числі близько 1,5 млн дітей,

а ліквідація наслідків аварії обій�

шлася державі в сотні мільярдів

карбованців (за даними — більше

700 млрд грн.). 

• На будівництво об’єкта «Укрит�

тя» і «Саркофага» витрачено 6 млрд

доларів. На зведення об’єкта «Ук�

риття» тільки за перший місяць

витрачено: 300000 куб. м. залізобе�

тону, 6000 тисяч тонн металоконс�

трукцій, 5000 тисяч тонн захисних

матеріалів (піску, графіту і т.п.). 

• 29 липня 1987 року в м. Чорно�

биль відбулося заключне засідання

судової колегії з кримінальних

справ Верховного Суду СРСР, на

якому було завершено розгляд

кримінальної справи стосовно ко�

лишніх керівників ЧАЕС. Кожному

з них було пред’явлене обвинува�

чення за ст. 220 ч. ІІ КК УРСР, що

передбачає відповідальність за по�

рушення правил техніки безпеки

на потенційних вибухонебезпеч�

них об’єктах, які спричинили до

людських жертв, і винесений ви�

рок, що передбачає максимальну

міру покарання — 10 років позбав�

лення волі.

• 15 грудня 2000 року, відповідно

до міжнародних зобов’язань, Укра�

їна вивела з експлуатації 3�й, ос�

танній енергоблок Чорнобиль�

ської АЕС.

Ìèêîëà ÄÎËÃÈÕ

17 МИТТЄВОСТЕЙ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ВЕСНИ
ММааллооввііддоомміі  ффааккттии  ппрроо  ннааййббііллььшшуу  ееккооллооггііччннуу
ааввааррііюю  ХХХХ  ссттооллііттттяя  ттаа  ллііккввііддааццііюю  їїїї  ннаассллііддккіівв
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О десятій ранку ми перетнули

кордон 30�кілометрової зони. 

До того було: похмурий ранко�

вий Київ, дзеркальне президент�

ське шосе, ніжно�зелені від озимих

поля, які раптом вперлися в неви�

диму стіну — і обірвалися.

— Не мона, не мона тут зніма�

ти, — благав Оператора охоронець

перепускного пункту, оглядаючись

на начальника. Ми сміялись, але

камеру вимкнули.

В'їхали… 

Про вибух я почув від тітки Олі

(земля їй пухом). На той час вона

була доцентом кафедри хімії

Львівського університету, а я слу�

жив в Ташкенті. Тема тітчиної

дисертації, пам’ятаю, була

пов’язана з радіоактивними ме�

талами, тому в те, що вона трем�

тячим голосом, майже пошепки,

випалила в телефонну трубку

ввечері 26�го, повірилось одразу.

— Тож, синцю (вона мене так

називала, бо ми з нею довго жили

разом, а дітей в неї не було, та й не

була вона ніколи одруженою), по�

сидь вдома ці пару днів, не виходь�

те, дітей не випускайте, вікна по�

закривайте… 

Питань не було — це ж тітка

моя сказала! — було здивування і

нерозуміння.

З нами в машині — Ліквідатор,

«партизан» 731�го спецбатальйону.

Він сидить позаду, поряд з Журна�

лісткою. Говорить російською:

«Птіци вєрнулісь. Да�а. А то іх нє

било совсєм… Ми жилі возлє леса, в

палатках. І такая тішина, понімає�

тє? Ужас…».

Жахлива тиша. Що це? Могила?

Пам'ятаю, нічого ніде не писали,

не показували, не передавали.

Можливо, в Ташкенті від цього

менше потерпали, бо тоді це було

прикордонне місто. Йшла війна.

Був її апогей. Ми повертались з Аф�

ганістану в Ташкент і жили своїм.

У нас гинули друзі, ми вже перес�

тали дивуватись смертям. Ми бу�

ли готові до своєї. Але це була війна.

А там, в Союзі, хіба могло щось по�

дібне трапитись? Тиша. Могила.

Потім (у моїй, власне, свідомості)

цю тишу розірвав постріл Легасо�

ва. В голову. Щось він знав таке, з

чим життя несумісне.

Юрій — наш провідник, легаль�

ний Сталкер. Говорить російською:

«Вобщєм, в городах — в Кієвє, нап�

рімєр, — всьо ето очєнь прєувєлічі�

вают. Жить здєсь можно. Но нє вєз�

дє. Єсть такиє мєста»...

Ми заповнюємо необхідні папе�

ри: «Ознайомлений», «Попередже�

ний», «Претензій не матиму», сідає�

мо в машину і летимо до Нього. Ле�

тимо, бо серце вже ніби там, розум

відтворює бачене в пресі, на екра�

нах. Зараз, вже, ось�ось зустрінемо

ПЕКЛО, чи вхід в нього, чи вихід. 

Цокає дозиметр. М’яко йде

«Фольксваген». Посміхається ча�

рівна Журналістка. Випогодилось.

Небо — неймовірної блакиті й ви�

соти. Якраз над нами. Як ворота в

РАЙ.

Пустир, контроль, чудернацькі

турникети в повний зріст — ми на

території. Всюди чисто, прибрано.

Люди в масках метуть плаци. Мо�

нотонно постукує молот. Пульс

Чудовиська.

— Щось будують, — каже журна�

лістка. — Для чого? Станція ж не

працює.

Ліквідатор пояснює: «Ето забіва�

ют сваі для нового саркофага».

