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Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ ó Íüþ-Éîðêó ïðîâ³â çóñòð³÷ ³ç Ãåíåðàëüíèì

ñåêðåòàðåì ÍÀÒÎ Àíäåðñîì Ôîã Ðàñìóññåíîì. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ñòî-

ðîíè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè, à òàêîæ ïèòàííÿ

âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè.

— Ìè ïîçèòèâíî îö³íþºìî äîñÿãíóòèé ð³âåíü â³äíîñèí ç Àëüÿíñîì, ¿õ ïðàã-

ìàòèçì ³ íàö³ëåí³ñòü íà êîíêðåòíèé ðåçóëüòàò. Íà íàøó äóìêó, öå º íàä³éíîþ

çàïîðóêîþ ïðîäîâæåííÿ êîíñòðóêòèâíîãî ïàðòíåðñòâà ì³æ Óêðà¿íîþ ³ ÍÀÒÎ,

— ñêàçàâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ Ãëàâà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.

Çà éîãî ñëîâàìè, Óêðà¿íà ö³íóº ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè ç ÍÀÒÎ. «Äëÿ Óêðà¿-

íè º âàæëèâèìè ò³ ïðèíöèïè, ÿê³ ñïîâ³äóþòü ÍÀÒÎ òà ªâðîïåéñüêèé Ñîþç, —

äåìîêðàò³ÿ ³ âåðõîâåíñòâî ïðàâà, ³ ìè ¿õ íåóõèëüíî äîòðèìóºìîñÿ. Ó öüîìó

ïèòàíí³ ìè îäíîäóìö³», — íàãîëîñèâ Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Ó ñâîþ ÷åðãó Àíäåðñ Ôîã Ðàñìóññåí äàâ âèñîêó îö³íêó ñï³âïðàö³ Óêðà¿íè òà

ÍÀÒÎ, çîêðåìà ó ìèðîòâîð÷èõ ì³ñ³ÿõ â Àôãàí³ñòàí³ òà Êîñîâîìó. Íà

çàïðîøåííÿ Ãåíñåêà Àëüÿíñó Óêðà¿í³ äîëó÷èòèñÿ äî ³í³ö³àòèâ ÍÀÒÎ, çîêðåìà

äî ó÷àñò³ â àíòèï³ðàòñüê³é îïåðàö³¿ «Îêåàíñüêèé ùèò», Â³êòîð ßíóêîâè÷ çàç-

íà÷èâ: «Íàø³ íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè ³ íàø³ ãðîìàäÿíè ñòðàæäàþòü â³ä ï³ðàò-

ñüêèõ íàïàä³â. Ìè çàö³êàâëåí³ â òîìó, ùîá çðîáèòè ñâ³é âíåñîê ó áîðîòüáó ç

ï³ðàòñòâîì».

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè äîðó÷èâ â³äïîâ³äíèì ì³í³ñòåðñòâàì îïðàöþâàòè öå ïè-

òàííÿ ñï³ëüíî ç ôàõ³âöÿìè ÍÀÒÎ.

Ãåíñåê Àëüÿíñó çàïðîñèâ Óêðà¿íó âçÿòè ó÷àñòü ó íàñòóïíîìó ñàì³ò³ ÍÀÒÎ, à

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à — â³äâ³äàòè øòàá-êâàðòèðó Îðãàí³çà-

ö³¿ äëÿ âèñòóïó íà Ðàä³ ÍÀÒÎ.

Президент України Віктор Янукович: 
«««« ММММ ииии     пппп оооо зззз ииии тттт ииии вввв нннн оооо     оооо цццц іііі нннн юююю єєєє мммм оооо     дддд оооо сссс яяяя гггг нннн уууу тттт ииии йййй
рррр іііі вввв ееее нннн ьььь     вввв іііі дддд нннн оооо сссс ииии нннн     зззз     АААА лллл ьььь яяяя нннн сссс оооо мммм »»»»

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî

ªæåëü ï³äïèñàâ íàêàç ïðî âèïëàòó

àêàäåì³÷íèõ ñòèïåíä³é êóðñàíòàì ³

ñëóõà÷àì çà ðåçóëüòàòàìè åêçàìå-

íàö³éíèõ ñåñ³é 2010–2011 íàâ-

÷àëüíîãî ðîêó.

Íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè

íà îçáðîºííÿ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïðèéíÿò³

íîâ³ øëþïêè.

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ãîëîñàìè

256 íàðîäíèõ äåïóòàò³â óõâàëèëà

Çàêîí «Ïðî ÷èñåëüí³ñòü Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè íà 2012 ð³ê». Ó â³äïîâ³ä-

íîñò³ äî óõâàëåíîãî Çàêîíó ÷èñåëü-

í³ñòü Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ñòàíîì

íà 31 ãðóäíÿ 2012 ðîêó çàòâåðäæå-

íà ó ê³ëüêîñò³ äî 184 òèñÿ÷ îñ³á, ó òî-

ìó ÷èñë³ äî 139 òèñÿ÷ â³éñüêîâî-

ñëóæáîâö³â.

Ó ñåë³ Çàðâàíèöÿ íà Òåðíîï³ëüùèí³

â³äáóäåòüñÿ Âñåóêðà¿íñüêå â³éñüêîâå

ïàëîìíèöòâî ï³ä ãàñëîì «Äî Áîãà —

÷åðåç Áàòüê³âùèíó».

Ñïåöï³äðîçä³ëè óêðà¿íñüêèõ Â³éñüêî-

âî-Ìîðñüêèõ Ñèë ³ Ñëóæáè áåçïåêè

Óêðà¿íè ïðîâåëè ñï³ëüíå íàâ÷àííÿ ç

âèâ³ëüíåííÿ â³ä òåðîðèñò³â çàõîïëå-

íî¿ ìîðñüêî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ïëàòôîð-

ìè.

Íà Ëüâ³âùèí³ â³äáóëîñÿ áàãàòîíàö³î-

íàëüíå íàâ÷àííÿ ñèë ñïåö³àëüíèõ

îïåðàö³é «Äæåêàë Ñòîóí — 2011».

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî

ªæåëü ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ñïîñ-

òåð³ãàâ çà ïðîâåäåííÿì àêòèâíî¿ ôà-

çè íàâ÷àííÿ ç áîéîâîþ ñòð³ëüáîþ

«Áîåâîå ñîäðóæåñòâî — 2011».

Ñâ³òëèíè â³éñüêîâîãî ôîòîêîðà

Îëåêñàíäðà Øåïåëºâà ç àðì³éñüêî¿

òåìàòèêè óâ³éøëè äî ï³äñóìêîâî¿

åêñïîçèö³¿ âèñòàâêè-ôîòîêîíêóðñó

«Âñÿ Îäåññà î÷åíü âåëèêà».

Ñïîðòñìåí Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

Îëåêñàíäð Áîíäàð — íîì³íàíò â³ä

íàøî¿ äåðæàâè íà çâàííÿ íàéêðàùî-

ãî ìîëîäîãî àòëåòà ªâðîïè.

Ó Áðþññåë³ â³äáóëîñÿ ï³äïèñàííÿ

²ìïëåìåíòàö³éíî¿ óãîäè ì³æ Êàá³íå-

òîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Îðãàí³çà-

ö³ºþ ÍÀÒÎ ç òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åí-

íÿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ óòèë³çàö³¿ ëåãêèõ

îçáðîºíü ³ ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿, çâè÷àé-

íèõ áîºïðèïàñ³â ³ ïðîòèï³õîòíèõ ì³í

òèïó ÏÔÌ-1.



Íà áàç³ Â³éñüêîâîãî êîëåäæó ñåð-

æàíòñüêîãî ñêëàäó Àêàäåì³¿ Ñóõîïóò-

íèõ â³éñüê ³ìåí³ Ãåòüìàíà Ïåòðà Ñà-

ãàéäà÷íîãî ðîçïî÷àòî ï³äãîòîâêó

â³éñüêîâèõ êóõàð³â.

Çâåäåíà ðîòà ìîðñüêî¿ ï³õîòè Â³é-

ñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè âèçíàíà êðàùèì ï³äðîçä³ëîì

íà áàãàòîíàö³îíàëüíîìó íàâ÷àíí³

«Ðîòàö³éí³ ñèëè ×îðíîìîðñüêîãî ðå-

ã³îíó — 2011».

Êîëåêòèâ 64-ãî ³íôîðìàö³éíî-òåëå-

êîìóí³êàö³éíîãî âóçëà Ï³âäåííîãî

îïåðàòèâíîãî êîìàíäóâàííÿ çàïî-

÷àòêóâàâ áëàãîä³éíó àêö³þ ç³ çäà÷³

äîíîðñüêî¿ êðîâ³.

Ëåéòåíàíò Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

Â³êòîð³ÿ Òåðåùóê ñòàëà äâîðàçîâîþ

÷åìï³îíêîþ ñâ³òó ³ç ñó÷àñíîãî ï’ÿòè-

áîðñòâà.

Â Óãîðñüê³é Ðåñïóáë³ö³ â³äáóëàñü

ïðàêòè÷íà ôàçà áàãàòîíàö³îíàëüíî-

ãî óêðà¿íñüêî-ñëîâàöüêî-óãîðñüêî-

ðóìóíñüêîãî êîìàíäíî-øòàáíîãî

íàâ÷àííÿ «Ñâ³òëà ëàâèíà — 2011» ³ç

çàëó÷åííÿì ï³äðîçä³ë³â íàö³îíàëüíèõ

ñêëàäîâèõ áàòàëüéîíó «Òèñà».

Ó Êèºâ³ çàâåðøèëèñÿ ÕÕ² Ì³æíàðîä-

í³ ãåðî¿êî-ïàòð³îòè÷í³ çìàãàííÿ ä³òåé

³ âåòåðàí³â ç âåñëóâàííÿ íà áàéäàð-

êàõ ³ êàíîå «Ïàì’ÿòü».

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî

ªæåëü çàïðîïîíóâàâ áðàçèëüñüê³é

ñòîðîí³ øèðîêèé ñïåêòð ñï³âðîá³ò-

íèöòâà â îáîðîíí³é ãàëóç³

Óêðà¿íñüê³ ìèðîòâîðö³ â Ë³áåð³¿ ï³ä

÷àñ ì³æíàðîäíîãî áëàãîä³éíîãî çà-

õîäó ðîçïîâ³ëè ïðî ³ñòîð³þ ³ òðàäèö³¿

íàøî¿ êðà¿íè òà ïðåçåíòóâàëè ñòðàâè

íàö³îíàëüíî¿ êóõí³

Ó Â³éñüêîâîìó ³íñòèòóò³ Êè¿âñüêîãî íà-

ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà

Øåâ÷åíêà â ðàìêàõ «Äíÿ äîíîðà» ïî-

íàä 50 îñ³á äîáðîâ³ëüíî çäàëè êðîâ

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî

ªæåëü ï³äïèñàâ íàêàç ïðî âèïëàòó

àêàäåì³÷íèõ ñòèïåíä³é êóðñàíòàì ³

ñëóõà÷àì çà ðåçóëüòàòàìè åêçàìå-

íàö³éíèõ ñåñ³é 2010–2011 íàâ-

÷àëüíîãî ðîêó

Ó Ìóêà÷åâîìó òà Ëüâîâ³ â³éñüêîâîñ-

ëóæáîâö³ ïðîõîäÿòü êóðñ íàâ÷àííÿ â

ðàìêàõ ïðîãðàìè ïåðåï³äãîòîâêè Óê-

ðà¿íà-ÍÀÒÎ

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü: 

«««« ЗЗЗЗ бббб іііі лллл ьььь шшшш ееее нннн нннн яяяя     оооо бббб оооо рррр оооо нннн нннн оооо гггг оооо     бббб юююю дддд жжжж ееее тттт уууу
уууу нннн аааа сссс тттт уууу пппп нннн оооо мммм уууу     рррр оооо цццц іііі     пппп оооо кккк лллл аааа дддд аааа єєєє     нннн аааа     ММММ іііі нннн іііі сссс тттт ееее рррр сссс тттт вввв оооо
оооо бббб оооо рррр оооо нннн ииии     УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн ииии     вввв ииии сссс оооо кккк уууу     вввв іііі дддд пппп оооо вввв іііі дддд аааа лллл ьььь нннн іііі сссс тттт ьььь
зззз аааа йййй оооо гггг оооо     рррр аааа цццц іііі оооо нннн аааа лллл ьььь нннн ееее     вввв ииии кккк оооо рррр ииии сссс тттт аааа нннн нннн яяяя »»»»

6 æîâòíÿ ó Êèºâ³ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëà ªæå-

ëÿ â³äáóëîñÿ ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ îáîðîííîãî â³äîìñòâà.

Â³äêðèâàþ÷è ðîáîòó êîëåã³¿, ãëàâà â³ò÷èçíÿíîãî îáîðîííîãî â³äîìñòâà íàãî-

ëîñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ó ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ëàõ, âàæëèâîñò³ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ îáîðîí-

íîãî â³äîìñòâà òà Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, à òàêîæ íà îñîáèñò³é âç³ðöåâîñò³ êî-

ìàíäíîãî ñêëàäó.

– Ïîíÿòòÿ ÷åñò³ ³ ã³äíîñò³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ïîâèíí³ ìàòè êîíêðåòíå íà-

ïîâíåííÿ. Óñ³ çóñèëëÿ êîìàíäèð³â ³ íà÷àëüíèê³â ìàþòü ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà

ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó ëþäåé ó ïîãîíàõ, – ï³äêðåñëèâ Ì³í³ñòð îáîðîíè

Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü.

Ç³ ñòàíîì âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè òà Çáðîéíèõ Ñè-

ëàõ Óêðà¿íè ó òðåòüîìó êâàðòàë³ 2011 ðîêó ÷ëåí³â êîëåã³¿ îçíàéîìèâ çàñòóï-

íèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè – êåð³âíèê àïàðàòó Âîëîäèìèð Îìåëüÿí÷óê. Â³í

çàçíà÷èâ, ùî, ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó òà ïîïåðåäí³-

ìè êâàðòàëàìè öüîãî

ðîêó, ð³âåíü âèêîíàâ-

ñüêî¿ äèñöèïë³íè ó â³é-

ñüêîâîìó â³äîìñòâ³

çíà÷íî ï³äâèùèâñÿ.

Ïðî âàæëèâ³ñòü ï³ä-

ñèëåííÿ ðîë³ ³íôîðìà-

ö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ â ä³-

ÿëüíîñò³ â³éñüêîâîãî â³-

äîìñòâà, ðîçøèðåííÿ

ïðèñóòíîñò³ Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè â ³íôîðìà-

ö³éíîìó ïðîñòîð³ ó÷àñ-

íèêàì ðîçøèðåíîãî çà-

ñ³äàííÿ êîëåã³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ðîçïîâ³ëè äèðåêòîð Äåïàðòà-

ìåíòó ïðåñè òà çâ’ÿçê³â ³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè

Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Êëóáàíü, ïåðøèé çàñòóïíèê ãëàâè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó

òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ìóðàõîâñüêèé, äèðåêòîð Äå-

ïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè Äìèòðî Àíäðåºâ.

— ²íôîðìàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâíèõ óñòàíîâ îö³íþºòüñÿ çà ÷îòèðìà îñíîâ-

íèìè ïàðàìåòðàìè: íàñè÷åí³ñòþ ³íôîðìàö³ºþ ç â³äîì÷î¿ òåìàòèêè ìåä³à-ïðîñ-

òîðó, ³íôîðìàòèâíèì íàïîâíåííÿì îô³ö³éíîãî âåá-ñàéòó, îïåðàòèâí³ñòþ ³ îá’ºê-

òèâí³ñòþ ðåàãóâàííÿ â³äîìñòâà íà êðèòèêó òà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè åêñïåðòíèõ

ãðóï. Çà óñ³ìà öèìè ïîçèö³ÿìè ðîáîòà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè îö³íþºòüñÿ

ïîçèòèâíî, – ï³äêðåñëèâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðî-

ìàäñüê³ñòþ Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè Äìèòðî Àíäðåºâ.

Â õîä³ çàñ³äàííÿ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü òàêîæ îçíàéîìèâ

ó÷àñíèê³â êîëåã³¿ ç îñíîâíèìè ïàðàìåòðàìè ô³íàíñóâàííÿ îáîðîííîãî â³-

äîìñòâà ó íàñòóïíîìó ðîö³, âèçíà÷åíèìè ó ïðîåêò³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåð-

æàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2012 ð³ê». Ãëàâà îáîðîííîãî â³äîìñòâà ï³äêðåñ-

ëèâ, ùî ó ïðîåêò³ Äåðæàâíîãî áþäæåòó íà íàñòóïíèé ð³ê Ì³í³ñòåðñòâó îáîðî-

íè Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî 1,2% ÂÂÏ – áëèçüêî 17,4 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. 

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè ï³äêðåñëèâ, ùî ó áþäæåò³ íàñòóïíîãî ðîêó ó òðè ðà-

çè á³ëüøå êîøò³â ñïðÿìîâóâàòèìåòüñÿ íà ðîçâèòîê îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿

òåõí³êè, ó 10 ðàç³â çá³ëüøèòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ áàãàòîôóí-

êö³îíàëüíîãî ðàêåòíîãî êîìïëåêñó «Ñàïñàí», ó 5 ðàç³â – ïðîãðàìè áóä³âíèöòâà

â³ò÷èçíÿíîãî «êîðâåòà». Êð³ì òîãî, äî 748 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü çðîñòå ô³íàíñó-

âàííÿ ï³äãîòîâêè Çáðîéíèõ Ñèë – öå íà 63% á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî ðîêó. 

— Öå áóäå âåëè÷åçíèé ïðîðèâ. Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

îòðèìóâàòèìóòü ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ íà ð³âí³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, – íà-

ãîëîñèâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü.
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іспит на зрілість

Íà 15 ïîë³ãîíàõ òà íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê, Ïîâ³òðÿíèõ

Ñèë òà Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë ïîñë³äîâíî ïðîâåäåíî á³ëüø â 40 ð³çíî-

ìàí³òíèõ íàâ÷àíü òà òðåíóâàíü, çîêðåìà äîñë³äíèöüêîãî õàðàêòåðó (òàê-

òè÷íèõ, òàêòèêî-ñïåö³àëüíèõ, ëüîòíî-òàêòè÷íèõ) ç âèêîíàííÿì áîéîâèõ

ñòð³ëüá òà ïóñê³â ðàêåò. 

Çàãàëîì ó íàâ÷àíí³ áåçïîñåðåäíüî âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 10 òèñÿ÷ â³éñüêî-

âîñëóæáîâö³â, ïîíàä 2300 îäèíèöü ð³çíîìàí³òíîãî îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿

òåõí³êè, çîêðåìà á³ëüø í³æ 40 áîéîâèõ ³ òðàíñïîðòíèõ ë³òàê³â, ïîíàä 30

âåðòîëüîò³â òà 32 êîðàáë³ (ñåðåä ÿêèõ êàòåðè òà ñóäíà çàáåçïå÷åííÿ). 

«Адекватне реагування�2011»:
Комплекс дослідницьких командно�штабних навчань



У Збройних Силах України завер�

шено комплекс широкомасштаб�

них дослідницьких командно�

штабних навчаннях «Адекватне

реагування�2011». 

Показовим став заключний етап,

участь у якому взяла батальйонна

тактична група 8�го армійського

корпусу, (командир — генерал�ма�

йор Віктор Муженко), посилена

низкою підрозділів зі складу

об’єднання, а також підтримана

бойовими літаками Повітряних

Сил Збройних Сил України. Зміст

цих навчань красномовно засвід�

чив — українське військо інтенсив�

но намагається знайти правиль�

ний шлях власної трансформації.

За словами начальника Гене�

рального штабу — Головнокоман�

дувача Збройних Сил України ге�

нерал�полковника Григорія Пед�

ченка, навчання повинні були до�

сягти двох цілей: перевірити

сучасний стан бойового вишколу

військовиків, залучених до участі у

заходах, спроможність командної

ланки керувати підлеглими вій�

ськовими колективами безпосе�

редньо в умовах сучасного загаль�

новійськового бою, а також дослі�

дити, на яких напрямках та пріо�

ритетних питаннях слід сконцен�

труватися у майбутньому, щоб

досягти головної мети — побудува�

ти сучасну і перспективну модель

українського війська. 

Концепція сучасної повітряно�

наземної операції Сухопутних

військ, яка вимагає тісної взаємодії

на полі бою представників різних

родів та видів військ, а головне —

наявності стійкого оперативного

управління діями підлеглих, спо�

нукала командування корпусу про�

вести ці навчання в умовах, макси�

мально наближених до цієї кон�

цепції, приділивши особливу увагу

саме питанням управління вій�

ськами. Концепцію було апробова�

но в ході навчань з підрозділами 8�

го армійського корпусу, який довів,

що не випадково є корпусом швид�

кого реагування. Адже рівень про�

фесіоналізму та оперативності,

продемонстрований вояками

об’єднання безпосередньо в ході

навчання, був оцінений присутнім

керівництвом як високий. Насиче�

ність учбових заходів навчально�

бойовими елементами, динаміка їх

проведення були особливими,

включаючи відповідність та враху�

вання досвіду останніх локальних

конфліктів. Досить було побачити,

виконання підрозділами таких

складних елементів, як форсуван�

ня водної перешкоди з ходу, веден�

ня одночасно аеромобільних та

штурмових дій, відбиття наступу

сил противника, що переважають,

при цьому майстерно маневруючи

на тактичному полі як безпосеред�

ньо підрозділами, так і вогнем. 

Окрім того, військовики корпусу

ретельно відпрацювали питання

ведення маневрової оборони, ви�

садки тактичного десанту, нарощу�

вання безпосередньо на полі бою

сил та засобів, взаємодії з бойовою

авіацією Повітряних Сил, а також

застосування новітніх організа�

ційних структур (наприклад, диві�

зійної високотехнологічної групи)

АКТУАЛЬНО



та низку інших питань, які напряму

стосуються цієї концепції. 

За своєю тематикою навчання та�

кож вкладались у вимоги сьогоден�

ня: блокування та знищення неза�

конних збройних формувань, ди�

версійно�розвідувальних груп про�

тивника, а також у ряд інших

різнопланових бойових дій посиле�

ної батальйонної тактичної групи. 

В межах цього навчання з особо�

вим складом залучених до нього

підрозділів корпусу також були

проведені навчальні та залікові за�

няття з гірської підготовки, мирот�

ворчої тематики, спеціальної об�

робки військової техніки та озбро�

єння, виконання нормативів із за�

хисту від зброї масового ураження.

Така увага саме батальйонній ланці

цілком виправдана і обумовлена

вимогами сьогодення. Нині у пере�

дових арміях світу це основна так�

тична ланка, яка здатна у взаємодії

із підтримуючими підрозділами ін�

ших видів військ вирішувати пов�

ний спектр тактичних бойових

завдань. Наявність у цій ланці низ�

ки досить потужних засобів ура�

ження, високий ступінь її мобіль�

ності та керованості з боку коман�

дирів як батальйонного рівня, так і

вищого, а також можливість широ�

кого застосування високотехноло�

гічних засобів розвідки, управлін�

ня та ураження противника пере�

конливо доводять: підрозділи саме

батальйонного рівня сьогодні ста�

ють головними на полі бою. 

Це знайшло відображення в ході

завершального етапу комплексу

дослідних оперативно�стратегіч�

них навчань «Адекватне реагуван�

ня�2011», участь у якому взяли по�

над 2 тисячі військовослужбовців,

87 одиниць бронетехніки, 256

одиниць автомобільної і 74 одини�

ці інженерної техніки, 7 бойових

вертольотів типу Мі�24 та Мі�8 та

ланка бойових літаків (4 одиниці)

Су�27 та МіГ�29.

В ході навчання військовики 8�

го армійського корпусу проде�

монстрували високий рівень про�

фесійного вишколу. Як відзначив

перед представниками вітчизня�

них ЗМІ — генерал�полковник

Григорій Педченко, «всі працюва�

ли як одна злагоджена команда, а

командна ланка цілком впевнено і

грамотно керувала діями підлег�

лих безпосередньо на полігоні».

Начальник Генерального штабу та�

кож підкреслив, що навчання неда�

ремно носили назву дослідних. Ад�

же під час їх проведення були ап�

робовані новітні підходи до удос�

коналення системи управління

військами, їхньої майбутньої

структури задля побудови компак�

тної, мобільної, а головне — боєз�

датної армії, яка відповідала би

кращим світовим стандартам. 

Крім того, результати досліджень,

які проводились у рамках навчань

«Адекватне реагування�2011», за

словами генерал�полковника Гри�

горія Педченка, не тільки ляжуть в

основу Концепції подальшого ре�

формування і розвитку Збройних

Сил України до 2017 року і Держав�

ної комплексної програми рефор�

мування та розвитку Збройних Сил

України на 2012–2017 роки, а й бу�

дуть використані під час підготов�

ки офіцерських кадрів у вищих вій�

ськових�навчальних закладах і,

зокрема, у Національному універ�

ситеті оборони України, коман�

дно�викладацький склад і слухачі

якого брали безпосередню участь у

навчаннях.

Оцінка результатів навчань та

підведення підсумків ще попереду,

але вже сьогодні можна сказати,

що вони пройшли успішно. 

Практику реального управління

військами в умовах, максимально

наближених до вимог сьогодення,

організації та ведення бойових дій,

отримали майже всі органи вій�

ськового управління, починаючи

від Генерального штабу і закінчую�

чи батальйоном, ротою. Але, як

підкреслив генерал�полковник

Григорій Педченко, це лише поча�

ток: головний розвиток і реформу�

вання війська ще попереду. 

Âÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ



АКТУАЛЬНО

«Ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü âèð³øóâàëèñÿ äâà çàâ-

äàííÿ: ç’ÿñóâàòè, íàñê³ëüêè Çáðîéí³ Ñèëè

Óêðà¿íè ï³äãîòîâëåí³ äî âèêîíàííÿ çàâ-

äàíü çà ïðèçíà÷åííÿì, à òàêîæ ïðîâåñòè

äîñë³äíèöüêó ðîáîòó äëÿ âèçíà÷åííÿ øëÿ-

õ³â ³ çàñîá³â ðåàãóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë.

Ñïåö³àëüíî ñòâîðåí³ íà ïåð³îä íàâ÷àííÿ

äîñë³äíèöüê³ ãðóïè ïðàöþþòü íàä óçà-

ãàëüíåííÿì îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ³, ï³ñëÿ

ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â íàâ÷àííÿ, áóäóòü

âíåñåí³ ïðîïîçèö³¿ äî Êîíöåïö³¿ ïîäàëü-

øîãî ðåôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè äî 2017 ðîêó, à òàêîæ Äåð-

æàâíî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ðåôîðìó-

âàííÿ íà 2012–2017 ðîêè. Â ö³ëîìó, ó

ìåíå íåìàº ñóìí³â³â, ùî ìè äîñÿãíåìî

ìåòè, ïîñòàâëåíî¿ ïåðåä ó÷àñíèêàìè íàâ-

÷àííÿ. Íåäîë³êè, çâè÷àéíî, º, àëå êåð³â-

íèé ñêëàä ¿õ íå ïðèõîâóº ³ ïðàöþº íàä ¿õ

óñóíåííÿì. Ó òàêèé ñïîñ³á ìè ïëàíóºìî

âèéòè íà ïàðàìåòðè, ÿê³ â óñüîìó ñâ³ò³ íà-

çèâàþòüñÿ «ïðîôåñ³éíèìè».

Начальник Генерального штабу —
Головнокомандувач Збройних Сил України

генералDполковник Григорій ПЕДЧЕНКО

Міністр оборони України 
Михайло ЄЖЕЛЬ

«Äîñë³äíèöüêå íàâ÷àííÿ «Àäåêâàòíå ðå-

àãóâàííÿ – 2011» äîçâîëèòü ïåðåâ³ðèòè íà

ïðàêòèö³ ìàéáóòíþ îðãàí³çàö³éíî-øòàòíó

ñòðóêòóðó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ÿêà ïå-

ðåäáà÷åíà Êîíöåïö³ºþ ïîäàëüøîãî ðå-

ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë íà-

øî¿ äåðæàâè äî 2017 ðîêó. Ñàìà íàçâà

«Àäåêâàòíå ðåàãóâàííÿ» â³äïîâ³äàº ãîëîâ-

í³é ìåò³ öüîãî äîñë³äíèöüêîãî êîìàíäíî-

øòàáíîãî íàâ÷àííÿ. Ìè ïðîâîäèìî éîãî,

ùîá ç’ÿñóâàòè: ÿê³ íàì ïîòð³áí³ ñèëè, çà-

ñîáè òà ðåñóðñè, ùîá áóòè ñïðîìîæíèìè

óñï³øíî âèð³øóâàòè çàâäàííÿ çà ïðèçíà-

÷åííÿì. Â õîä³ äîñë³äíèöüêîãî êîìàíäíî-

øòàáíîãî íàâ÷àííÿ «Àäåêâàòíå ðåàãóâàí-

íÿ – 2011» øòàáè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

ïîâèíí³ íàâ÷èòèñÿ ñòðàòåã³÷íî ìèñëèòè,

îö³íþâàòè îáñòàíîâêó òà âì³ëî ïëàíóâàòè

â³äáèòòÿ ïðîòèâíèêà. Óñ³ íåäîë³êè òà ïî-

ìèëêè ó ðîáîò³ øòàá³â áóäóòü âðàõîâàí³ â

¿õ ïîäàëüø³é ðîáîò³ ç óïðàâë³ííÿ â³éñüêà-

ìè òà íàëàãîäæåííÿ âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè

ñèëîâèìè ñòðóêòóðàìè».
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...У ранішню мить на горизонті

ледь розпізнаються силуети вели�

кого десантного корабля «Костян�

тин Ольшанський», морського

тральщика «Чернігів», рятуваль�

ного судна «Кременець» та сані�

тарного корабля «Сокаль». Вони

входять до тактичної групи, на

борту кораблів якої знаходиться

український спецназ — морські пі�

хотинці. Воїни у чорних беретах

вже не раз демонстрували свою

звитягу у «гарячих» точках, мирот�

ворчих і гуманітарних операці�

ях — в Іраку, Косовому, Лівії...

А під хмарами на літаку�винищу�

вачі Су�27УБ — майстри повітря�

ного бою. Пілоти бригади тактич�

ної авіації з Житомирщини забез�

печують прикриття корабельної

групи з повітря. Це досвідчені авіа�

тори підполковники Іван Петрен�

ко та Олександр Довгач.

АКТУАЛЬНО

Â ðàìêàõ äîñë³äíèöüêîãî êîìàíäíî-øòàáíîãî íàâ-
÷àííÿ «Àäåêâàòíå ðåàãóâàííÿ — 2011» íà Îäåùèí³
ïåðåêîíëèâîþ ïåðåìîãîþ íàä íåçàêîííèìè çáðîé-
íèìè ôîðìóâàííÿìè òà ïåðåäà÷åþ ñèòóàö³¿ ï³ä êîí-
òðîëü ï³äðîçä³ë³â ÌÂÑ Óêðà¿íè çàâåðøèëîñü ìàñ-
øòàáíå íàâ÷àííÿ òàêòè÷íî¿ ãðóïè êîðàáë³â Â³éñüêî-
âî-Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè ç âèñàäêîþ ìîðñüêîãî
äåñàíòó íà íåîáëàäíàíîìó óçáåðåææ³. Êîìàíäèð ñèë
âèñàäêè — êàï³òàí ïåðøîãî ðàíãó Ðîìàí Ãëàäêèé.

«МОРСЬКІ ВОВКИ»
КАПІТАНА 

САВІНОВА

У зоні особливої уваги —
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В цей же час дії морського десан�

ту, що швидко долає до берега ми�

лю за милею, прикриває щільна

димова завіса. Її поставив екіпаж

морського тральщика «Чернігів»,

який перед тим відпрацював дії з

протимінного забезпечення. Капі�

тан 2 рангу Віктор Марчишин на�

казує опустити апарель «Костянти�

на Ольшанського», і рота морської

піхоти капітана Олега Савінова на

БТР�80 виходить на плав. З палуб�

ної артилерії висадку «чорних бе�

ретів» прикриває корабельна де�

сантна група.

Потужну авіапідтримку «мор�

ським вовкам» (недарма на шевро�

ні морпехів — вовк!) надають

штурмовики Су�25 під керівниц�

твом полковника Володимира По�

могайба. 

— Я таке тільки в кіно бачила! —

приголомшена Ірина Мазур, кон�

трактник задіяного у навчаннях

польового вузла зв’язку Миколаїв�

ської аеромобільної бригади.

Попереду на «Вілардах», швид�

кісних катерах, мчать воїни окре�

мого загону боротьби з підводно�

диверсійними силами та засоба�

ми ВМСУ — в гідрокостюмах вони

першими, ще у воді, вступають в

збройне протистояння. На про�

фесіоналів найвищого ґатунку

покладається розгородження за�

мінованого узбережжя для виходу

бронетехніки з моря та підготов�

ка плацдарму для висадки основ�

них сил.

Щодо «противника», то він хоча

й умовний, але цілком реальний:

морському десанту «підіграють»

розвідники окремо�

го механізованого

батальйону підпол�

ковника Олексан�

дра Саєнка. Ці хлоп�

ці навіть для чор�

них беретів — міцний горішок!

Від пострілів, вибухів і диму губ�

ляться орієнтири, важко дихати:

просто з неба летить хмара пилу.