А ось і Він. Я ніколи не бачив єги�

петських пірамід зблизька, на свої

очі. Тому побачене вразило своєю

похмурою величчю. В пірамідах

ховали мертвих. Тут ховають живе.

Воно там, замуроване, воно дихає,

животіє. Двісті тон уранових ле�

гень в тисячатонному зараженому

смертю тілі. Від цього моторошно,

до болі у скронях. Пекельна велич.

Й ми поряд. Такі беззахисні і малі. 

Раптом побачив під ногами див�

ного жука. З копійчину. Чорний,

блискучий. Дивний, бо лежав на

АКТУАЛЬНО

ПЕКЕЛЬНИЙ

РАЙ

25 років після трагедії



животі й тремтів, а коли я його ле�

генько підштовхнув носком кро�

сівки, пробіг сантиметрів десять,

ліг і затремтів знову. 

Прості та страшні спогади лікві�

датора: «Здєсь ми пєрєодєвалісь,

бєжалі по галєрєє, потом под трє�

тьім блоком, ну а там уже і чєтвьор�

тий. И пошла работа. Помню, па�

рєнь одін, молодой, інтєрєсную

фразу сказал, когда услишал, как

двоє завєлісь про то, надо всьо ето

нам ілі нє надо — работалі же до

упаду. Так етот парєнь говоріт: «Как

так нє надо? Надо, чтоб другім би�

ло лєгчє, коториє за намі прідут». 

Армія мужньо і віддано робила

основну роботу. Вона її завжди ро�

бить і всюди. На наших повенях і

пожежах, на японській «Фукусімі»,

після американських торнадо. На�

ші люди в погонах — чи то піхо�

тинець, чи авіатор, солдат чи

полковник — рятували світ, ряту�

вали майбутнє. Всі рятували: і ме�

дики, і вчителі, і вчені, і всі, всі, всі.

Але тільки Армія робила те, чого

не зміг би зробити ніхто: вона ля�

гала грудьми на розчепірену пащу

ПЕКЛА.

Ставили камеру, тендітна Журна�

лістка створювала сюжети, нена�

ситно дублювала «стендапи», «під�

водки» — і все це на фоні мертвих,

залізобетонних пейзажів. 

А Він стояв і дихав на нас. Чи то

від полуденного сонця, що очмані�

ло пекло крізь розчинені ворота

РАЮ, чи від цього подиху — лице

розжарилось, хотілось пити. 

І цвірінькали птахи. Ні, це здава�

лося. Просто хотілося це чути. Нас�

правді їх не було. Була залізобетон�

на тиша із залізобетонними удара�

ми молота. І впевнено�ніжний го�

лос Журналістки:

— Через високий рівень радіації

техніка працювати відмовлялась. Й

те, що мала б зробити машина, до�

водилось виконувати людям.

І Оператора:

— Знято…

Чудернацькі турникети випусти�

ли нас на волю. Сталкер Юра пиль�

но вдивлявся в наші очі. Що шукав

там? Подив? Страх? Захоплення?

А не було нічого такого. Було прос�

то життя. Просте, людське, весня�

не. Ми ж вийшли на волю, на прос�

тір. Ми ковтали повітря й тішились

тим, що вдалася погода, що все

зняли так, як задумали. Насправді

ми були живими біля цього симво�

лу смерті.

Ми покидали Його. Монстр не

перечив. Він мовчки супроводжу�

вав нас вздовж Жовтого лісу (яко�

го, власне, немає, але залишилась

назва) до свого витвору, до своєї

перлини, до свого таємного ліг�

ва — до міста Прип'ять.

Таких міст в імперії було багато.

Їх будували біля космодромів,

атомних станцій, місць особливої

секретності. Там було все, чого не

було ніде. Там не було дефіциту. Чу�

дові міста. Чисті вулиці. Світлі бу�

динки. Багаті магазини. Веселі лю�

ди. Машини, багато власних ма�

шин. Такою була Прип'ять.

— Було трохи дивно і моторош�

но, — розповідав мій друг Сашко. —

Тоді, у 86�му, влітку, ми приїхали і

побачили шикарні будинки, ас�

фальтовані вулички, ресторани,

магазини. І все це пусте. Красиве

пусте місто.

А мені стало моторошно сьогод�

ні. Чверть століття це «красиве пус�

те місто» якось жило. Так, будинки,

магазини, ресторани, готелі — все

це пусте. Але навколо всього цього

повиростало щось на кшталт щу�

пальців, які стіною відгороджують

будівлі від доріг, від стороннього

ока. Наче оголена дівчина накину�

ла на себе прозору шаль, наче

Смерть накинула на себе маску�

вальну сітку. 

Ми сфотографувались на фоні

«чортового колеса», на якому ніхто

ніколи не радів і не верещав від

страху, бо його мали запустити 1�

го травня 1986 року.

Зайшли в магазин і побачили

меблеві гарнітури, столи, м'які меб�

лі, листи незайманого скла вздовж

стін …

Ми слідкували за показами лі�

чильника радіаційних доз, який

рідко тріскотів у метрі над землею і

просто вив, коли його наближали

до трави.

Слухали Сталкера Юру: «Нєт,

здєсь жіть нєльзя. Одін мой знако�

мий хотєл что�то доказать сєбє і

всєм — поселілся здесь. Прожил

два года і умєр от рака горла». 