Вертоліт Ка�27 ВМСУ прямо над

головами заходить на висадку «по

штурмовому» розвідувальної гру�

пи, яку очолює старший лейтенант

Олександр Любчик. Це теж воїни

батальйону морської піхоти, які

одразу вступають в запеклий бій з

«бандитами», викликають вогонь

на себе і, таким чином, допомага�

ють товаришам по зброї без втрат

вийти з води.

І ось бронетехніка на березі. Рота

капітана Савінова розгортається в

бойові порядки. За якусь годину та�

бір незаконних збройних форму�

вань перетворюється у «перео�

ране» поле! Командир доповідає:

ворога виявлено і знищено. А незу�

пинні «чорні берети» готові до по�

дальшого надання підтримки ос�

новним силам Сухопутних військ, а

саме — 6�му армійському корпусу.

До речі, у цей день капітан Саві�

нов «провинився» двічі. По�перше,

його вітали, з перемогою. А по�дру�

ге — з 29�річчям! Так співпало, що у

день народження повів «відчайду�

хів» у бій. І бійці свого командира

не підвели. Чим не подарунок на

свято!

Олег Савінов за свої майже три

десятки років встиг побувати в ба�

гатьох країнах. Лише цього року —

Румунія, Греція. Має широкий сві�

тогляд, відмінну підготовку, відзна�

чений за миротворчу місію в Косо�

вому. В оцінці дій підлеглих коман�

дир морських піхотинців підпол�

ковник Олександр Конотопенко

скупий на слова — з усіма завдан�

нями справились.

Загалом до навчання з висадки

десанту залучалося близько 30

одиниць бойової техніки — на су�

ходолі, в повітрі й на морі та біля

600 військовослужбовців. По за�

вершенні навчання кращі отрима�

ли пам’ятні знаки учасників дос�

лідницьких командно�штабних

навчань «Адекватне реагування —

2011», а голова смт Миколаївка На�

талія Назаренко — відзнаку на�

чальника Генерального штабу —

Головнокомандувача ЗС України.

Перебуваючи у вирі подій,

пригадував епізоди з таких старих

і відомих фільмів, як «Ответный

ход», «В зоне особого внимания»

про бойову співпрацю морської

піхоти, повітряно�десантних та су�

хопутних військ. Та й, як запевня�

ють мешканці Миколаївки, подібні

навчання давно не проводилися.

Останнє років зо двадцять назад.

Тому вони не тільки з розумінням

поставилися до навчань рідного

війська, але й надали воїнам усіля�

ку допомогу. А саме навчання зіб�

рало на узбережжі цілий натовп

людей, які із задоволенням фотог�

рафували на пам’ять «морські»

БТРи.

Ðóñëàí ÑÅÌÅÍÞÊ, ôîòî àâòîðà

АКТУАЛЬНО
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В умовах оптимізації чисельності

Збройних Сил України та при цьо�

му досить повільному оновлені ос�

новного парку озброєнь та вій�

ськової техніки, найбільш реаль�

ним і раціональним варіантом за�

безпечення національної безпеки

держави у воєнній сфері при існу�

ючому та перспективному рівнях

видатків на оборону є їх високо�

технологічний розвиток через

удосконалення та підвищення

ефективності систем управління

військами (силами) та озброєнням

(засобами). 

Світовий досвід підтверджує, що

для суттєвого підвищення можли�

востей існуючих сил та засобів і

досягнення відповідного викликам

часу обрису Збройних Сил вини�

кає необхідність в першу чергу

створити раціональну систему уп�

равління військами (силами), про�

цесом збройної боротьби та ком�

плексно — усіма високотехноло�

гічними та іншими наявними сис�

темами і засобами.

Це відповідає і практично під�

твердженому світовому досвіду.

Однією з провідних світових тен�

денцій будівництва необтяжливих

для держави і в той же час ефектив�

них збройних сил є використання

можливостей існуючих зразків

озброєння і військової техніки в

інтеграції з високотехнологічни�

ми системами та засобами та впро�

вадження в практику інноваційних

технологій управління. 

Для застосування високотехно�

логічними системами є характер�

ним:

поєднання безпосереднього уп�

равління військами та зброєю з уп�

равлінням процесом збройної бо�

ротьби в цілому через інтеграцію

систем управління усіх ланок, до�

сягнення необхідного рівня поін�

формованості та обізнаності, а че�

рез них — реалізації концепції «ке�

рованої війни»;

перенесення основних зусиль

збройної боротьби в повітряно�

космічний простір, постійні ак�

тивні дії в кібернетичному просто�

рі;

роботизація засобів збройної

боротьби, певне «виведення» лю�

дини з поля бою, ведення бойових

дій дистанційно;

формування та застосування си�

туативних (автоматизованих та

автоматичних) розвідувально�у�

дарних комплексів і систем, забез�

печення вогневого ураження пере�

важно високоточною зброєю;

АКТУАЛЬНО

ППіідд  ччаасс  ппррооввееддеенннняя  ддооссллііддннииццььккиихх  ккооммаанндднноо��шшттааббнниихх  ннааввччаанньь  ««ААддееккввааттннее
ррееааггуувваанннняя  ——  22001111»»  ззаассттооссоовваанноо  ннаа  ппррааккттиицціі  ууннііффііккоовваанниийй  ммооддуулльь,,  ззддааттнниийй
ззааббееззппееччииттии  ввииссооккооееффееккттииввннее  ууппррааввлліінннняя  ссииллааммии  ттаа  ззаассооббааммии  уу  ккррииззооввиихх  ссииттууааццііяяхх

Àíàë³ç ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó çáðîéíèõ ñèë
ïðîâ³äíèõ êðà¿í ñâ³òó, îñòàíí³õ â³éñüêîâèõ êîíôë³êò³â
ñâ³ä÷èòü ïðî ï³äâèùåííÿ âèìîã äî ãîòîâíîñò³ òà
ñïðîìîæíîñò³ äåðæàâ ïðîòèñòîÿòè êðèçîâèì ñèòóàö³-
ÿì â óñ³õ ñôåðàõ. Ïðè öüîìó çðîñòàº ðîëü ðîçâ³äó-
âàëüíî-³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà óïðàâë³ííÿ
âèñîêîìîá³ëüíèìè Ñèëàìè íåãàéíîãî òà øâèäêîãî
ðåàãóâàííÿ.

КОНЦЕПЦІЯ «КЕРОВАНОЇ ВІЙНИ»: 
ПЕРШИЙ КРОК НА ШЛЯХУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
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широкомасштабне застосування

«нелетальної зброї»;

збільшення ролі Сил спеціаль�

них операцій;

зростання ролі інформаційно�

психологічного впливу;

перехід до адаптивних та аси�

метричних форм і способів веден�

ня воєнних та інших дій в інтере�

сах оборони держави.

В основу організації застосуван�

ня високотехнологічних систем

покладено принцип поєднання їх

разом із існуючими засобами ОВТ

для найбільш повного викорис�

тання їх можливостей в рамках

єдиних ситуативних розвідува�

льно�ударних комплексів. Але для

ефективного здійснення всього

зазначеного в інтересах оборони

держави необхідно створення від�

повідної системи управління на

всіх рівнях та її функціонування в

рамках існуючої системи управ�

ління оборонного відомства. І це

також потребує відповідних прак�

тичних досліджень в умовах,

близьких до реальних.

Під час навчань «Адекватне реа�

гування�2011» додатково до наяв�

них можливостей з’єднання зі

складу корпусу швидкого реагу�

вання із штатними зразками озб�

роєння з дослідницькою метою бу�

ло використано Центр управління

силами та засобами у кризових си�

туаціях, розроблений та створе�

ний фахівцями Житомирського

військового інституту імені

С. П. Корольова Національного аві�

аційного університету (ЖВІ НАУ)

та іншими провідними вченими

нашої держави.

Цей Центр є уніфікованим моду�

лем, який може забезпечити здій�

снення управління на будь�якому

рівні — від стратегічної до тактич�

ної ланки. Вперше в Україні така

система була доведена до рівня

практичного застосування та ви�

користовувалася під час підготов�

ки та проведення навчань.

Центр забезпечує:

прийом та обробку інформації

від усіх технічних (в масштабі часу,

близькому до реального) та інших

засобів розвідки; 

всебічну оцінку обстановки за

інформацією з різних джерел;

інформаційну підтримку всебіч�

ного ресурсного забезпечення та

організації вогневого і невогнево�

го ураження, радіоелектронного

придушення.

підтримку процесу вироблення

пропозицій до формулювання рі�

шень командирами різних ланок

управління щодо планування та ве�

дення операцій, бойових дій

військ (сил);

оперативне раціональне засто�

сування підрозділів у будь�яких

кризових ситуаціях в різних сфе�

рах.

В загальному плані Центр перед�

бачає робочі місця зі:

планування та організації всіх

видів розвідки, в першу чергу, тех�

нічних видів розвідки та на цій ос�

нові всебічної оцінки обстановки;

узагальнення та аналітичної об�

робки інформації та на цій основі

відповідних розрахунків щодо ви�

роблення системи пропозицій до

замислу командувача (команди�

рів) та підтримки прийнятих ними

рішень; 

планування та організації вогне�

вого та невогневого ураження;

планування та організації РЕБ;

планування та організації всебіч�

ного ресурсного забезпечення

військ (сил).

АКТУАЛЬНО

Ç ìåòîþ ðîçðîáêè, âïðîâàäæåí-

íÿ òà åôåêòèâíîãî çàñòîñóâàííÿ

âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì ó

Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè íåîá-

õ³äíî:

1. Çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê òåîð³¿ òà

âïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó ï³äãîòîâêè

³ âåäåííÿ îïåðàö³é (áîéîâèõ ä³é)

ôîðì ³ ñïîñîá³â çàñòîñóâàííÿ âèñî-

êîòåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì òà óïðàâë³ííÿ ïðîöåñîì çáðîéíî¿

áîðîòüáè.

2. Ñôîðìóâàòè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ, íà ÿê³ á ïîêëàäà-

ëèñÿ ïèòàííÿ óïðàâë³ííÿ ïðîöåñîì çáðîéíî¿ áîðîòüáè,

ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ çàñòîñóâàííÿ âèñîêîòåõíîëî-

ã³÷íèõ ñèñòåì â ³íòåðåñàõ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè: 

ìàòè â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éí³ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ âè-

ñîêîòåõíîëîã³÷íèìè ñèñòåìàìè ó ñêëàä³ Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè;

ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ï³äòðèìêè ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà

óïðàâë³ííÿ çàñòîñóâàííÿì âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì

íà îïåðàòèâíî — ñòðàòåã³÷íîìó,

îïåðàòèâíîìó òà òàêòè÷íîìó ð³âíÿõ

(äî áðèãàäè, îêðåìî¿ áàòàëüéîííî¿

òàêòè÷íî¿ ãðóïè);

çàáåçïå÷èòè òåõí³÷íó òà ³íôîðìà-

ö³éíó ñóì³ñí³ñòü íîâîñòâîðåíèõ

ñòðóêòóð òà ³ñíóþ÷èõ ñèñòåì óïðàâ-

ë³ííÿ â³éñüêàìè òà îçáðîºííÿì.

3. Óäîñêîíàëþâàòè ñèñòåìó êàä-

ðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòîñóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ âèñî-

êîòåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì. Åôåêòèâíå ¿õ âïðîâàäæåííÿ

ïîòðåáóº ïðèâåäåííÿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè â³éñüêîâèõ ôà-

õ³âö³â ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ìîäåë³ òà çàâäàíü íîâî¿ ñòðóêòó-

ðè óïðàâë³ííÿ ïðîöåñîì çáðîéíî¿ áîðîòüáè òà çàñòîñó-

âàííÿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì ³ çàñîá³â. Âèñîêà

ñêëàäí³ñòü ³ òåõíîëîã³÷í³ñòü îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñ³â ðîçâ³äêè,

óðàæåííÿ ³ óïðàâë³ííÿ âñ³ìà âèñîêîòåõíîëîã³÷íèìè ñèñ-

òåìàìè ³ çàñîáàìè çà ºäèíèì çàìèñëîì ïðåä’ÿâëÿþòü äî

îô³öåð³â-ïðàêòèê³â àáñîëþòíî íîâ³ âèìîãè ùîäî ôîðìà-

òó ¿õ çíàíü, çä³áíîñòåé ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 



Військові фахівці повинні знати і

вміти те, що є необхідним для здо�

буття перемоги у сучасних військо�

вих конфліктах і військових кон�

фліктах майбутнього при міні�

мальних втратах та витратах.

Особливо важливим це є для фахів�

ців розвідки, Сил спеціальних опе�

рацій, підрозділів спеціального

призначення, фахівців з високо�

технологічної підтримки дій військ

(сил), кібернетичної безпеки. Лише

тоді невеликими за чисельністю

силами за рахунок раціональних

асиметричних дій можливо запо�

бігти та стримати агресивні прояви

практично будь�яких ворожих

формувань. При цьому повинні по�

єднуватися як єдина ідеологія під�

готовки таких фахівців , так і єдина

ідеологія їх застосування. Вони по�

винні знати особливості тактики і

бойового застосування всіх існую�

чих сил і засобів всіх видів Зброй�

них Сил та спеціальних військ як

єдиного цілого у функціональних

структурах. Знати сучасні високі

технології воєнного та подвійного

призначення та вміти організову�

вати і здійснювати їх ефективне

застосування тощо. 

Світовий досвід показує, що в

цьому контексті є важливим і до�

цільним зосередження підготовки

військових фахівців — офіцерів

тактичного рівня за відповідними

напрямами, спеціальностями і спе�

ціалізаціями переважно в одному

вищому військовому навчальному

закладі. 

В Україні також створена і розви�

вається така система підготовки

кадрів за найбільш високотехно�

логічними напрямами. Базовим

ВВНЗ в державі для підготовки фа�

хівців розвідки, кібернетичної без�

пеки та з експлуатації, застосуван�

ня та управління застосуванням

високотехнологічних оборонних

систем є Житомирський військо�

вий інститут імені С. П. Корольова

Національного авіаційного універ�

ситету, в якому на найвищому рівні

здійснюється підготовка фахівців з

технічних видів розвідки, РЕБ, спе�

ціального зв’язку, технічного за�

хисту інформації, космічних сис�

тем, автоматизованої обробки

розвідувальної інформації, інфор�

маційно�аналітичної роботи, всіх

основних складових кібернетич�

ної безпеки тощо. В інституті пара�

лельно із підготовкою фахівців

проводяться серйозні наукові дос�

лідження, працюють потужні нау�

кові школи і підрозділи. Це дозво�

ляє втілювати у життя сучасні і

потрібні для оборонного сектору

держави науково�технологічні

розробки.

Завдання на робочих місцях

Центру виконували молоді офіце�

ри — науковці, випускники

ад’юнктури Житомирського вій�

ськового інституту та курсан�

ти–випускники. Але важливо, щоб

ці завдання могли виконувати мо�

лоді офіцери у військах, вчорашні

випускники ВВНЗ. Оптимізму до�

дає те, що підготовка до навчань та

їх проведення засвідчили: що кур�

санти випускного курсу Житомир�

ського військового інституту, які

брали в них участь, вже зараз спро�

можні виконувати окремі завдання

у складі Центру.

Досвід використання Центру для

високотехнологічної підтримки

дій військ (сил) та засобів в умовах

навчань доводить ефективність та�

кого підходу до підвищення опера�

тивних та бойових можливостей

Збройних Сил при існуючих озб�

роєнні і військовій техніці.

Важливим фактором є й те, що

усі системи розвідки і управління

військами та озброєнням є вітчиз�

няного виробництва, що виключає

ризики безпосереднього викорис�

тання запозичених технологій та

зразків озброєння. Тим більше, що

в державі існує реальна можливість

як створення та виробництва та�

ких систем, так і підготовки фахів�

ців, які в змозі організувати їх бо�

йове застосування.

За результатами навчань коман�

дуванням Збройних Сил прийнято

рішення щодо вивчення досвіду ви�

користання в інтересах військ Цен�

тру управління силами та засобами

у кризових ситуаціях з метою впро�

вадження у військах подібних сис�

тем управління та визначення ви�

мог для розробки спеціалізованих

технічних засобів розвідки за дер�

жавним оборонним замовленням.

Ïîëêîâíèê Þð³é ÄÀÍÈÊ, 

íà÷àëüíèê Æèòîìèðñüêîãî â³éñüêîâîãî

³íñòèòóòó ³ìåí³ Ñ. Ï. Êîðîëüîâà

Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó

Ï³äãîòîâêà òà ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü

çàñâ³ä÷èëè: êóðñàíòè Æèòîìèðñüêîãî

â³éñüêîâîãî ³íñòèòóòó ñïðîìîæí³ âèêîíóâàòè

îêðåì³ çàâäàííÿ ó ñêëàä³ Öåíòðó.



Льотно�методичний збір екі�
пажів винищувальної авіації,
що проходив у рамках прак�
тичної фази навчань «Адекват�
не реагування�2011» заверше�
но. Протягом дванадцяти днів,
з 12 до 24 вересня, понад 65 вій�
ськових льотчиків під загаль�
ним керівництвом начальни�
ка управління підготовки та
застосування авіації — заступ�
ника начальника авіації По�
вітряних Сил Збройних Сил
України генерал�майора Ігоря
Черепенька здійснили майже
70 практичних бойових засто�
сувань. Це і пуски авіаційних
засобів ураження по повітря�
них, наземних та морських ці�
лях, і десантування екіпажами
військово�транспортної авіа�
ції. Крім того, виконано ком�
плекс льотно�тактичних вправ
визначеними підрозділами
тактичної авіації на полігонах
«Болградський», «Рівнен�
ський», «Житомирський» та
«Опук». За час навчань відбу�
лось майже дві з половиною
сотні літако�вильотів.

Найбільш «спекотним» для льот�

чиків став період з 19 до 21 верес�

ня. Протягом цих днів авіація за�

безпечувала імітовані повітряні

бої, тактичні навчання з бойовою

стрільбою ЗРВ, супроводжувала,

перехоплювала та знищувала по�

вітряні мішені типу ВР�3 «Рейс» та

ВР�2 «Стриж», виконувала бойові

стрільби по повітряних мішенях

типу САБ�250�200.

— Цього року до льотно�мето�

дичногозбору на аеродромі «Бель�

бек» вдалось залучити найбільшу

за останні десять років кількість

літаків, — говорить начальник уп�

равління підготовки та застосу�

вання авіації — заступник началь�

ника авіації Повітряних Сил

Збройних Сил України генерал�

майор Ігор Черепенько. — Крім

того, у навчаннях взяли участь лі�

таки з місць постійної дислокації.

Графік настільки щільний, що за

тиждень ми проводили по чотири

льотні зміни поспіль. Загалом,

планова таблиця виконана в пов�

ному обсязі. Льотний склад, який

брав участь у польотах, добре

справився зі своїми завданнями.

Жоден льотчик не отримав оцінку

нижчу за «добре». Хотілося б та�

кож відзначити майстерність

льотчиків, які успішно виконали

всі поставлені завдання. Адже

стрільби відбувались по досить

складних повітряних цілях ВР�2

«Стриж», що за своїми параметра�

ми нагадують крилату ракету.

Загалом, для участі у льотно�ме�

тодичному зборі до Криму були

перебазовані літаки тактичної аві�

ації Українських Повітряних Сил з

Полтавської, Київської, Івано�

Франківської та Житомирської об�

ластей. Здійснено переліт майже

15 одиниць авіаційної техніки,

крім того, транспортною авіацією

перевезено майно та особовий

склад.

Свої завдання авіація виконувала

вчасно та якісно, оперативно реа�

гуючи на нові ввідні вищого ко�

мандування та враховуючи опера�

тивну обстановку навчань. Все це

стало можливим не лише завдяки

хорошій підготовленості льотчи�

ків.

З року в рік українські винищува�

чі збираються на аеродромі «Бель�

бек» Севастопольської бригади

тактичної авіації, аби відточити

свою майстерність в умовах, наб�

лижених до бойових. І саме на до�

лю севастопольців випало важливе

завдання по обслуговуванню не

тільки своїх літаків, а й перебазова�

них з інших бригад.

— Нами проведена велика робо�

та по підготовці об’єктів службово�

технічної забудови аеродрому до

навчань, — говорить заступник ко�

мандира бригади з тилу — началь�

ник тилу підполковник Олександр

Кустанович. — Загалом підготовле�

но понад 30 одиниць техніки, яка,

до речі, забезпечуючи льотні змі�

ни, відпрацювала відмінно. Злітну

смугу своєчасно та якісно приби�

рали та готували до використання

бійці батальйону інженерно�ае�

родромного забезпечення, перед

польотами регулярно проводи�

лись контрольні огляди штучного

покриття. 

Îëåêñàíäð ÎËÅÕÍÎÂÈ×, Ôîòî àâòîðà.

В бій йдуть... не лише «старики»
ССеерреедд  ллььооттннооггоо  ссккллааддуу,,  яяккиийй  ббрраавв  ууччаассттьь  уу  ппооллььооттаахх
ппіідд  ччаасс  ннааввччаанньь  ббууллоо  ччииммааллоо  ммооллооддиихх  ооффііццеерріівв



«Íà åòàï³ ï³äãîòîâêè îñîáëèâó óâàãó ìè ïðèä³ëèëè ïðàê-

òèö³ âçàºìîä³¿ íàøèõ ï³äðîçä³ë³â ç àðì³éñüêîþ àâ³àö³ºþ,

òîìó ï³ä ÷àñ àêòèâíî¿ ôàçè â³äïðàöþâàëè øâèäêî, íàïî-

ðèñòî, õâèëèíà â õâèëèíó — ÿê ³ ïîâèíí³ ä³ÿòè ñïðàâæí³

äåñàíòíèêè. Ö³ íàâ÷àííÿ äàëè çìîãó îòðèìàòè íîâèé

äîñâ³ä, âèâ÷èòè òàêòèêó ä³é ³íøèõ ðîä³â ³ âèä³â â³éñüê,

çíàéòè ñï³ëüí³ øëÿõè âèð³øåííÿ áîéîâèõ çàâäàíü».

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà êîìàíäèðà

79-¿ îêðåìî¿ àåðîìîá³ëüíî¿ áðèãàäè 

ï³äïîëêîâíèê Þð³é Ãåêàëî

«Ï³ä ÷àñ ëüîòíî-ìåòîäè÷íîãî çáîðó ÿ áðàâ ó÷àñòü ó ïî-

ëüîò³ íà â³äñòð³ë çáðî¿. Öå âïðàâà, ÿêà â³í÷àº ëüîòíó ï³ä-

ãîòîâêó ³ äàº äîïóñê äî íåñåííÿ áîéîâîãî ÷åðãóâàííÿ.

ß çä³éñíèâ ïîë³ò â ðàéîí ö³ë³, âèÿâèâ ¿¿, ðîçï³çíàâ. Ïîò³ì

çä³éñíèâ çàõîïëåííÿ ö³ë³ òà âèïóñòèâ êåðîâàíó ðàêåòó

êëàñó «ïîâ³òðÿ-ïîâ³òðÿ». Âñå, ùî çàëåæàëî â³ä ìåíå, áó-

ëî çðîáëåíî: ðàêåòà óñï³øíî âëó÷èëà â ö³ëü òà çíèùèëà

¿¿. Çàãàëüíå âðàæåííÿ â³ä íàâ÷àííÿ õîðîøå. Àäæå ò³ëüêè

ï³ä ÷àñ òàêèõ íàâ÷àíü ìîæíà îòðèìàòè õîðîøèé äîñâ³ä â

óìîâàõ, ðåàëüíî íàáëèæåíèõ äî áîéîâèõ».

Êîìàíäèð àâ³àö³éíî¿ ëàíêè áðèãàäè 

òàêòè÷íî¿ àâ³àö³¿ êàï³òàí ªãîð Ãîðáà÷îâ

«Õî÷ó ïîäÿêóâàòè ñâî¿ì ï³äëåãëèì. ×èìàëî ç íèõ óæå

íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäóòü çâ³ëüíåí³ ó çàïàñ, ³ ñüîãîäí³

âîíè ÷óäîâî ïðîäåìîíñòðóâàëè, ùî ñòàëè ñïðàâæí³ìè

ñîëäàòàìè. Äî òîãî æ, ìàéæå ïîëîâèíà ìîãî ï³äðîçä³ëó —

êîíòðàêòíèêè, òî æ ââàæàþ, ùî ç íèìè ³ùå «ïîâîþºìî».

Óñ³ ìè ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü îòðèìàëè ÷óäîâó ìîæëèâ³ñòü çàê-

ð³ïèòè òà âäîñêîíàëèòè ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè â äåñàíòóâàí-

í³, â ðîáîò³ ç òåõí³êîþ, â òàêòè÷í³é ï³äãîòîâö³ òîùî».

Êîìàíäèð ïàðàøóòíî-äåñàíòíî¿ ðîòè îêðåìî¿

ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíî¿ áðèãàäè êàï³òàí 

Îëåêñ³é ßâêóí

«Воювати «в полях» було непросто. 

Але ж який це чудовий досвід

і ні з чим незрівняний "драйв"!..»
ДДооссллііддннииццььккіі  ккооммаанндднноо��шшттааббнніі
ннааввччаанннняя  ««ААддееккввааттннее  ррееааггуувваанннняя  ——
22001111»»  ооччииммаа  їїхх  ууччаассннииккіівв

«Íà íàâ÷àííÿõ

ìåí³ ñïîäîáà-

ëîñÿ çàñòîñî-

âóâàòè íà

ïðàêòèö³ «ðå-

àëüíîãî áîþ»

ì î æ ë è â î ñ ò ³

ñèñòåìè, ðîç-

ðîáëåíî¿ ó íà-

øîìó ³íñòèòóò³,

ÿêà çàáåçïå÷óâàëà óïðàâë³ííÿ ï³ä-

ðîçä³ëàìè íà áóäü-ÿêèõ ð³âíÿõ ó

êðèçîâèõ ñèòóàö³ÿõ. Ôàêòè÷íî ïë³÷-

î-ïë³÷ ç ³íøèìè îô³öåðàìè ÿ ïðîâî-

äèâ âñåá³÷íó îö³íêó áîéîâî¿ îáñòà-

íîâêè çà äàíèìè, ÿê³ íàäõîäèëè â

ðåàëüíîìó ÷àñ³ â³ä óñ³õ çàñîá³â ðîç-

â³äêè, ïðèéìàâ ó÷àñòü ó ïî-ñâîºìó

ñêëàäí³é ³ çàõîïëþþ÷³é êîìï’þòåðí³é

ãð³, äå ìîæíà áóëî íàäàâàòè êîìàí-

äè ç ìîí³òîðà ³ áà÷èòè ÿê «â³éñüêà» ¿õ

âèêîíóþòü».

Êóðñàíò Æèòîìèðñüêîãî

â³éñüêîâîãî ³íñòèòóòó ÍÀÓ 

²ãîð Ìàðöåõà

«Äóæå âàæëèâî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç
îô³öåðàìè òà ñîëäàòàìè, ÿê³ áåðóòü
ó÷àñòü ó íàâ÷àííÿõ òà ä³çíàòèñÿ ¿õíþ

äóìêó ùîäî ìàéáóòíüîãî íàøî¿ àðì³¿, ç’ÿñóâàòè, ÿê³
óðîêè âîíè âèíåñëè äëÿ ñåáå», — òàêå ïîáàæàííÿ ï³ä
÷àñ íàâ÷àíü âèñëîâèâ íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòà-
áó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîë-
êîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî. Ñüîãîäí³ ìè ïðîïîíóºìî
âàø³é óâàç³ áë³ö-³íòåðâ’þ, ÿêå êîðåñïîíäåíòàì íàøî-
ãî ÷àñîïèñó äàëè áåçïîñåðåäíüî ó÷àñíèêè íàâ÷àíü.



«Ïî÷èíàþ÷è ³ç çä³éñíåííÿ ìàðøó, ÿ âèêîíóâàâ ñïðàâ-

æíþ áîéîâó ðîáîòó, äî ÿêî¿ ãîòóâàâñÿ ïðîòÿãîì ðîêó. Òóò,

ó ïîë³, ÷³òêî ðîçóì³ºø ð³çíèöþ ç ï³äãîòîâêîþ ó ïóíêò³

ïîñò³éíî¿ äèñëîêàö³¿ — ðåàëüí³ óìîâè âèìàãàþòü â³ä êîæ-

íîãî ç íàñ ÷³òêîãî ³ ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â,

äîïîìàãàþòü óñâ³äîìèòè ³ îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíîãî ïåðåä ï³äðîçä³ëîì çàâäàííÿ, ³

ìîæëèâ³ñòü ðîçðàõîâóâàòè íà ïîâíó ñàìîâ³ääà÷ó òîâà-

ðèø³â, ÷³òêå ðîçóì³ííÿ ñâîãî ì³ñöÿ ï³ä ÷àñ âåäåííÿ áîþ».

Ìåõàí³ê–âîä³é ðåàêòèâíîãî äèâ³ç³îíó îêðåìî¿

ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè Â³òàë³é Çåë³íñüêèé

«Ïîïðè âñå, ÿ îñòàòî÷íî ïåðåñâ³ä÷èëàñÿ, ùî ìîÿ ïðî-

ôåñ³ÿ — öå æ³íî÷à ñïðàâà. Íåçðó÷íîñò³, ðèòì ðîáîòè,

â³ääàëåí³ñòü â³ä äîìó – öå âñå êîìïåíñóâàëîñÿ âäÿ÷í³ñ-

òþ îô³öåð³â. Áàãàòî ÷îëîâ³ê³â êàçàëè, ùî æ³íî÷èé ãîëîñ

ó ñëóõàâö³ äîïîìàãàº ¿ì ï³ä ÷àñ öüîãî òðèâàëîãî ïîëüî-

âîãî âèõîäó. Ìîâëÿâ, ÿêùî æ³íêà áàäüîðî ïðàöþº íà ïî-

ë³ãîí³, òî ¿ì ñîðîìíî «çäàâàòèñÿ». 

Ñîëäàò â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà êîíòðàêòîì 

Ãàëèíà Òèñëåíêî 

«Ìåíå çàâæäè

ç à õî ï ë þ â à ë è

ö³êàâ³ ³ñòîð³¿

áàòüêà òà áðàòà

ïðî â³éñüêîâó

ñëóæáó, îòîæ ³

âèð³øèëà ñâîþ

äîëþ ïîâ’ÿçàòè

ç àðì³ºþ, ï³ä-

ïèñàâøè êîí-

òðàêò. Äëÿ ìåíå

öå ïåðøèé ïîëüîâèé âèõ³ä, ìîæëè-

â³ñòü íà ïðàêòèö³ çäîáóòè òà óäîñêî-

íàëèòè îòðèìàí³ íàâè÷êè. Íà 240-

ìó öåíòð³ ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â ÿ

ïðîâåëà ìàéæå òðè ì³ñÿö³. Çà áóäü-

ÿêèõ îáñòàâèí – ñïåêó, äîù, õîëîä,

âòîìó çíàõîäèëàñü ïîñò³éíî ç ï³ä-

ðîçä³ëîì òà íåìîâ ïîäðóæèëàñÿ ç

ïåðåíîñíîþ ðàä³îñòàíö³ºþ Ð–159,

áî ìàéæå íå ðîçëó÷àëàñÿ ç íåþ ï³ä

÷àñ áàòàëüéîííèõ òàêòè÷íèõ íàâ-

÷àíü. Íå çàâæäè áóëî ëåãêî ïðîêè-

äàòèñÿ ùîäíÿ óäîñâ³òà, îòðèìóâàòè

çáðîþ, åê³ï³ðîâêó ³, íåçâàæàþ÷è íà

ïîãîäó, çä³éñíþâàòè ìàðø äî ì³ñöÿ

íàâ÷àíü… Àëå ÿ ö³íóþ îòðèìàíèé

äîñâ³ä òà íàñòàíîâè ñâî¿õ êîìàíäè-

ð³â».

Ñîëäàò â³éñüêîâî¿ ñëóæáè

çà êîíòðàêòîì 

Ìàðèíà ²âàí÷åíêî

«Íàâ÷èòèñÿ óïðàâëÿòè òàíêîì äîñèòü ñêëàäíî, àëå óñ³

ïîïåðåäí³ çóñèëëÿ áóëè âàðò³ òîãî, àáè ñòàòè ó÷àñíèêîì

íàâ÷àíü. Â ìàøèí³, êîëè çàïóñêàºø äâèãóí ³ â³ä÷óâàºø

óñ³ 700 ê³íñüêèõ ñèë íà õîäó, óñþ ïîòóæí³ñòü òåõí³êè,

ñïîâíþºøñÿ ïî÷óòòÿì â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ óñâ³äîìëåííÿ

âàãîìîñò³ ò³º¿ ñïðàâè, ÿêó ìè ðîáèìî ó â³éñüêó».

Ìåõàí³ê-âîä³é òàíêà Ò-64 

îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè 

ñòàðøèé ñîëäàò Àíäð³é Ñîëîäêèé

«Äÿêóâàòè Áî-

ãó, ïîãîäà âè-

äàëàñÿ ïîõ-

ìóðîþ òà ïðî-

õ î ë î ä í î þ .