Зашкрябало в горлі. Бо теж поду�

малось: такі гарні споруди, асфаль�

товані доріжки, засклені вікна, две�

рі — вклади трохи грошей і живи,

бо ж дешевше ніж збудувати по�но�

вому. Примарна дурість.

Виїжджали з Прип'яті. Монстр,

височіючи над лісом, загасивши

люльку, проводжав нас геть. 

Після перевірки ми рушили до

кордону зони. Дорога вивела нас з

Чорнобиля і привела в село Заліс�

ся. Наче підземне царство вистро�

мило із землі свої щупальця в дво�

рах, хатинах, на доріжках величез�

ного людського обійстя. Старі і но�

ві будівлі, домашній крам

навколо — все втонуло в гущині.

Ми тихенько пробиралися крізь

цю кущову хуртелицю, намагаю�

чись (чи мріючи) натрапити на

щось живе, на якийсь факт життя.

Дарма. Нічого живого. Лише…Так,

птахи, ось тут я почув птахів. Вони

повернулись. Вони несміло тьох�

кали в кущах, тріпотіли крильця�

ми. І це вже було насправді. 

Отже, життя наближається

до Монстра. Можливо, нам вдас�

ться його знешкодити. Якщо ми

будемо дуже вірити у себе. В те,

що ми робимо. Якщо ми, як той

хлопчина у 86�му, той молодий

солдат 731�го спецбатальйону,

зробимо так, аби тим, хто прийде

потім, було легше.

Дякую тобі, солдате, за чисте не�

бо, за чисту землю, за чисту крап�

лину води!

²ãîð ÊÎØÅËÜ, â³éñüêîâèé æóðíàë³ñò

Òàêèõ ì³ñò â ³ìïåð³¿ áóëî áàãàòî: òàì áóëî
âñå, ÷îãî íå áóëî í³äå. Òàì íå áóëî

äåô³öèòó. ×èñò³ âóëèö³... Ñâ³òë³ áóäèíêè...
Áàãàò³ ìàãàçèíè... Òàêîþ áóëà Ïðèï’ÿòü.
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Дорогі браття і сестри!
Шановні військовослужбовці, пра�

цівники Збройних Сил України, вете�

рани та члени ваших родин!

Протягом останніх років ініціативи

багатьох релігійних громад, діючих в

Україні, були спрямовані на створен�

ня умов, які б забезпечували задово�

лення духовних потреб віруючих вій�

ськовослужбовців. 

16 лютого 2011 року на засіданні

Ради у справах душпастирської опіки

представник Міністерства оборони

України я поінформував її членів про

доручення Президента України (від 7

лютого 2011 року № 1�1/225), яким з

метою посилення військово�патріо�

тичного та духовного виховання вій�

ськовослужбовців, забезпечення їх

конституційного права на свободу ві�

росповідання Кабінету Міністрів Ук�

раїни доручається опрацювати пи�

тання щодо створення у Збройних

Силах України та інших військових

формуваннях умов для реалізації вій�

ськовослужбовцями права на свободу

віросповідання.

28 лютого 2011 року спільний лист

був підписаний усіма керівниками

конфесій, представлених у Раді, та

направлений Президенту України. 

Сподіваємося, що з Божою милістю

зазначені у дорученні Глави держави

питання і узгоджена позиція Глав ук�

раїнських церков і релігійних органі�

зацій дадуть змогу відповідальним

високим достойникам знайти поро�

зуміння і опрацювати ефективні під�

ходи щодо покращення душпастир�

ської опіки у силових структурах Ук�

раїни. 

Вітаю весь особовий склад Зброй�

них Сил України та усіх мирян зі Світ�

лим Святом Великодня, бажаю Божого

благословення у Вашій важливій та

складній праці на славу Божу та благо

України.

Христос Воскрес!

ªïèñêîï ÌÈÕÀ¯Ë (Êîëòóí)

Ãîëîâà Ðàäè ó ñïðàâàõ äóøïàñòèðñüêî¿ îï³êè

ïðè ÌÎ Óêðà¿íè.

Президенту України Януковичу В.Ф.

Шановний пане Президенте!

Ïðèéì³òü íàøó âäÿ÷í³ñòü çà ï³êëóâàííÿ ó ïèòàíí³ çàäîâîëåííÿ ðåë³ã³é-

íèõ ïîòðåá â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîð-

ìóâàíü Óêðà¿íè. ²ç çàäîâîëåííÿì ìè ñïðèéíÿëè çâ³ñòêó ïðî Âàøå äîðó-

÷åííÿ Óðÿäó Óêðà¿íè â³ä 7 ëþòîãî 2011 ðîêó ï³äãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ ùî-

äî ñòâîðåííÿ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ Óêðà¿-

íè óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè ïðàâà íà ñâîáîäó

â³ðîñïîâ³äàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ó áîãîñëóæ³ííÿõ ³ âèêîíàíí³ ðåë³ã³éíèõ îáðÿ-

ä³â, à òàêîæ ùîäî äóõîâíî¿ îï³êè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.

Ìè, Ïðåäñòîÿòåë³ Óêðà¿íñüêèõ öåðêîâ òà ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, ïðåä-

ñòàâíèêè ÿêèõ ï³äïèñàëè 10 ëèñòîïàäà 2008 ðîêó ç Ì³í³ñòåðñòâîì îáî-

ðîíè Óêðà¿íè Ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ ó ñïðàâàõ äóøïàñòèðñüêî¿ îï³-

êè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷óºìî ñï³ëüíó ïî-

çèö³þ ó ï³äòðèìö³ Âàøèõ ³í³ö³àòèâ, ÿê³ ñï³âïàäàþòü ç íàøèìè íàì³ðàìè.