Ìîæëèâî äëÿ

àâ³àö³¿ öå ³

ïðîáëåìà, à îò

ï³õîò³ äîáðå –

ëåãêî äèõàòè,

íå ï³òí³ºø. Õî÷à äî öüîãî äíÿ äîâå-

ëîñÿ ïîï³òí³òè ÷èìàëî. Âðàæåíü áà-

ãàòî. Ñêàæó ÷åñíî: òàê äîâãî æèòè â

íàìåòàõ âàæêî. Çà «öèâ³ë³çàö³ºþ»

ñêó÷èëè óñ³. À ç ³íøîãî áîêó – äîêè

«çëàãîäæóâàëèñü», çíàéøîâ áàãàòî

äðóç³â, íàâ÷èâñÿ áàãàòüîì â³éñüêî-

âèì ïðåìóäðîñòÿì. Áóäå ùî äðóçÿì ³

ðîäè÷àì ðîçïîâ³ñòè, àäæå íå êîæíî-

ìó ùàñòèòü â³äñëóæèòè îñü òàê, ïî

áîéîâîìó. Êð³ì ñïîãàä³â, àëüáîì ïðî

ñëóæáó ïðèêðàñÿòü ãàðí³ ôîòî-

çí³ìêè».

Â³éñüêîâîñëóæáîâåöü

îêðåìîãî ìåõàí³çîâàíîãî ïîëêó 

ìîëîäøèé ñåðæàíò 

Þð³é Þð³é÷óê 



12 âåðå ñíÿ 
Ó Êðè ìó ðîç ïî ÷àâ ñÿ ëüîò íî- ìå òî äè÷ íèé çá³ð åê³-

ïà æ³â âè íè ùó âàëü íî¿ àâ³à ö³¿, ïðî òÿ ãîì ÿêî ãî ïî íàä 
60 â³é ñüêî âèõ ëüîò ÷è ê³â çä³é ñíè ëè áëèçü êî 70 
ïðàê òè÷ íèõ áî éî âèõ çàñ òî ñó âàíü

14 âå ðåñ íÿ
Ó Êðè ìó íà ïî ë³ ãî í³ «Îïóê» îáñ ëó ãè ãà ó áèöü «Ã³ à-

öèíò-Á» ³ ðå àê òèâ íèõ ñèñ òåì çàë ïî âî ãî âîã íþ «Ãðàä» 
Öåí òðó â³éñüê áå ðå ãî âî¿ îáî ðî íè Â³é ñüêî âî- Ìîð-
ñüêèõ Ñèë Çáðîé íèõ Ñèë Óê ðà ¿ íè çíè ùè ëè ìîð ñüêèé 
äå ñàíò óìîâ íî ãî ïðî òèâ íè êà

 15 âå ðåñ íÿ
Ñïåö ï³ä ðîç ä³ ëè óê ðà ¿í ñüêèõ Â³é ñüêî âî- Ìîð ñüêèõ 

Ñèë ³ Ñëóæ áè áåç ïå êè Óê ðà ¿ íè ïðî âå ëè íàâ ÷àí íÿ 
ç âè â³ëü íåí íÿ â³ä òå ðî ðèñ ò³â çà õîï ëå íî¿ ìîð ñüêî¿ 
ñòà ö³ î íàð íî¿ ïëàò ôîð ìè

16 âå ðåñ íÿ
Â³é ñüêî â³ ìî ðÿ êè Çà õ³ä íî¿ â³é ñüêî âî- ìîð ñüêî¿ 

áà çè Â³é ñüêî âî- Ìîð ñüêèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè ïðî âå ëè 
çà ë³ êî âå îä íîñ òî ðîí íº òàê òè÷ íå íàâ ÷àí íÿ

18 âå ðåñ íÿ
Çâ’ÿç ê³â ö³ 64-ãî ³í ôîð ìà ö³é íî- òå ëå êî ìó í³ êà ö³é-

íî ãî âóç ëà Ï³â äåí íî ãî îïå ðà òèâ íî ãî êî ìàí äó âàí íÿ 
ïðî âå ëè êîì ïëåê ñíå òðå íó âàí íÿ ñèñ òåì çâ’ÿç êó

19 âå ðåñ íÿ
Ó Êðè ìó íà àå ðîä ðî ì³ «Ê³ ðîâ ñüêå» Äåð æàâ íî ãî 

íà ó êî âî- âèï ðî áó âàëü íî ãî öåí òðó ÇÑ Óê ðà ¿ íè òà 
àå ðîä ðî ì³ «Áåëü áåê» áðè ãà äè òàê òè÷ íî¿ àâ³ à ö³¿ 
Ïî â³ò ðÿ íèõ Ñèë ÇÑ Óê ðà ¿ íè ðîç ïî ÷à ëî ñÿ áî éî âå 
çàñ òî ñó âàí íÿ â³é ñüêî âî¿ àâ³ à ö³¿

***
Çå í³ò íè êè Ñó õî ïóò íèõ â³éñüê Çáðîé íèõ Ñèë Óê ðà ¿-

íè ïðèñ òó ïè ëè äî çà âåð øàëü íî ãî åòà ïó ï³ä ãî òîâ êè 
äî áî éî âèõ ñòð³ëüá

«АДЕКВАТНЕ РЕАГУВАННЯ — 2011»:
хро ні ка дос лід ниць ко го ко ман дно� штаб но го нав чан ня: день за днем

смт Миколаївка смт Миколаївка 
(Одеська область)(Одеська область) Рівненський загальновійськовий полігонРівненський загальновійськовий полігон



20 âå ðåñ íÿ
Êî ðà áåëü íà óäàð íà ³ áà òàëü éîí íà òàê òè÷ í³ ãðó ïè 

Â³é ñüêî âî- Ìîð ñüêèõ Ñèë Çáðîé íèõ Ñèë Óê ðà ¿ íè â 
ðà éî í³ ïî ë³ ãî íó «Îïóê» âè êî íà ëè áî éî â³ ñòð³ëü áè ïî 
ìîð ñüêèì ³ áå ðå ãî âèì ö³ ëÿì

***
Ó Êðè ìó ðîç ïî ÷à ëèñü òàê òè÷ í³ íàâ ÷àí íÿ ç áî éî-

âîþ ñòð³ëü áîþ ³ç çå í³ò íèõ ðà êåò íèõ êîì ïëåê ñ³â 
«Áóê-Ì1» òà Ñ-300

***
Ïå ðå äî âà ãðó ïà 61-ãî â³é-

ñüêî âî ãî ìî á³ëü íî ãî ãîñ ï³ òà ëþ 
Â³é ñüêî âî- ìå äè÷ íî ãî êë³ í³÷ íî ãî 

öåí òðó Ï³â äåí íî ãî ðå ã³ î íó îð ãà í³ çó-
âà ëà ÿê³ñ íå ìå äè÷ íå çà áåç ïå ÷åí íÿ â 

õî ä³ àê òèâ íî¿ ôà çè äîñ ë³ä íèöü êèõ êî ìàí-
äíî- øòàá íèõ íàâ ÷àíü «Àäåê-

âàò íå ðå à ãó âàí íÿ — 2011»

21 âå ðåñ íÿ
Çå í³ò íè êè Ïî â³ò ðÿ íèõ Ñèë Çáðîé-

íèõ Ñèë Óê ðà ¿ íè ïðî âå ëè áî éî â³ 
ñòð³ëü áè ïî ïî â³ò ðÿ íèõ ö³ ëÿõ

22 âå ðåñ íÿ
Íà ïî ë³ ãî í³ «Îïóê» â Êðè ìó ï³ä ðîç ä³ ëè Öåí òðó 

â³éñüê áå ðå ãî âî¿ îáî ðî íè çà ï³ä òðèì êè êî ðàá ë³â òà 
àâ³ à ö³¿ çíè ùè ëè ìîð ñüêèé äå ñàíò óìîâ íî ãî ïðî òèâ-
íè êà

26 âå ðåñ íÿ
Ï³ä ðîç ä³ ëè ÂÌÑ Óê ðà ¿ íè ïðî âå ëè òàê òè÷ íå íàâ-

÷àí íÿ êî ðà áåëü íî¿ äå ñàí òíî¿ ãðó ïè ³ ðîò íå òàê òè÷ íå 
íàâ ÷àí íÿ ó ñêëà ä³ ìîð ñüêî ãî äå ñàí òó

28 âåð åñ íÿ
Ï³ä ÷àñ âè ñàä êè äå ñàí òó ç âå ëè êî ãî äå ñàí òíî ãî 

êî ðàá ëÿ «Êîñ òÿí òèí Îëü øàí ñüêèé» íà Îäå ùè í³ â³é-
ñüêî â³ ìî ðÿ êè â³ä ïðà öþ âà ëè ñïåêòð çàâ äàíü òðå òüî-
ãî åòà ïó äîñ ë³ä íèöü êèõ êî ìàí äíî- øòàá íèõ íàâ ÷àíü 
«Àäåê âàò íå ðå à ãó âàí íÿ — 2011»

***
Íà Îäå ùè í³ ³ç çà ëó ÷åí íÿì â³é ñüêî âîñ ëóæ áîâ ö³â 

óñ³õ âè ä³â Çáðîé íèõ Ñèë Óê ðà ¿ íè â³ä ïðà öüî âà íî ä³¿ 
êî ðà áåëü íî¿ äå ñàí òíî¿ ãðó ïè ³ ìîð ñüêî ãî äå ñàí òó

29 âå ðåñ íÿ
Íà Ð³â íåí ñüêî ìó çà ãàëü íî â³é ñüêî âî ìó ïî ë³ ãî í³ â³ä-

áó ëî ñÿ áà òàëü éîí íå òàê òè÷ íå íàâ ÷àí íÿ ç áî éî âîþ 
ñòð³ëü áîþ ìå õà í³ çî âà íî ãî áà òàëü éî íó 300-ãî îê ðå-
ìî ãî ìå õà í³ çî âà íî ãî ïîë êó òà àå ðî ìî á³ëü íî- äå ñàí-
òíî ãî áà òàëü éî íó 80-ãî îê ðå ìî ãî àå ðî ìî á³ëü íî ãî 
ïîë êó 13-ãî àð ì³é ñüêî ãî êîð ïó ñó Ñó õî ïóò íèõ â³éñüê 
Çáðîé íèõ Ñèë Óê ðà ¿ íè ç ï³ä ðîç ä³ ëà ìè ïî ñè ëåí íÿ

30 âå ðåñ íÿ
Íà áà ç³ 240-ãî öåí òðó ï³ä ãî òîâ êè 

ï³ä ðîç ä³ ë³â íà Æè òî ìèð ùè í³ â³ä áó-
ëè ñÿ áà òàëü éîí í³ òàê òè÷ í³ íàâ ÷àí íÿ 
ç áî éî âîþ ñòð³ëü áîþ â³é ñüêî âèõ 
÷àñ òèí 8-ãî àð ì³é ñüêî ãî êîð ïó ñó 
Ñó õî ïóò íèõ â³éñüê ÇÑ Óê ðà ¿ íè

полігон «Опук»полігон «Опук»

240�й Центр підготовки 240�й Центр підготовки 
підрозділів на Житомирщиніпідрозділів на Житомирщині

полігон «Чауда»полігон «Чауда»

Ôîòî: Ðóñëàí Ñåìåíþê, Îëåêñàíäð Îëåõíîâè÷, Ñåðã³é Áàëàíîâñüêèé, 

Ñåðã³é Ïîïñóºâè÷,  Îëåêñàíäð Øåïåëåâ,  Îëåêñàíäð Ãàéí
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За оцінкою військових експертів

проектом Закону України «Про

Державний бюджет України на

2012 рік» Міністерству оборони

передбачено фінансування, яке

можна охарактеризувати як най�

сприятливіше з усіх, що здійснюва�

лися у попередні роки. Законопро�

ект передбачає реальні кошти на

розвиток Збройних Сил України

та проводить чітку структуризацію

державних пріоритетів у сфері

оборони. Зокрема, як наголосив

директор Департаменту фінансів

Міністерства оборони України ге�

нерал�лейтенант Іван Марко, на

наступний рік на військові потре�

би передбачається спрямувати

17 402,2 млн гривень, або 1,2%

ВВП, із яких 15 185,7 мільйонів —

за загальним фондом. Це — най�

більш позитивні для Міністерства

оборони параметри фінансуван�

ня, починаючи з 2004 року. Порів�

няно з бюджетом поточного року,

у проекті бюджету на 2012 рік фі�

нансування оборонного відомства

збільшено на 3 млрд 713 млн. гри�

вень або на 27,1%. Отож, у такий

спосіб уряд держави вперше про�

тягом тривалого попереднього пе�

ріоду, якому була більш характерна

турбота на словах, аніж на ділі, сер�

йозно взявся за проблеми фінансу�

вання армії. 

Водночас чи не найбільший оп�

тимізм фахівців викликає закладе�

на новим бюджетом можливість

поступальної зміни його концеп�

туального вектора. Зокрема, ко�

ментуючи прогнозоване збіль�

шення бюджетних асигнувань на

оборону, генерал�лейтенант Іван

Марко підкреслив, що у проекті

Держбюджету Урядом передбачені

видатки, які дозволять розпочати

реальне фінансування програм

розвитку озброєння та військової

техніки. «Таким чином, відбудеться

перехід від бюджету «проїдання»

до бюджету модернізації та роз�

витку Збройних Сил», — наголосив

він. Найкраще ілюструють цю

можливість, звичайно, цифри: як�

що в оборонному бюджеті цього

року 86,5% видатків призначалося

на утримання Збройних Сил Укра�

їни (це — грошове забезпечення,

заробітна плата, харчування осо�

бового складу, комунальні видатки

та інше) і лише 10,2% — на розви�

ток озброєння і військової техніки,

то наступного року ці показники

становитимуть відповідно 79,2% і

16,5%. Зокрема, у 2012 році в цю

сферу сплановано спрямувати

2 867,2 млн, гривень. При цьому

поряд із загальнодержавною прог�

рамою щодо літака Ан�70 (до речі,

її наповнення надає змогу повніс�

тю покрити фінансові зобов’язан�

ня перед російськими партнера�

ми) передбачаються доволі знако�

ві кошторисні призначення на

створення багатофункціонально�

го ракетного комплексу «Сапсан»

(196 млн гривень, у 2011 р. —

Ïðîåêò Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà 2012 ð³ê,
ïîäàíèé Óðÿäîì äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, íèí³ îï-
ðàöüîâóºòüñÿ ó ïðîô³ëüíèõ êîì³òåòàõ. Çã³äíî ç ãðàô³-
êîì ðîáîòè, ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ éîãî ïëàíóºòüñÿ ðîç-
ãëÿíóòè 20 æîâòíÿ 2011 ðîêó. ßê³ îñíîâí³ ðèñè îáî-
ðîííîãî áþäæåòó — 2012? Â ÷îìó ïð³îðèòåòè öüîãî
äîêóìåíòà? ßê³ éîãî ñèëüí³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè?

БЮДЖЕТ�2012: 

ккууррсс  ннаа  ррооззввииттоокк

Ó ñôåð³ îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè: â³äíîâ-

ëåííÿ ñïðàâíîñò³ òà ïðîäîâæåííÿ ðåñóðñó íàÿâíîãî îçá-

ðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè; ìîäåðí³çàö³ÿ ³ñíóþ÷èõ

çðàçê³â; çàêóï³âëÿ òà ðîçðîáêà íîâèõ çðàçê³â. Äîâåäåííÿ

ð³âíÿ ñïðàâíîñò³ ë³òàê³â äî 40%; çåí³òíî-ðàêåòíèõ êîì-

ïëåêñ³â äî 60%; êîðàáë³â òà êàòåð³â äî 40%. Ñòâîðåííÿ

ªäèíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ Çáðîéíèìè

Ñèëàìè Óêðà¿íè.

Ó ñôåð³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ:

ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàáåçïå÷åíîñò³ ìàòåð³àëüíèìè çàñî-

áàìè ïîâñÿêäåííî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³éñüê (ñèë); ÷àñòêîâå â³ä-

íîâëåííÿ íåïîðóøíèõ çàïàñ³â çà îêðåìèìè íîìåíêëàòó-

ðàìè; óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ðå÷îâîãî, ïðîäîâîëü÷îãî

çàáåçïå÷åííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ïàëüíî-ìàñòèëüíèìè

ìàòåð³àëàìè. Äîâåäåííÿ ð³âíÿ çàáåçïå÷åíîñò³ îñîáîâîãî

ñêëàäó: ïðîäîâîëü÷èì çàáåçïå÷åííÿì íà 100% ç óðàõó-

âàííÿì õàð÷óâàííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â çà êîíòðàêòîì;

ðå÷îâèì ìàéíîì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ñòðîêîâî¿ ñëóæáè

òà êóðñàíò³â íà 100%.

Ó ñôåð³ ï³äãîòîâêè â³éñüê (ñèë): ï³äâèùåííÿ ³íòåí-

ñèâíîñò³ ï³äãîòîâêè îðãàí³â óïðàâë³ííÿ, â³éñüê (ñèë), ïðî-

ôåñ³éíèõ íàâè÷îê îô³öåð³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â â³é-

ñüêîâî¿ ñëóæáè çà êîíòðàêòîì, à òàêîæ ïîêàçíèê³â ï³äãî-

òîâêè íà 25% ó ïîð³âíÿíí³ ç 2011 ðîêîì. Ïðîâåäåííÿ

äîñë³äíèöüêîãî áðèãàäíîãî íàâ÷àííÿ ç³ ñôîðìîâàíîþ

áðèãàäîþ Ñèë ïîñò³éíî¿ ãîòîâíîñò³; ñåìè áàòàëüéîííèõ

Пріоритети, які враховані при опрацюванні оборонного бюджету — 2012



19,5 млн гривень), на будівництво

українського корабля класу «кор�

вет» (433,6 млн. гривень, 2011 ро�

ку — 85 млн гривень), на Єдину ав�

томатизовану систему управління

(285,7 млн гривень, у 2011 р. — 24,6

млн гривень). Окрім цього, 1 097

млн грн. спрямовуватимуться на

відновлення боєздатності, модер�

нізацію та закупівлю озброєння та

військової техніки, а також — на

виконання науково�дослідних та

дослідно�конструкторських робіт.

Зокрема, на 24% — до 510,5 млн.

гривень, — порівняно з 2011 ро�

ком, збільшено фінансування мо�

дернізації озброєння та військової

техніки та проведення НДДКР, на

76% — до 586,5 млн гривень — від�

новлення боєздатності ОВТ. Крім

того, утричі — до майже 401 міль�

йона гривень — буде профінансо�

вано забезпечення військ зв’язком.

Одночасно з 3,3% до 4,3% у

структурі «споживання — розви�

ток» порівняно з 2011 роком збіль�

шиться частка видатків на підго�

товку військ і сил. Проектом Дер�

жавного бюджету України на ці

потреби передбачено 748 млн.

гривень, що на понад 290 млн гри�

вень більше поточних показників.

Основні складові цих видатків ста�

новить закупівля пально�мастиль�

них матеріалів, які дозволяють від�

працьовувати елементи бойової

підготовки як у Повітряних Силах,

так і в Сухопутних військах та ВМС.

Значно збільшиться ресурс на під�

готовку й утримання миротворчих

контингентів. Зростуть видатки на

військову освіту, на підготовку фа�

хівців для проходження військової

служби в якості офіцерського

складу. Зокрема, 327,5 млн гривень

передбачається спрямувати безпо�

середньо на підготовку військ (у

2011 році — 242,5 млн гривень),

333,4 млн гривень — на міжнарод�

не військове співробітництво, ми�

ротворчу та верифікаційну діяль�

ність (у 2011 році — 136,5 млн гри�

вень), 74,8 млн гривень — на підго�

товку військових фахівців та

підвищення кваліфікації (у 2011

році — 67 млн гривень).

Ще одна позитивна новація

«бюджету — 2012» — оптимізація

його структури. Зокрема, для ефек�

тивнішого управління фінансови�

ми ресурсами кількість бюджет�

них програм буде зменшено з 18

до 7. Це дасть змогу керівництву

Міністерства оборони та Генераль�

ного штабу ЗС України оператив�

ніше управляти фінансовим ресур�

сом з метою його найбільш ефек�

тивного засвоєння на потреби

Збройних Сил в межах чинного

бюджетного законодавства. При

цьому загальна вартість спланова�

них державних цільових програм

становить 1 456,1 млн грн., з яких

600 млн грн. пропонується спря�

мувати на реалізацію Комплексної

програми забезпечення житлом

військовослужбовців та членів їх

сімей; 454,0 млн грн. (на 13%

більше ніж цього року) — на за�

гальнодержавну програму ство�

рення військово�транспортного

літака Ан�70; 311,8 млн грн. — на

державну цільову оборонну прог�

раму утилізації звичайних видів

боєприпасів на 2008–2017 роки;

61,9 млн грн. — на програму забез�

печення живучості та вибухопоже�

жобезпеки арсеналів, баз та скла�

дів; 18,6 млн грн. — на Державну

програму утилізації компонентів

рідкого ракетного палива на 2010�

2014 роки; 0,3 млн. грн. — на Дер�

жавну програму реалізації Догово�

ру з відкритого неба та 9,5 млн

грн. — На державну програму пе�

реходу Збройних Сил до комплек�

тування військовослужбовцями,

які проходять військову службу за

контрактом. При цьому запланова�

не втричі більше фінансування за

загальним фондом Комплексної

програми забезпечення житлом

військовослужбовців та членів їх

сімей (у 2010 році воно становило

200 млн гривень). За підрахунками

розробників законопроекту, це

дасть змогу побудувати та придба�

ти близько 2300 квартир для ро�

дин військовиків. Окрім цього,

значно збільшено видатки на оп�

лату оренди житла для військово�

службовців.

У відсотковому відношенні ви�

датки на утримання Збройних Сил

буде зменшено, але разом з тим аб�
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òàêòè÷íèõ íàâ÷àíü; âèêîíàííÿ äî 32 òèñÿ÷ ñòðèáê³â ç ïà-

ðàøóòîì; çðîñòàííÿ ñåðåäíüîãî íàëüîòó íà îäèí åê³ïàæ ó

àðì³éñüê³é àâ³àö³¿ ÑÂ — äî 30 ãîäèí òà ó ÏÑ ÇÑÓ äî 25 ãî-

äèí; äîâåäåííÿ íàïëàâàíîñò³ êîðàáë³â äî 27 ä³á. Ïîâíå

çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè âèçíà÷åíèõ ï³äðîçä³ë³â äëÿ

çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî–2012.

Ó ãóìàí³òàðí³é òà ñîö³àëüí³é ñôåðàõ: çáåðåæåííÿ

êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó, çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíîãî âðå-

ãóëþâàííÿ ïèòàíü ùîäî ãàðàíòîâàíîãî îòðèìàííÿ (â³ä-

íîâëåííÿ) äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é îñîáîâèì

ñêëàäîì, çá³ëüøåííÿ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêî-

âîñëóæáîâö³â äî ð³âíÿ, ÿêèé äîçâîëèòü óñï³øíî êîíêóðó-

âàòè íà ðèíêó ïðàö³; çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì íå ìåíøå

2 òèñÿ÷ ñ³ìåé â³éñüêîâîñëóæáîâö³â; ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè

ùîäî ñòâîðåííÿ ñëóæáîâîãî æèòëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³â çà êîíòðàêòîì.

Ó ñôåð³ â³éñüêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè: ïðèâåäåííÿ

ì³ñöü çáåð³ãàííÿ ÎÂÒ, ó òîìó ÷èñë³ áîºïðèïàñ³â, áàçóâàí-

íÿ êîðàáë³â ôëîòó, àåðîäðîìíî¿ ìåðåæ³ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî

åêñïëóàòàö³éíèõ âèìîã òà ïåðñïåêòèâíî¿ ñòðóêòóðè

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè; çàáåçïå÷åííÿ â³äíîâëåííÿ êîìó-

íàëüíèõ ìåðåæ â³éñüêîâèõ ì³ñòå÷îê; ïðèñêîðåííÿ âèâ³ëü-

íåííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè â³ä íàäëèøêîâîãî ìàéíà òà

íåâëàñòèâèõ ôóíêö³é, çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ïîäàëüøî-

ãî ðîçâèòêó, ïðèâåäåííÿ ïîêàçíèê³â ÷èñåëüíîñò³ Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè äî âèìîã ç ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. 

²âàí Ìàðêî: «Ï³äâèùåííÿ ïîñàäîâèõ îêëàä³â

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â äî ð³âíÿ ïîñàäîâèõ

îêëàä³â äåðæñëóæáîâö³â äàñòü çìîãó

çá³ëüøèòè ãðîøîâå óòðèìàííÿ âñ³õ êàòåãîð³é

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â íà 25 â³äñîòê³â». 



20

солютні цифри зростуть. Зокрема,

збільшуються видатки на кому�

нальні послуги, тому що зростають

ціни на енергоносії. Суттєво зрос�

туть витрати на харчування вій�

ськовослужбовців, видатки на зак�

упівлю пально�мастильних матері�

алів. Вперше за останні роки закла�

даються майже 350 млн на

закупівлю речового майна (не сек�

рет: аби одягнути призовників ра�

ніше доводилося знімати форму з

непорушних запасів). Збільшаться

видатки на медичне забезпечення,

закупівлю ліків, клінічної апарату�

ри, а також на оздоровлення вій�

ськовослужбовців у курортних лі�

кувальних закладах. Принципова

позиція керівництва держави: не�

можливо вирішувати завдання, які

стоять перед Збройними Силами,

не беручи до уваги важливий ас�

пект соціального захисту захисни�

ків Вітчизни. До речі, як зазначив

генерал�лейтенант Іван Марко, у

намірах Міністерства оборони Ук�

раїни є подальше підвищення рів�

ня грошового утримання військо�

вослужбовців та заробітної плати

працівників Збройних Сил Украї�

ни. Міністерство соціальної полі�

тики України готує проект урядо�

вого рішення, яким передбачаєть�

ся підвищення посадових окладів

військовослужбовців до рівня по�

садових окладів державних служ�

бовців (на сьогоднішній день різ�

ниця становить 55 відсотків). Це

дасть змогу підвищити грошове ут�

римання всіх категорій військо�

вослужбовців у середньому на 25

відсотків. Тобто, якщо сьогодні ко�

мандир бригади отримує 4060 грн,

то після прийняття відповідної

постанови Кабміну, ця сума збіль�

шиться на 1 тис. грн. Запланова�

ний фінансовий ресурс й на пере�

рахунок заробітної плати тим ка�

тегоріям працівників, у яких заро�

бітна плата залежить від змін

єдиної тарифної сітки. Отож проб�

лем з її виплатою не буде. Крім цьо�

го, Міністерство оборони запро�

понувало збільшити оклад за вій�

ськове звання приблизно у 8 разів,

однак ця пропозиція ще на стадії

розгляду. Ухвалено постанову Ка�

бінету Міністрів України № 150 від

23 лютого 2011 року, якою з 1 січня

2012 року підвищено розміри гро�

шової винагороди військовослуж�

бовцям миротворчих континген�

тів. Наприклад, з початку наступ�

ного року льотчик�інспектор буде

отримувати 3500 доларів США.

Це — гідна винагорода, й навіть

більше ніж у наших сусідів – росі�

ян. Відповідно проектом держбюд�

жету витрати на миротворчу діяль�

ність на наступний рік збільшу�

ються майже вдвічі. 

Проте має проект Державного

бюджету на 2012 рік й свою «ахіл�

лесову п’яту». Це — спецфонд. Йо�

го обсяг становить 2,2 млрд гри�

вень. Частково ці кошти Мініс�

терство оборони заробляє само�

тужки, частково через підприємс�

тва, уповноважені Кабміном. По�

казові підсумки цієї роботи. У

поточному році протягом 8 міся�

ців за рахунок власної економіч�

ної діяльності військового відомс�

тва спецфонд наповнений на

116%, водночас від реалізації над�

лишкового майна — лише на

18,7%... Отож чи буде виконано

план цього року — питання далеко

не риторичне. Військові експерти

наполягають на внесенні змін до

Закону України «Про внесення

змін до Земельного кодексу Украї�

ни», які б дозволили реалізовувати

нерухоме майно разом із земель�

ними ділянками, на яких воно роз�

міщене. Водночас зміна порядку

продажу потребує узгодження з

Фондом держаного майна, Мініс�

терством фінансів, Міністерством

економіки та Державним коміте�

том із земельних ресурсів. Чи буде

вона досягнута? Якщо ні, то, на

думку Івана Марка, з огляду на від�

сутність законодавчих підстав для

реалізації нерухомого майна ра�

зом із земельними ділянками, над�

ходження у обсязі 1 млрд грн. до

спецфонду Міноборони є нега�

рантованим. У цьому випадку важ�

ливо у ході підготовки проекту За�

кону України «Про Державний

бюджет України на 2012 рік» ці ви�

датки перенести із спеціального

фонду до загального фонду. Обо�

ронне відомство, зокрема, вже оп�

рацювало відповідні пропозиції і

звернулося з ними до Уряду. 

P.S. Як зазначив Міністр оборо�

ни України Михайло Єжель, за ре�

зультатами нещодавньої урядової

робочої наради Прем’єр�мініс�

тром України прийнято рішення

привести показники програми

розвитку ОВТ у відповідність до

показників Держбюджету на 2012

рік та до 30 жовтня поточного ро�

ку затвердити їх відповідними рі�

шеннями Уряду. Це дозволить за�

вантажити вітчизняні підприємс�

тва оборонного промислового

комплексу та створити додаткові

робочі місця. Як результат, Зброй�

ні Сили України отримають но�

вітні зразки озброєння та вій�

ськової техніки вітчизняного ви�

робництва.

Àíäð³é ×ÅÐÍßÊ

Порівняння структури бюджетних видатків на оборону

Ô³íàíñóâàííÿ Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè

çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

çà çàãàëüíèì ôîíäîì çàïëàíîâàíî

çá³ëüøèòè âòðè÷³. À öå äàñòü çìîãó ïðèäáàòè

ïîíàä 2200 êâàðòèð.
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З 2010 року на практичному рівні

запрацювала нова система кадро�

вого забезпечення. Відтепер приз�

начення офіцерського складу на

вищі посади відбувається виключ�

но з резерву за рейтинговим прин�

ципом на основі об’єктивного оці�

нювання з всебічним вивченням

кандидатів. Ця норма працює без

виключень. Щоправда, виникають

складнощі на тлі плинності вій�

ськових кадрів, яка стала помітним

явищем ще з 2008 року. При чому

левову частку «вакантів» складають

посади молодших офіцерів зі

штатно�посадовою категорією

«старший лейтенант» та «капітан».

Частково погіршилася й ситуація з

укомплектованістю посад рядово�

го та сержантського складу вій�

ськовослужбовцями служби за

контрактом. Станом на початок

2011 року вона становила 49,5% (у

2009�му було 50,9%, а в 2008 —

52,9%). 

Гострою залишається проблема

створення мотивації до служби мо�

лодим офіцерам. Нині більше тре�

тини з них, не бачачи перспективи

у подальшій службі, звільняються

вже після першого контракту…

Як припинити ці тенденції?

Фахівці кадрової служби зазна�

чають: протягом минулих років

допущено серйозну негативну

інерцію і тепер, аби її подолати,

слід докласти значно більше зу�

силь. Зокрема, на думку директора

Департаменту кадрової політики

Міністерства оборони України

Сергія Трифонова, проблема збе�

реження кадрового потенціалу

сьогодні вбирає в себе чи не всю

палітру складнощів, з якими вій�

ськовослужбовцям доводиться ма�

ти справу майже щоденно. Аби ро�

зібратися з ними, цілком логічно

визначити два рівні — «об’єктив�

ний» та «суб’єктивний». До першо�

го, й це очевидно, слід віднести за�

гальне зниження престижу вій�

ааббоо  ЩЩее  рраазз  ппрроо  рроолльь  ккооммааннддиирраа  вв  ссииссттеемміі  ооццііннюювваанннняя  ооссооббооввооггоо  ссккллааддуу

Íàÿâí³ñòü ïðîôåñ³éíî ï³äãîòîâëåíîãî, ç âèñîêèìè ìî-
ðàëüíî-ä³ëîâèìè ÿêîñòÿìè, âìîòèâîâàíîãî òà çäàòíî-
ãî åôåêòèâíî âèð³øóâàòè ñêëàäí³ â³éñüêîâî-ïðîôåñ³é-
í³ çàâäàííÿ ïåðñîíàëó — ãîëîâíèé ôàêòîð ñïðîìîæ-
íîñò³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè äî âèêîíàííÿ ñâîº¿
îáîðîííî¿ ì³ñ³¿ òà âèð³øàëüíèé ÷èííèê çàáåçïå÷åííÿ ¿õ
áîéîâî¿ ãîòîâíîñò³. Öå «àçáóêà», ç ÿêîþ íå ïîñïåðå÷à-
ºøñÿ. Ó íèí³øí³õ óìîâàõ, äëÿ ÿêèõ õàðàêòåðíå çíèæåí-
íÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîôåñ³¿ â³éñüêîâîãî, êàä-
ðîâèé ñåãìåíò íàáóâàº îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ òà ñòàº
â ðÿä ïð³îðèòåò³â îáîðîííî¿ ïîë³òèêè. Âîäíî÷àñ íå ñë³ä
çàáóâàòè, ÿê çàçíà÷àþòü ñïåö³àë³ñòè, ùî óñ³ ïðîöåñè,
ïîâ’ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì ÿê³ñíîãî ïåðñîíàëó, ìàþòü
ÿñêðàâî âèðàæåíèé ³íåðö³éíèé õàðàêòåð. Îòîæ òóò
îñîáëèâî ïîòð³áåí ñèñòåìíèé òà âèâàæåíèé ï³äõ³ä.