Äâà ðîêè ä³º Ðàäà ó ñïðàâàõ äóøïàñòèðñüêî¿ îï³êè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³

îáîðîíè Óêðà¿íè, äî ÿêî¿ âõîäÿòü óïîâíîâàæåí³ ïðåäñòàâíèêè öåðêîâ, â³-

ðóþ÷³ êîòðèõ ñëóæàòü ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè. Ðàäîþ íàïðàöüîâàíî

ïåâíèé äîñâ³ä òà ðîçðîáëåíî ïðîåêò Êîíöåïö³¿ äóøïàñòèðñüêî¿ îï³êè ó

Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè. Äîñâ³ä, ùî ³ñíóº ó ñôåð³ â³éñüêîâî-ðåë³ã³éíîãî

ñï³âðîá³òíèöòâà, íàáóòèé ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðåäñòàâ-

íèêàìè íàøèõ öåðêîâ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òà â ìèðîòâîð÷èõ êîíòèíãåí-

òàõ, â îáëàäíàíí³ â³éñüêîâèõ õðàì³â, êàïëèöü òà ìîëèòîâíèõ ê³ìíàò ó â³é-

ñüêîâèõ ì³ñòå÷êàõ òà ³íøå — äàº íàì âïåâíåí³ñòü ó ìîæëèâîñò³ îô³ö³éíî-

ãî çàïðîâàäæåííÿ ³íñòèòóòó â³éñüêîâîãî äóõîâåíñòâà â Óêðà¿í³.

Ñåðåä ïåâíî¿ ÷àñòèíè ïîñàäîâö³â ïîáóòóº äóìêà, ùî çàïðîâàäæåííÿ

öüîãî ³íñòèòóòó ñóïåðå÷èòü ñòàòò³ 35 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî â³äîêðåì-

ëåííÿ Öåðêâè â³ä Äåðæàâè. Àëå òàêå òðàêòóâàííÿ çîâñ³ì íå â³äïîâ³äàº

äóõó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ äîòðèìàííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí.

²äåíòè÷í³ ïîëîæåííÿ ³ñíóþòü â êîíñòèòóö³ÿõ áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó, ùî íå

çàïåðå÷óº ³ñíóâàííÿ â öèõ êðà¿íàõ â³éñüêîâîãî êàïåëàíñòâà.

Ïðè îïðàöþâàíí³ Âàøîãî äîðó÷åííÿ ïðîñèìî âðàõóâàòè öþ ñï³ëüíó ïî-

çèö³þ öåðêîâ òà ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é ùîäî ââåäåííÿ â Óêðà¿í³ ³íñòèòóòó

â³éñüêîâîãî äóõîâåíñòâà, ÿê íàéåôåêòèâí³øîãî, ³ñòîðè÷íî âèïðàâäàíîãî

ìåõàí³çìó çàäîâîëåííÿ ðåë³ã³éíèõ ïîòðåá â³ðóþ÷èõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.

Âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ñïðèÿòèìå íàáëèæåííþ Óêðà¿íè äî ñï³ëüíî-

òè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, äå ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí

º âèçíà÷àëüíèìè. 

Çàêëèêàºìî Áîæå áëàãîñëîâåííÿ íà Âàñ ³ Âàøó ä³ÿëüí³ñòü íà áëàãî

Óêðà¿íè.
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В його рамках опитано близько

420 офіцерів усіх видів Збройних

Сил України. Дослідженням було

охоплено 25 військових частин та

установ у 16 гарнізонах.

Підсумовуючи його результати,

можна зробити висновки, що віру�

ючими себе вважають 64% офіце�

рів, ще 27% вагаються між вірою і

невір’ям. 28% постійно ходять до

церкви, 8% офіцерів часто спілку�

ються зі священиком. Невіруючи�

ми себе визнали 6% опитаних.

У чому ж в умовах військової

служби полягають релігійні потре�

би офіцерів? Відповіді респонден�

тів розподілилися наступним чи�

ном: у відвідуванні храму — 33%;

вивченні основ віри — 12%; періо�

дичному читанні Святого Пись�

ма — 10%; приватній і колективній

молитві — 9%; дотриманні посту —

8%, а також у спілкуванні з одновір�

цями — 5%.

Щодо відвідування культових ре�

лігійних споруд, то в межах насе�

леного пункту задовольняють свої

потреби 40% офіцерів, а у військо�

вих частинах — у 10 разів менше

(4%). 20�22% опитаних потребу�

ють і бажають отримувати духовну

освіту, майже стільки ж (24%) зая�

вили, що їм достатньо спілкування

зі священиком. 

Дві третини з числа опитаних

відповіли, що позитивно ставлять�

ся до віруючих інших віроспові�

дань, третина — терпимо і лише до

4% — негативно. Це свідчить про

високий рівень толерантності у

Збройних Силах України. Отож

34% позитивно ставляться до здій�

снення духовної опіки над підроз�

ділом з боку священика іншої (що�

до свого віровчення) конфесії, а

25% — негативно.