КАДРОВА ПОЛІТИКА: 
без права на упередженість



ськової служби, яке спричинене

низкою соціальних, правових та

суспільних аспектів. Сюди відно�

сяться: безквартир’я, низький рі�

вень грошового забезпечення,

згортання бойової підготовки і, як

результат, — неможливість офіце�

рів реалізувати себе як спеціалістів

та інше. Це особливо болісно б’є

по молодим офіцерам та військо�

вослужбовцям служби за контрак�

том. Ще один виклик, який люди у

погонах отримали у 2010 році, —

недостатність достовірної інфор�

мації та публічного обговорення

пенсійної реформи. У результаті —

неадекватна оцінка військовос�

лужбовцями законодавчих змін та

ще одна причина до залишення

військової служби… 

Аби подолати ці чинники, ресур�

сів та можливостей у самого Мініс�

терства оборони, вочевидь, не дос�

татньо. Отож, розв’язання пробле�

ми лежить у площині визначення

державних пріоритетів й фінансу�

вання. 

— Надзвичайно важливо не до�

пускати зниження соціальної за�

хищеності офіцерів і для початку

хоча б частково забезпечити їх

службовим житлом, — розмірковує

Сергій Трифонов. — А щоб меха�

нізм працював, слід закріпити це

житло за конкретними посадами, а

не військовослужбовцями чи їх ро�

динами. У такому випадку була б

ще й змога здійснювати кадрову

ротацію «військо–штаб» та

«штаб–військо», забезпечувати мо�

тивацію молодим офіцерам до

навчання та кар’єрного росту.

Водночас, на переконання Сер�

гія Трифонова, «суб’єктивний»

чинник кадрової проблеми можна

вирішити і це вже робиться сила�

ми самого оборонного відомства.

Зокрема, аби заповнити неком�

плект посад первинної ланки, оп�

рацьовано рішення щодо призна�

чення на офіцерські посади випус�

кників вищих військових навчаль�

них закладів зі скороченням

термінів їх навчання (з 5 до 4 років

та 2 місяців). Здійснюватиметься

відбір кандидатів на військову

службу осіб із числа офіцерів запа�

су, в тому числі і тих, які звільнили�

ся за станом здоров’я. Окрім цього,

на первинні офіцерські посади

призначатимуться військовослуж�

бовці у званні «старший прапор�

щик» та «прапорщик» (насамперед

ті, які мають вищу освіту за освіт�

ньо�кваліфікаційним рівнем бака�

лавра). 

Ще одним важливим кроком у

подоланні проблеми неукомплек�

тованості стане заміна первинних

офіцерських посад сержантсь�

кими та цивільними посадами. Ре�

алізація цього рішення також дасть

змогу вирівняти диспропорцію,

одна офіцерська посада припадає

лише на три посади військовос�

лужбовця строкової служби. Це —

не логічно та не відповідає міжна�

родній практиці. 

У поле зору у зв’язку зі складно�

щами збереження кадрового по�

тенціалу потрапила й діяльність

вищих військових навчальних зак�

ладів. Здійснивши аналіз, праців�

ники кадрової служби зауважили

на певній відірваності ВВНЗ від

військ. Зокрема, Сергій Трифонов

переконаний, що керівництво вій�

ськових навчальних закладів має

чітко розуміти, хто потрібен вій�

ськам. Позиція — навчили, випус�

тили і забули — не допустима. Що

саме мається на увазі? Передусім,

прості міркування у нинішній неп�

ростій ситуації з соціальним забез�

печенням. Отож, чому в київських

військових ВНЗ навчається левова

частка киян? Чи служитимуть вони

в майбутньому в Десні, Болграді чи

в Закарпатті? Питання з розряду

риторичних… 

Є зауваження також щодо якості

підготовки військових фахівців

оперативно�стратегічного та опе�

ративно�тактичного рівнів підго�

товки. Вже найближчим часом за�

очна форма навчання за освітньо�

кваліфікаційним рівнем «магістр

державного військового управлін�

ня» та «магістр військового управ�

ління» за кількісними показника�

ми буде зменшена та скоригована

у відповідності до реальних потреб

Збройних Сил. У навчальних прог�

рамах ВВНЗ збільшиться кількість

практичних занять. Окрім цього,

військові навчальні заклади підси�

лять найбільш підготовленими

офіцерами з військ. Важко не пого�

дитися, що їхній досвід служби, в

тому числі в органах військового

управління, участь у бойових діях

та миротворчих операціях пози�

тивно позначиться на вихованні

та підготовці курсантів. 

Проте, яким би добрим та підго�

товленим фахівцем молодий офі�

цер не був, його мотивація до

служби багато в чому залежатиме

від командира. Важливо, аби у вій�

ськових колективах підтримува�

лась здорова атмосфера та соці�

альна справедливість. Під час роз�

ширеного засідання колегії Мініс�

терства оборони неодноразово

наголошувалося на безумовному

виконанні всіма начальниками ви�

мог розпорядку дня та тривалості

робочого тижня, зрозуміло, окрім

періодів військових навчань, та не�

сення служби у добовому наряді та

бойовому чергуванні. Офіцер має

бути у сім’ї, виховувати дітей, тур�

буватися про батьків…

Особливе значення має діяль�

ність командира�єдиноначальни�

ка, як посадової особи, що відпові�

дає за проведення атестації підлег�

лого особового складу. Ось уже де�

кілька років у Збройних Силах

функціонує нова кадрова система,

в основі якої закладено абсолютно

прозорий механізм рейтингової

оцінки та висування на вищі поса�

ди. Однак, чи завжди він спрацьо�

вує? На жаль, ні. Відомі факти фор�

мального ставлення до оцінюван�
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ня офіцерів. Практика засвідчує

недостатній рівень культури та

правосвідомості як командирів,

так і самих військовослужбовців

щодо здійснення щорічних атесту�

вань та проведення засідань атес�

таційних комісій. Так, це робота

кадрових органів, однак «ведуча

скрипка» в оцінюванні офіцерів

все ж належить командиру. Важли�

во, аби тут превалював суто об’єк�

тивний підхід, що ґрунтується на

фактах, ставленні офіцера до спра�

ви та його відповідальності. Зокре�

ма, в армії Великої Британії, зазна�

чає Сергій Трифонов, у командира

є лише два пункти, через які йому

можуть зламати всю його

кар’єру, — це боєготовність та

оцінка підлеглого персоналу. І не

дай Боже, якщо він допустить най�

меншу упередженість чи суб’єкти�

візм з атестацією. 

Департамент кадрової політики

МО України всебічно запроваджує

систему ефективного управління

кар’єрою та настійливо наполягає

на індивідуальному підході у робо�

ті з військовослужбовцями. 

— Мені довелося проходити

службу на посаді начальника відді�

лу кадрів ескадри різнорідних сил

Тихоокеанського флоту, — розпо�

відає Сергій Трифонов. — Мав за

правило щодня до обіду попрацю�

вати на одному зі «своїх» кораблів.

Обговорював з командирами мож�

ливості кадрових призначень, ці�

кавився їх думками щодо кожного

офіцера. Після обіду йшов працю�

вати з документами. Виходило, що

протягом місяця я бував на всіх

кораблях й у такий спосіб забезпе�

чував взаємозв’язок кадрового ор�

гану з командним складом. Нині,

на жаль, цей принцип втрачено.

Тонемо у папірцях, а живих людей

не бачимо. 

Департамент кадрової політики

спільно з Генеральним штабом

Збройних Сил України розробив

методичні рекомендації начальни�

кам та посадовим особам вихов�

них структур, кадрових органів з

питань збереження кращих вій�

ськовослужбовців на військовій

службі. Не панацея від усіх бід, од�

нак підмога.

Водночас до позитивів роботи зі

збереження кадрового потенціалу

слід віднести впровадження систе�

ми управління кар’єрою офіцерів

на основі сучасних технологій уп�

равління персоналом. На сьогодні

затверджено резерви кандидатів

для просування по службі за рей�

тинговим принципом та плани пе�

реміщення військовослужбовців

на посадах, опрацьовані паспорти

посад та алгоритми кар’єри офіце�

рів, що забезпечує прийняття вива�

жених кадрових рішень. Зокрема,

пріоритетного призначення на

вищі посади офіцерів, які мають

оперативно�стратегічний та опе�

ративно�тактичний рівні освіти,

високий рівень професійної підго�

товки (класної кваліфікації), прой�

шли підготовку за кордоном, є

учасниками бойових дій, мають

досвід служби у міжнародних

штабних елементах та участі в ми�

ротворчих операціях, мають нау�

кові ступені (вчені звання), володі�

ють іноземними мовами, а також

призначення на посади, відповід�

но до набутого рівня освіти та спе�

ціальності, випускників вищих вій�

ськових навчальних закладів,

ад’юнктур та докторантур.

На законодавчому рівні вдоско�

налено порядок комплектування

підрозділів Збройних Сил України,

які направляються до інших дер�

жав для участі у міжнародних ми�

ротворчих операціях. А ще, згідно з

Постановою Кабінету Міністрів Ук�

раїни від 1 грудня 2010 року

№ 1094, військовослужбовці вій�

ськової служби за контрактом за�

безпечуються обідом. Окрім цього,

їм надано можливість безкоштовно

отримувати вищу цивільну освіту

без відриву від військової служби.

Департамент кадрової політики

опрацював чимало нормативних

документів, в яких регламентуєть�

ся робота нової кадрової системи

та її суб’єктів. Головне, як зауважує

Сергій Трифонов, слід забути втлу�

мачене з часів радянської доби

«кадри вирішують все». Сьогодні

працівник кадрової служби, це пе�

редусім менеджер, який досконало

володіє нормативно�правовою ба�

зою, кваліфіковано використовує

сучасні технології кадрового ме�

неджменту, знає функціональну ді�

яльність військовослужбовців за

групою ВОС, яку він супроводжує,

а також вміло застосовує індивіду�

альні підходи при роботі з людьми.

Отож в умовах запровадження но�

вої кадрової системи роль коман�

дира не скасовується. Навпаки, са�

ме йому належить прерогатива в

роботі з людьми, в їх об’єктивній

оцінці як фахівців. 

— Користуючись нагодою, зверта�

юсь до кожного військовослужбов�

ця без огляду на звання чи посаду,

яку він займає, — зазначає директор

Департаменту кадрової політики

Сергій Трифонов. — Нині створені

всі умови для кар’єрного росту вій�

ськових фахівців. Аби ви, ваші здіб�

ності та досвід служили на благо

Збройних Сил, зміцнювали оборо�

ноздатність держави. Запевняю, що

кадрові органи зроблять все необ�

хідне для вашої реалізації, як профе�

сіоналів та захисників Вітчизни.

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ
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«П’ятсот один, п’ятсот два, п’ят�

сот три — кільце», — повторювали

один за одним українські парашу�

тисти. «Пеньшсет єдин, пеньшсет

два, пеньшсет чши — першстен», —

вторили їм польські десантники,

ведучи відлік до розкриття пара�

шута на свій лад. 

Таким чином вже в перший день

навчань в учбовому містечку, роз�

ташованому на території 79�ї Ми�

колаївської окремої аеромобільної

бригади, розпочалась підготовка

до десантування українських та

польських крилатих піхотинців. 

Як пояснив керівник навчання

командир 1�го аеромобільно�де�

сантного батальйону 79�ї Микола�

ївської окремої аеромобільної бри�

гади підполковник Ілля Федоренко,

необхідність підготовки була на�

гальною: польські десантники ні�

коли ще не стрибали з українським

парашутом. Тому перед стрибками

необхідно було пояснити особли�

вості його устрою та управління

цим засобом десантування. 

Виявилося, що наш парашут Д�6

вигідно відрізняється від їх АТ�95.

Ним можна управляти в повітрі,

розгортаючи навколо власної осі,

що дає можливість десантникові

спускатися за вітром, приземлюю�

чись тулубом вперед. Польський

парашут цієї властивості не має,

тому приземлення виходить більш

жорстке. 

Переконатися в більш високих

якостях наших парашутів поляки

мали змогу вже на другий день нав�

чань. Зробивши по чотири стриб�

ки, брати�слов’яни задоволено під�

німали кулак з піднятим догори ве�

ликим пальцем. 

— Добже, бардзо добже, — казали

вони, звертаючись до колег�укра�

їнців.

Утім, на цьому нові навички, які

отримали польські парашутисти,

не завершились. Наступним укра�

їнським «ноу�хау», яке випробува�

ли поляки, стало ведення вогню в

повітрі. Наші «блакитні берети»,

спускаючись на парашуті, «палять»

з автоматів і кулеметів по ворогу.

Польські десантники цього не

роблять — під час приземлення

зброя знаходиться в чохлі за спи�

ною. Тільки ставши на ноги, вони

дістають штурмові гвинтівки та

починають стріляти. Та побачив�

ши, як наші вже під час спуску ве�

дуть вогонь, і собі захотіли спробу�

вати. 

АКТУАЛЬНО

«КОЗАЦЬКИЙ СТЕП — 2011»: 
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з неба — на землю, і в бій!
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Взагалі�то повчитися один у од�

ного було чому. Адже польські вій�

ськові встигли повоювати і в Іраку,

і в Афганістані. Відтак, бойового

досвіду їм не позичати. Крім того,

після вступу Польщі у 1999 році в

НАТО збройні сили країни стали

інтенсивно реформувати, перет�

ворюючи їх на професійну армію.

Зміни торкнулися всього: від кіль�

кості і складу армії до укомплекто�

ваності її технікою та озброєнням.

Так, на навчаннях поляки мали

змогу продемонструвати свою но�

ву зброю. Це і пістолет «WISTA 94»,

і штурмова гвинтівка «BERYL», і

снайперська гвинтівка «ALEX», і ко�

ліматорний приціл «ЕОТ». Утім, се�

ред цього арсеналу нової зброї та

устаткування кидалось в око бага�

то знайомих «облич».

Так, їхній кулемет — вдосконале�

ний наш ПК, штурмова гвинтівка

«BERYL» — теж переробка з радян�

ського автомата Калашникова. До

речі, стверджувати, що все нове

краще старого не можна. Наприк�

лад, українські десантники, які

стріляли із нової снайперської

гвинтівки «ALEX», розповіли, що на

відміну від СВД польська зброя…

досить часто «клинить». Не у захва�

ті вони залишились й від польсько�

го пістолета «WISTA 94». Стосовно

штурмових гвинтівок «BERYL», то

основна їх відмінність — стрільба

не тільки поодинокими і довгими

чергами, а й короткими — по три

патрони. Як показує досвід, це до�

сить зручно. Крім того, уся стрі�

лецька зброя забезпечена новими

коліматорними прицілами. Це но�

вий вид прицілів, який активно ос�

воюють в усьому світі. Дивлячись,

як поляки без особливих зусиль

вражали всі поставлені перед ни�

ми цілі, наші десантники тільки

зітхали. Утім, вогонь за допомогою

таких прицілів краще усього вести

з близької дистанції — 150–200 м.

На більшій за 300–400 м вони не

годяться. І ще деякі «дрібниці» ко�

лег підкорили серце українських

десантників. Наші воїни, наприк�

лад, із заздрістю дивилися, як поля�

ки усі до одного стояли в строю

(при пекучому сонці) в сонцеза�

хисних окулярах. Для наших воїнів

це — дивина, для них — звичайна

справа. Проходження стройовим

маршем у колег�слов’ян теж інше,

більш розкуте. Якщо українці за

статутом повинні крокувати до

120 ударів на хвилину, то для поля�

ків головне не збитися з ноги. І

йдуть вони спокійніше. 

— Для солдата вишкіл є важли�

вим, але ще важливіші його профе�

сійні навички: вогнева, тактична

підготовка, фізичний розвиток.

Саме це і є тим, що ми винесли з

Іраку, — пояснив старший серед

поляків — командир батальйону

25�ї бригади Повітряної кавалерії

майор Кшиштоф Сарновські.

Під кінець навчань відбувся день

високоповажних персон: україн�

ським та польським командирам

продемонстрували озброєння та

техніку, яку використовували

обидві сторони під час навчання.

Наступним елементом стала де�

монстрація того, чому навчились

учасники навчань. Це, в першу чер�

гу, їх сумісні дії під час виконання

бойового завдання. 

Перший епізод являв собою імі�

тацію дій українсько�польського

автопатруля, який під час несення

служби «напоровся» на мінне по�

ле, після чого його обстріляли те�

рористи. Інший — напад із засід�

ки на колону автотехніки, яка

просувалась за визначеним мар�

шрутом. В обох випадках україн�

ські та польські десантники діяли

впевнено, професійно та злагод�

жено, відтак напад «ворогів» було

відбито, а самих терористів зни�

щено. Вогневу підтримку учасни�

кам навчань надали два вертольо�

ти Мі�24 11�го полку армійської

авіації.

Коментуючи дії зведеної україн�

сько�польської роти, бригадний

генерал Марек Соколовські визнав,

що задоволений побаченим.

— І українські, і польські десан�

тники діяли відмінно, заслугову�

ють на високу оцінку, — відзначив

він.