Попри те, що під час служби 76%

опитаних ніколи не мали взаємо�

дії з військовим капеланом, а сис�

тематичного спілкування з ним

потребують лише 19% опитаних,

44% вважають доцільним введен�

ня інституту військових священи�

ків (серед старших офіцерів та�

ких — 48%, серед молодших —

40%). Щодо причин доцільності,

то 31% респондентів вважає, що

присутність священика матиме

позитивний морально�психоло�

гічний вплив на військовослуж�

бовців; 23% — це необхідно для

задоволення релігійних потреб

віруючих військовослужбовців;

17% — українська армія повинна

виховуватись на релігійних тра�

диціях; 10% — присутність свяще�

ника забезпечить армії Боже пок�

ровительство та 8% — присутність

священика сприятиме консоліда�

ції армії.

Вважають за недоцільне вводити

інститут військового капеланства

46% респондентів (серед старших

офіцерів — 40%, серед молод�

ших — 53%). При цьому 19% вважа�

ють, що впровадження інституту

військових священиків потребує

додаткових фінансових витрат;

18% — порушуватиме право на

свободу совісті невіруючих вій�

ськовослужбовців; 15% — може

спровокувати в армійському сере�

АКТУАЛЬНО

Ïðîöåñ ïåðåõîäó äî íîâèõ ñòàíäàðò³â äåìîêðàòè÷íî-
ãî ñóñï³ëüñòâà ïåðåäáà÷àº, íàñàìïåðåä, äîòðèìàííÿ
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè. Îäíèì ³ç êðîê³â ùîäî íàïîâ-
íåííÿ ðåàëüíèì çì³ñòîì öèõ ïðàâ º â³äíîâëåííÿ ³í-
ñòèòóòó â³éñüêîâîãî äóøïàñòèðñòâà. 
Õòî âèñòóïàº «çà», à õòî — «ïðîòè»? Íàñê³ëüêè íà-
ãàëüíîþ º öÿ ïîòðåáà? Â³äïîâ³ä³ íà ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ
— ó ðåçóëüòàòàõ ñîöäîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî Íàóêî-
âî-äîñë³äíèì öåíòðîì ãóìàí³òàðíèõ ïðîáëåì Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè íà çàìîâëåííÿ Äåïàðòàìåíòó ñîö³-
àëüíî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³òèêè Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè
Óêðà¿íè ó æîâòí³-ãðóäí³ 2010 ðîêó. 

«З НАМИ БОГ! І — УКРАЇНА!»
ННееооббххііддннііссттьь  ввввееддеенннняя  ііннссттииттууттуу  ввііййссььккооввооггоо
ддууххооввееннссттвваа  ззаассввііддччууєє  ссооццііооллооггііччннее  ддоосслліідджжеенннняя,,  яяккее
ппррооввіівв  ННааууккооввоо((ддоосслліідднниийй  ццееннттрр  ггууммааннііттааррнниихх  ппррообб((
ллеемм  ЗЗббррооййнниихх  ССиилл  УУккррааїїннии



довищі протистояння і конфлікти

на релігійному підґрунті; 10% — су�

перечить Конституції України;

8% — в законодавстві України про

свободу совісті передбачено дос�

татньо можливостей задоволення

релігійних потреб військовослуж�

бовцями.

83% офіцерів позитивно став�

ляться до здійснення релігійних

обрядів у військовій частині,

17% — негативно.

Не підтвердилася думка про те,

що офіцери гуманітарних струк�

тур сприймають священиків як

конкурентів у сфері своєї діяльнос�

ті. Серед них же найменше тих, хто

негативно ставиться до капеланів

«не своєї віри».

Найбільш негативне ставлення

до здійснення релігійних обрядів у

військовій частині серед невірую�

чих офіцерів. Проте навіть у цій

групі їхня кількість не перевищила

половини (лише 42%). Третина

«просто православних» віруючих

(тобто номінально приналежних

до Православ’я) також виступили

проти. Серед віруючих показники

противників коливаються в межах

однієї шостої частини від їх загаль�

ної кількості.

Найвищий відсоток прихильни�

ків інституту військового капе�

ланства спостерігається серед ві�

руючих тих конфесій, які станов�

лять меншість (83% протестантів,

67% римо�католиків, 6% серед віру�

ючих Української автокефальної

православної церкви). Вони вважа�

ють, що таким чином буде забезпе�

чено їхні релігійні права. Прослід�

ковується чітка тенденція щодо

необхідності капеланства в залеж�

ності від «воцерковлення» вірую�

чих, навіть 36% «просто православ�

них» віруючих і 11% невіруючих

висловилися за це.

Найбільше противників духов�

ного інституту серед невіруючих

(79%) і «просто православних»

(56%), які вважають, що це якимось

чином порушить їхні права (при�

мушування до відвідування чи за�

безпечення заходів у сфері задово�

лення релігійних потреб). 

У питанні підпорядкованості ка�

пеланів близько половини право�

славних висловились за підпоряд�

кування капелана лише Церкві, а

дві третини греко�католиків — за

подвійне підпорядкування. Серед

невіруючих голоси розподілилися

рівномірно.

Дослідження засвідчило необхід�

ність з боку священнослужителів,

які забезпечують духовну опіку

офіцерів, посилення роз’ясню�

вальної роботи серед своїх вірую�

чих щодо діяльності та обов’язків

військового духовенства, його іс�

торії, залучення офіцерського кор�

пусу до різноманітних палом�

ництв, екскурсій, лекцій, які роз�

ширюють світогляд тощо.

Спілкуючись зі священиком, офі�

цери вбачають у ньому не стільки

духовного наставника (бо 65% не

потребують такого спілкування), а

скоріше провідника, який надає

сакрального змісту військовій

службі. А тому готові делегувати

йому духовно�патріотичну фун�

кцію (найбільша кількість опита�

них — 21% поставили її на перше

місце в рейтингу). 

За інформацією радника Мініс�

тра оборони України полковника

Ж.�Л. Делета (Французька Респуб�

ліка), нещодавнє соцопитування у

цій країні показало високі відсотки

прихильників інституту військово�

го капеланства серед офіцерів і

солдатів, які служать далеко від до�

му, або знаходяться в умовах бойо�

вих дій чи в миротворчих місіях.

У Збройних Силах України інс�

титут військового духовенства від�

сутній, і значна кількість офіцерів

на практиці не мала взаємодії зі

священиками. Незважаючи на це,

41% прихильників серед офіцер�

ського корпусу — достатній показ�

ник.

Отже, виходячи з результатів

дослідження, можна зробити вис�

новок, що для введення інституту

військового духовенства (капе�

ланства) існує достатня соціальна

база в офіцерському корпусі

Збройних Сил України. 

А загалом, з огляду на те, що про�

тягом останніх 16�ти років (почи�

наючи з 1995 року) у Збройних

Силах України спостерігається

стала тенденція до зростання кіль�

кості тих, хто вважає себе віруючи�

ми, — організація задоволення ре�

лігійних потреб військовослуж�

бовців у Збройних Силах вимагає

певних змін. Це обумовлено за�

гальними об’єктивними процеса�

ми утвердження в українському

суспільстві демократії, світогляд�

ного і конфесійного плюралізму та

толерантності, а з іншої сторони

— наповнення реальним змістом

поняття правової держави, в якій

забезпечуються не просто консти�

туційні права громадян, а врахову�

ється і позиція меншості в тій чи

іншій сфері.

Ðóñëàí ÊÎÕÀÍ×ÓÊ

СОЦІОЛОГІЯ

83 â³äñîòêè ðåñïîíäåíò³â ç ÷èñëà îïèòàíèõ
îô³öåð³â ïîçèòèâíî ñòàâëÿòüñÿ äî

çä³éñíåííÿ ðåë³ã³éíèõ îáðÿä³â ó â³éñüêîâ³é
÷àñòèí³ ³ ëèøå 17 — íåãàòèâíî.



Пісня «Пересвіт» створена на слова

поетеси Олени Калини (Олена

Петрівна Дяченко через тяжку хво�

робу передчасно пішла у вічність).

Її рядки пронизані любов’ю до Бо�

га, людей та Батьківщини. Збірка її

віршів «Сповідь життя» вийшла

друком завдяки зусиллям її рідного

брата Андрія Старовойта.

Пісня ще раз привертає нашу

увагу до вічної боротьби добра та

зла, світла та темряви. Ця боротьба

всередині нас самих, боротьба зі

своїм «я», зі страхом та сумнівами.

Історична постать монаха�хрис�

тиянина Олександра Пересвіта —

яскравий приклад перемоги Божо�

го початку в людині, приклад само�

пожертви, мужності та відваги. Лі�

тописи зберегли свідчення його

поєдинку з монгольським батирем

— завойовником Челубеєм на Ку�

ликовому полі у 1380 році. Обидва

воїни загинули, але перемога була

за Пересвітом — страх у поневоле�

них слов’янських народів перед

Золотою ордою, цією темною, ди�

кою силою, яка вбивала та руйну�

вала все на своєму шляху, був зми�

тий кров’ю та звитягою христия�

нина�монаха. Це була перемога

Духа і Віри.

Праобразом подвигу Пересвіта є

перемога біблійного Давида над

філістимлянином Голіафом (Біб�

лія, 1 Книга Самуїлова, гл. 17).

Юнак так само вийшов проти бо�

гатиря без лат та надмірного озб�

роєння, але «в Ім’я Господа Савао�

фа». 

У житті кожного з нас настає той

момент, коли треба прийняти рі�

шення: зробити крок уперед або

сховатися за чиюсь спину. Ким нам

бути? Тими, хто чує і відгукується

на слова святого апостола Івана

(Перше послання 3, 16): «Ми з того

пізнали любов, що душу Свою Він

(Господь Ісус Христос. — Ред.) пок�

«ЗА ДРУГИ СВОЯ...»
Цей біблійний принцип, проголошений самим Господом Ісусом

Христом, був фундаментом морального закону воїнів Київської

Русі, яка вирізнялася особливою побожністю

Ти народивсь у сиву давнину, 

коли були на травах чисті роси.

І слухалися старців сивину, 

дарма, що були напівголі й босі.

Приспів:

Дістав ім’я ти Пересвіт, 

від Бога, прадідів і мами, 

І сьогодення шле привіт

Тобі, пройшовшому боями.

Гордилася тобою Русь

І прославлявся ти віками.

І не дозволимо комусь,

Щоб потішалися над нами

Приспів

Не вмерло ім’я ще твоє

І ще не вмерла Україна!

І сила, й воля у нас є,

Й Вітчизна наша є єдина!

Приспів:

Гордилася тобою Русь

І прославлявся ти віками.

І не дозволимо комусь

Щоб потішалися над нами. 

Дістав ім’я ти Пересвіт, 

від Бога, прадідів і мами, 

І сьогодення шле привіт

Тобі, прийшовшому боями.

Ïåðåñâ³ò

Більшої сієї любові ніхто не має, як щоб
хто душу свою положив за другів своїх.

Господь Ісус Христос, Євангелія від Івана 15,13



Десять років поспіль співробітництво церков і релігійних органі�
зацій зі Збройними Силами та іншими силовими структурами Ук�
раїни координувала самоврядна організація — «Всеукраїнське між�
конфесійне релігійне християнсько�військове братство». Цю релі�
гійну організацію заснували українські військовослужбовці кадру
й запасу разом з п’ятьма найбільшими церквами України (Україн�
ською Православною Церквою, Українською Православною Цер�
квою — Київський Патріархат, Українською Греко�Католицькою
Церквою, Українською Автокефальною Православною Церквою
та Львівською Митрополією Римо�Католицької Церкви).

— Нині Братство зібрало неабиякий інтелектуальний потенціал з числа

представників традиційних християнських конфесій України, а також

представників військових формувань, — підбиваючи підсумки діяльності

організації зазначає президент Братства доктор історичних наук, полков�

ник запасу Сергій Лисенко. — Ми займалися підготовкою волонтерів�душ�

пастирів, вихованням військових та членів їх сімей в християнському дусі. 

За плечима активістів чималий фронт робіт — це й чисельні форуми, в

тому числі науково�практичні, навчальні семінари, інші акції. Будучи не�

великою організацією, Братство впоралося з тими завданнями, які стави�

ли перед собою його засновники. За словами єпископа Київсько�Жито�

мирської дієцезії РКЦ владики Станіслава Широкорадюка, нині між го�

ловними церквами України досягнуто порозуміння щодо організації ду�

ховної опіки у війську. 

В рамках відзначення ювілею Братство провело низку зустрічей молоді

з військовиками Збройних Сил та священиками. Зокрема, до воїнів Пре�

зидентського полку ЗС України завітали школярі старших класів київ�

ських шкіл та вихованці Васильківського СПТУ. Патріотичні зустрічі за

ініціативи Братства проводилися також у Львові, Житомирі та інших

містах. Вони стали частиною тривалої духовно�патріотичної акції «Вша�

нуй захисника Батьківщини», що відбувається в рамках загальнонаціо�

нальної Програми духовно�патріотичних та виховних заходів з підготов�

ки та святкування 20�ї річниці Незалежності України.

Що у планах Братства? На це питання Сергій Лисенко дає чітку відпо�

відь: «Пріоритетом нашої діяльності на найближчі роки стануть соціальні

програми, спрямовані на молодь, в тому числі військовослужбовців стро�

кової служби говорить Сергій Лисенко. Як і раніш, вони спиратимуться на

духовний фундамент християнського віровчення».

За даними соціологів, нині Церква і Військо посідають лідерські позиції

в рейтингах суспільної довіри. Але реальні повага і шана нерозривні з ба�

жанням об`єднатися з об’єктом, набути його чеснот, долучитися до його

місії. Таким є надзавдання, що його виконують сьогодні разом представ�

ники Війська і Церкви. Всеукраїнське міжконфесійне релігійне християн�

сько�військове братство всіляко сприяє зміцненню цих зв’язків й докла�

дає усіх зусиль щодо відродження духовності у війську.

²ãîð ÐÓÄÈ×

лав був за нас. І ми мусимо класти

душі за братів!» — чи залишатися

байдужим? Однак варто пам’ятати,

що саме тоді, коли у свідомості лю�

дей перемагає твердження «мене

це не стосується», «мені буде спо�

кійніше, якщо я промовчу», відбу�

ваються найбільші злочини та на�

силля. Більш того, такі люди при�

пускаються подвійної помилки, ад�

же сприяють не лише зовнішньому

злу, але й злу внутрішньому. Вони

залишаються рабами свого страху,

який переслідує їх все життя, і як�

що не навернуться, ніколи вони не

стануть друзями Господу Ісусу

Христу, котрий віддав за грішників

своє життя на Голгофі і воскрес для

нашого спасіння. 

Слово Боже вчить нас (Псалтир,

Псалом 33,15): «Відступися від зло�

го і добре чини, миру шукай і жени�

ся за ним!», в Посланні до Римлян

святий апостол Павло пише

(12,21): «Не давайся подужати злу,

а подужуй зло добром». Нам вирі�

шувати, як вчинимо, коли нашій

родині — матері, батьку, дружині,

дітям загрожуватиме загибель. Ко�

ли над ними занесуть меч, ви мо�

жете ступити крок назад за їх спи�

ни або зробити крок вперед, аби

захистити життя, дане вашим

близьким Богом. 

Нам дана заповідь (Книга Повто�

рення Закону 5, 16): «Шануй свого

батька та матір свою, як наказав

був тобі Господь, Бог твій, щоб дов�

гі були твої дні, і щоб було тобі

добре на землі, яку Господь, Бог

твій, дає тобі». Отже захищаймо і

робімо з повагою все, бо це все для

нашої користі та добра. 

Благослови нас Бог, і нехай спов�

няться наші розум і серце мудріс�

тю Його слова, що прийшло у світ

через Господа Ісуса Христа, і Дух

Святий нехай прибуде на нас у всі

дні життя. 

Ìèêîëà ÎÒÐÎÙÅÍÊÎ, ìàéîð çàïàñó,

ñëóæèòåëü õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè 

«Îò÷èé ä³ì» (ÂÑÎÖªÕÁ), ì. Êè¿â

Від редакції: Пісня «Пересвіт»

ще й ще раз повертає нас до теми

«...Любов к отчизні де героїть. Там

сила вража не устоїть…» 

Отож зусиллями людей творчих,

талановитих і небайдужих ство�

рено і покладено на музику

чудовий твір. До речі, його ритм —

стройова пісня. Позаяк є ще й

можливість гідно поповнити

військовий репертуар.

«ВШАНУЙ ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ»
Під таким гаслом за ініціативи «Всеукраїнського міжконфесійного

релігійного християнськоLвійськового братства» відбулась патріотична

акція в рамках святкування 20–ї річниці Незалежності України



З усіх великих церковних
празників найбільш давній,
урочистий і радісний — це
світлий празник Христового
Воскресення. Він, як сказано в
ірмосі 8�ї пісні пасхального ка�
нону утрені: «Цар і Господь,
празників празник і торжес�
тво торжеств».

Наш народ на означення праз�

ника Пасхи має ще слово «Велик�

день», що означає Великий День,

бо він великий своєю подією, своїм

значенням і своєю радістю.

Слово «пасха» походить з єврей�

ського «песах», що значить «пере�

хід». Тут йде мова про перехід Гос�

поднього ангела, який однієї ночі

вбив усіх єгипетських первенців,

коли фараон не хотів відпустити

ізраїльський народ, а перейшов

(по�єврейськи «песах») повз доми

ізраїльтян, одвірки яких були по�

мазані кров’ю однорічного ягняти.

Слово «пасха» у євреїв означало та�

кож ягня, якого заколювали на

Пасху, а потім і сам день свята на

згадку про визволення з Єгипту

дістав назву Пасхи.

Для апостолів і перших христи�

ян пасха�перехід стала символом

іншого переходу — подвійного пе�

реходу Ісуса Христа: від життя до

смерті і від смерті до життя. Пер�

ший перехід дав основу для хрес�

ної, а другий — для воскресної і ра�

дісної Пасхи. 

Пасхальний агнець євреїв став

для християн прообразом Ісуса

Христа, який, наче невинне ягня,

приніс себе в жертву за гріхи ціло�

го світу. Звідси в богослужінні Його

називають пасхальним агнцем або

коротко Пасхою. «Бо Пасха на�

ша, — каже святий апостол Пав�

ло, — Христос, принесений у жер�

тву».

Христове Воскресення — це

фундамент нашої віри. Яке б зна�

чення мала Христова наука, якщо б

так часто Ним передбачене вос�

кресення не сповнилося? Апосто�

ли, проповідуючи святе Євангеліє,

часто покликуються на Христове

Воскресення, як на найсильніший

доказ правдивости науки Христа.

«А коли Христос не воскрес, — ка�

же святий Павло, — то марна про�

повідь наша, то марна й віра ваша...

Але ж Христос таки справді вос�

крес із мертвих, первісток помер�

лих». Тому правда про Христове

Воскресення і християнська релі�

гія є нерозривними.

Христове Воскресення — це пев�

на запорука нашого воскресення

для щасливого вічного життя. Як

Христос воскрес, так і ми колись

воскреснемо для нового світлого й

вічного життя. Сам Христос запев�

няє нас: «Бо надходить час, коли всі,

хто у гробах, голос Його [Сина Бо�

жого] вчують, і вийдуть ті, що чини�

ли добро, на воскресення життя. А

ті, що зло чинили, — воскреснуть

на суд... Така бо воля мого Отця,

щоб кожен, хто Сина бачить і вірує

в Нього, жив життям вічним і щоб я

воскресив його останнього дня».

У нашого народу є звичай на Ве�

ликдень благословляти їжу. Після

довгого посту свята Церква дозво�

ляє усяку їду для того, щоб вірні ра�

зом із духовною радістю мали під

час великодніх свят і радість від

земних дарів. Тому вона їх благос�

ловить і звільняє від посту на цілий

Світлий тиждень. Благословення

пасхальної поживи відбувається

урочисто, звичайно після святої

Літургії.

Шкаралупу зі свячених яєць,

кришки чи кістки в нас не викида�

ли на сміття, а закопували або в го�

роді, або на полі, щоб і землі дати

свяченого. Подекуди в Галичині

шкаралупи зі свячених яєць кида�

ли на стріху хати.

З благословенням великодніх па�

сок пов’язані наші славні крашанки

й писанки, які мають давнє поход�

ження. У давніх народів був звичай,

за яким перед особою, що займала

високе становище в суспільстві, не

можна було з’являтися перший раз

без дару. Побожне передання каже,

що Марія Магдалина, проповідую�

чи Христову науку, зайшовши у

двір римського цісаря Тиверія, дала

йому в дар червону крашанку зі

словами: «Христос воскрес!», і лише

тоді почала свою проповідь. За її

прикладом пішли інші християни

й почали в день празника Пасхи

обдаровувати один одного кра�

шанками чи писанками. 

Îòåöü Þë³àí ÊÀÒÐ²É, «Ï³çíàé ñâ³é îáðÿä»

(äðóêóºòüñÿ ç³ ñêîðî÷åííÿìè)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
24 квітня — Світле Воскресіння Христове

Ñïåöâèïóñê «Áëàãî÷åñòÿ» ï³äãîòóâàâ Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ
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