Так само високо оцінив дії учас�

ників навчання і тимчасово вико�

нуючий обов’язки командира 79�ї

аеромобільної бригади полковник

Юрій Клят. Відповідаючи на пи�

тання журналістів про те, які ко�

рективи хотілось би внести в нас�

тупні навчання серії «Козацький

степ», обидва керівники відзначи�

ли, що варто було б збільшити мас�

штаб навчань, залучивши до них

по роті, а, можливо, й по батальйо�

ну з кожної сторони. Крім того, ба�

жано приєднати до навчань й інші

країни.

ßðîñëàâ ×ÅÏÓÐÍÈÉ, ôîòî àâòîðà
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— На рівні рота (батарея) — ба�

тальйон (дивізіон) — полк (брига�

да), де проходить службу найбільша

кількість особового складу, система

формування важливої складової бо�

йового потенціалу українських

Збройних Сил — його духовного

фактора, працює неефективно, —

говорить Валентин Миколайо�

вич. — Більш того, спостерігається

поступова втрата ефективності ста�

лих форм системи військового ви�

ховання у підрозділах та військових

частинах, а впровадження нових

форм (обумовлено переходом на

комплектування військовослужбов�

цями контрактної служби) відбува�

ється надто повільно. 

— Одна з причин цього — недос�

татня укомплектованість посад ви�

ховних та соціально�психологіч�

них структур.

Так, загальна їх укомплектова�

ність у Збройних Силах України на

початок червня 2011 року склада�

ла 67%, при цьому посади заступ�

ників командирів рот (батарей)

були укомплектовані лише на 59%,

політологів — 63%, психологів —

67%, спеціалістів соціальної робо�

ти — 73%, правового виховання —

74%. Однією з причин такого стану

є дострокове звільнення офіцерів

структур виховної та соціально�

психологічної роботи через соці�

альні чинники та розчарування у

своїй військовій професії. Так, з

числа випускників ВІКНУ 1995�

2010 років за спеціальностями

«психологія», «політологія» та

«правове виховання» на початок

червня 2011 року у Збройних Си�

лах України проходили службу ли�

ше 35%. Всього випускниками ВІК�

НУ, тобто професіоналами у галузі

психології, політології та правово�

го виховання, укомплектовано

менше 10% посад фактичної чи�

сельності структур виховної та со�

ціально�психологічної роботи у

Збройних Силах України. Випуск

2011 року вніс невеликі позитивні

зрушення у цю сумну статистику.

Навіть з урахуванням чисельнос�

ті офіцерів, які отримали спеціаль�

ну військову гуманітарну освіту до

1991 року, загальна укомплектова�

АКТУАЛЬНО

Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè ó öüîìó ðîö³ ñâÿòêóâàòèìóòü
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чи відповідає її сучасний стан

потребам Збройних Сил України?

ВВВВИИИИХХХХООООВВВВННННАААА    РРРРООООББББООООТТТТАААА ::::     
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ність структур виховної та соціаль�

но�психологічної роботи у Зброй�

них Силах України спеціалістами з

базовою гуманітарною освітою не

перевищує 50%. Так, у повітряному

командуванні «Захід» цей показ�

ник дорівнює 42%, у навчальному

центрі «Десна» лише половина зас�

тупників командирів батальйонів

(дивізіонів) з виховної роботи та

17% заступників командирів рот

(батарей) з виховної роботи у пер�

ший половині 2011 року мали про�

фільну гуманітарну освіту.

Наведений рівень «професіона�

лізації» виховних структур навряд

чи можна вважати оптимістичним,

проте не він становить основну

загрозу ефективності функціону�

вання цих структур та визначення

їх майбутнього. Найбільшою заг�

розою є недостатня «професійна

спроможність», коли наявність

спеціальної гуманітарної освіти не

гарантує високий рівень проф�

придатності.

— Можливо, це пояснюється
рівнем фахової підготовки
викладачів профільних
навчальних закладів?

— Це пов’язано зі змістом викла�

дання профільних для військового

спеціаліста навчальних дисциплін

у ВІКНУ. Підкреслюю, не з якістю

роботи викладачів (якість навчаль�

но�виховного процесу є досить

високою), а зі змістом профільних

навчальних дисциплін.

За останні 10 років склалася уні�

кальна за своєю абсурдністю ситу�

ація, коли, по�перше, посадові

обов’язки спеціалістів виховних

структур нормативно не закріпле�

ні (існують лише загальні напрями

їх діяльності без деталізації зав�

дань для рівнів роти, батальйону,

полку, бригади), по�друге, деталіза�

ція завдань не закладена у освіт�

ньо�кваліфікаційних характерис�

тиках (ОКХ) випускників ВВНЗ,

що формують перелік знань та

вмінь, якими повинні володіти

офіцери на первинних посадах

(безпосередньо після випуску) та

на наступній посаді. 

У свою чергу, зміст військово�гу�

манітарних дисциплін залежить

від теоретичних розробок у цих

галузях та впровадження їх у нав�

чальний процес курсантів (слуха�

чів) ВВНЗ та офіцерів�практиків

військ (сил). Саме тут криється од�

на з головних причин кризового

стану виховної та соціально�пси�

хологічної роботи у Збройних Си�

лах. Іншою вирішальною причи�

ною є руйнування системи забез�

печення діяльності офіцерів, які

відповідають за виховання підлег�

лих.

Тобто, діючі у Збройних Силах

України концепції виховної робо�

ти, а також гуманітарного і соці�

ального розвитку виявилися зав�

часними та занадто ідеалістични�

ми. Теорія перевіряється практи�

кою, а практичні результати

процесу військового виховання,

на жаль, позитивними назвати

важко. Для підтвердження цього

висновку достатньо подивитися

лише на одну проблему, а саме —

на практично неконтрольовану

плинність молодих офіцерів та

військовослужбовців військової

служби за контрактом. В основі

цих явищ є не лише соціальні чин�

ники, а дуже багато проблем вій�

ськово�патріотичного виховання,

ставлення до військових династій,

морально�психологічного клімату

у військових частинах, організації

життєдіяльності молодих офіце�

рів, існування офіцерського кор�

пусу тощо. 

Однак необхідно відзначити бе�

зумовну організуючу користь для

військ (сил) наслідків прийняття

всіх концепцій: у 1993 році — Кон�

цепції соціально�психологічної

служби; у 1998 — Концепції вихов�

ної роботи у Збройних Силах та

інших військових формуваннях

України; у 2004 — Концепції гума�

нітарного і соціального розвитку у

Збройних Силах України. Заради

справедливості слід сказати, що

практика реалізації концепції ви�

ховної роботи у Державній при�

кордонній службі, Внутрішніх вій�

ськах МВС України дала досить не�

погані результати.

Потрібна нова концепція вихо�

вання, що інтегрує позитивні нап�

рацювання минулих років на під�

ставі критичного аналізу здобутків

та помилок. 

— А що можна вважати кри�
теріями ефективності вихов�
ної та соціально�психологіч�
ної роботи сьогодні? 

— Вочевидь, відповідь міститься

у статтях 72, 107 та 115 Статуту

внутрішньої служби України, де

визначені обов’язки заступників

командирів полку, батальйону та

роти з виховної роботи. 

Ці статутні положення були за�

тверджені Законом України у 1999

році. З того часу неодноразово змі�

нювалися назви посад, вони лікві�

довувалися та відновлювалися.

У військових частинах та підрозді�

лах з’являлися військові психологи

та політологи, соціологи, психофі�

зіологи. Був час, коли в ротах (ба�

тареях та рівних їм підрозділах)

замість заступників з виховної ро�

боти була введена посада психоло�

га роти (батареї). Але жодного разу

зміни до військових статутів з цих

питань не вносилися, а за стрімки�

ми змінами назв спеціалістів ви�

ховного профілю та змісту вій�

ськова освіта не встигала опера�

тивно реагувати. В результаті на

посади психологів призначали ін�

женерів, інших військових спеціа�

лістів, вельми далеких від специфі�

ки виховної роботи. 

На етапі становлення Збройних

Сил України введення посад пси�

хологів рот (батарей) було проя�

вом переходу від командно�адмі�

ністративного стилю керування

(вплив через партійні та комсо�

мольські організації) часів Радян�

ської Армії до більш демократич�

ного та людяного, як тоді здавало�

ся. Це хотіли зробити через наси�

чення військ (сил) спеціалістами в

галузі психології, політології, соці�

ології, психофізіології та культуро�

логії. Проте використовувати їх за

призначенням у військових части�

нах не навчились. А головне — не

було визначено їх місце та роль під

час бойового застосування військ

(сил), що автоматично виключало

їх з системи бойової підготовки.

Найбільш відчутно це позначилося

в ротах (батареях) та їм рівних,

тобто ключових підрозділах, які

визначають якість Збройних Сил.

Також не був врахований той

фактор, що для повноцінного,

ефективного впливу на особовий

склад треба було володіти не лише

спеціальними знаннями, а й бути в

повному розумінні військовим фа�

хівцем, мати знання та навички

офіцера підрозділу. У арсеналі

ТЕМА НОМЕРУ

Â³äâåðòå ³ãíîðóâàííÿ êîìàíäèðîì ïîðàä

ïñèõîëîãà íå ñïðèÿº ï³äâèùåííþ àâòîðèòåòó

îñòàííüîãî ÿê îô³öåðà ³ ôàõ³âöÿ.
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ефективного виховного впливу

офіцера на підлеглого залишають�

ся незмінними такі постулати, як

авторитет військового професіо�

нала, особистий приклад у бойовій

підготовці та під час бою. 

В результаті офіцери�психологи,

як правило, не були сприйнятими

ані офіцерським колективом, ані

підлеглими, ставали своєрідним

«інородним» тілом. Це повторило�

ся і після виведення психологів зі

штату рот (батарей) та їх переве�

дення до батальйонів. Більш того,

офіцери, які приклали чимало зу�

силь для набуття навичок «бойово�

го офіцера» (наприклад, у аеромо�

більній бригаді у місті Житомир, де

офіцери�психологи завоювали ав�

торитет справжніх офіцерів�де�

сантників) після переведення до

управління батальйонів (дивізіо�

нів) знову були відірвані від справ�

жньої бойової підготовки та, як

наслідок, почали втрачати автори�

тет «бойового офіцера», а разом з

ним — виховну впливовість на вій�

ськовослужбовців підрозділів.

— На Вашу думку, всі пробле�
ми наразі зосереджені в ротах
(батареях)?

— Рота (батарея) та їм рівні під�

розділи є (на жаль, на практиці —

лише теоретично) центром прик�

ладання зусиль, основним об’єк�

том впливу системи виховної та

соціально�психологічної роботи.

Але те, що відбувається в підрозділі,

є лише кінцевою ланкою роботи

всіх без виключення ланок вій�

ськового управління.

Тому загострення проблем у сис�

темі виховної та соціально�психо�

логічної роботи у Збройних Силах

України на рівні рота (батарея) —

батальйон (дивізіон) — полк (бри�

гада) означає на практиці пору�

шення управлінського ланцюга та

послідовності технологічних про�

цесів на всіх рівнях військового

управління. При цьому ефектив�

ність вирішення ротою (батареєю)

в мирний та воєнний час визначе�

них їм завдань є головним показ�

ником ефективності діяльності ор�

ганів військового управління, в то�

му числі органів виховної та соці�

ально�психологічної роботи. 

— Виходить, що система пси�
хологічного забезпечення до
цього часу не вийшла з катего�
рії «бажаної мрії»… Чому так
відбувається?

— На думку командирів рівня

«взвод — рота», відповідь проста: не

помітна користь від діяльності вій�

ськових психологів. Більшість з то�

го, що вони роблять, не пов’язане з

реальними потребами як окремих

військовослужбовців, так і підрозді�

лів у цілому. Наприклад, уявіть собі:

за результатом психологічного тес�

тування та обробки результатів пси�

холог батальйону підготував психо�

логічні рекомендації командирам

взводів щодо недоцільності (недос�

татня психологічна стійкість до

стрес�факторів) заступання певних

солдат на варту або днювальними

парку ОВТ. При цьому замінити їх

нема кому. Що повинен робити ко�

мандир? Як він має використовува�

ти рекомендації психолога? Чи по�

винен командир прислухатися до

порад психолога, якщо командир

взводу та сержанти запевняють йо�

го, що «все буде гаразд»? 

Цей приклад демонструє норма�

тивну невизначеність практики

функціонування офіцерів�психо�

логів, а також обмеженість надій�

ного інструментарію їх діяльності.

Ігнорування порад психолога не

сприяє підвищенню його автори�

тету як військового спеціаліста. 

— А чи є взагалі авторитет у
посад гуманітарного профілю
на рівні підрозділів у військах
(силах)?

— Безумовно, багато що зале�

жить від самих офіцерів незалеж�

но від їх військової спеціальності.

Разом з цим, у більшості команди�

рів рот (батарей) та взводів (за ре�

зультатами спостережень під час

інспекційних заходів) склалося пе�

реважно негативне ставлення до

ефективності діяльності офіцерів�

психологів та офіцерів�політоло�

гів. Більш того, значна кількість ко�

мандирів підрозділів вважає ці по�

сади зайвими.

Цікаво що це твердження супе�

речить більшості відгуків про офі�

церів�випускників гуманітарного

профілю ВІКНУ. Але дисципліно�

ваність, виконання визначених

завдань конкретною людиною

зовсім не означає, що функціону�

вання військового спеціаліста на

визначеній посаді є ефективним

для підрозділу та військової части�

ни. Тим більше, що критеріїв оцін�

ки ефективності діяльності офіце�

рів�психологів та офіцерів�політо�

логів не існує. 

Крім того, наявність офіцерів�

психологів на відповідних посадах

не впливає помітно на стан заван�

таження офіцерів командного та

технічного профілю нарядами на

службу (несення служби началь�

ником варти, помічником черго�

вого по військовій частині, черго�

вим по парку бойових машин) че�

рез брак потрібних знань та нави�

чок у випускника ВІКНУ. 

Звинуватити в цьому ВВНЗ? Але

його викладачі чітко дотримували�

ся програм підготовки на підставі

переліку вмінь та навичок випус�

кників згідно з освітньо�кваліфіка�

ційними характеристиками, що

затверджені замовником на підго�

товку психологів. 

Ще складніша ситуація з офіце�

рами�політологами. Зі шпальт га�

зет та з екранів телевізорів з про�

фесією політолога особовий склад

військ (сил) у основному знайо�

мий. А яка його роль у батальйоні

(дивізіоні) та їм рівних підрозділах

мало хто зможе відповісти навіть з

числа досвідчених командирів.

Більш того, під час навчання у

ВВНЗ ці спеціалісти, в основному,

готувалися за програмою підго�

товки цивільного політолога. Тому

багато хто з випускників з перших

днів призначення на посади почи�

нає відчувати свою непотрібність у

військах (силах). Це завершується

формуванням стійкого бажання

достроково звільнитися. 

— Так хто ж винний у трагеді�
ях молодих лейтенантів, і з чо�
го починається авторитет офі�
цера?

— З визначення його ролі в сис�

темі військового управління, фун�

кціонального призначення під час

бойового застосування та у проце�

сі бойової підготовки; визначення

мети діяльності, нормативного

закріплення обов’язків та прав.

У низькому авторитеті офіцерів�

Çà ñòð³ìêèìè çì³íàìè íàçâ ñïåö³àë³ñò³â

âèõîâíîãî ïðîô³ëþ â³éñüêîâà îñâ³òà

ðåàãóâàòè íå âñòèãàëà. Â ðåçóëüòàò³ íà

ïîñàäè ïñèõîëîã³â ïðèçíà÷àëè ôàõ³âö³â,

äàëåêèõ â³ä âèõîâíî¿ ðîáîòè. 



31

психологів та офіцерів�політоло�

гів менше всього провини офіце�

рів, які отримали ці військові спе�

ціальності. Некоректно звинувачу�

вати у цьому й ВВНЗ, що здійснили

підготовку цих спеціалістів. 

Інспекційна діяльність у військах

(силах) виявляє потребу у військо�

вих спеціалістах в галузі психоло�

гії та політології. Про роль військо�

вих психологів вже написано бага�

то, тому назву найбільш актуальні

для Збройних Сил напрямки вико�

ристання офіцерів�політологів. До

них відносяться: організація вій�

ськово�цивільних взаємовідносин

в інтересах військової частини,

оцінка соціально�політичної та

морально�психологічної обста�

новки в районах приведення вій�

ськової частини у бойову готов�

ність та їх застосування, оцінка

якості людських мобілізаційних

ресурсів, організація військово�

патріотичного виховання військо�

вослужбовців та допризовної мо�

лоді, робота з національними ЗМІ

та іноземними журналістами.

— Що може змінитися з по�
верненням заступників ко�
мандирів рот (батареї) з ви�
ховної роботи? 

— Відповідно до наказу Міністра

оборони України від 6 червня 2008

року № 244 «Про введення посад

та структурних підрозділів з ви�

ховної та соціально�психологічної

роботи у Збройних Силах Украї�

ни» були введені посади заступни�

ків командирів окремих (навчаль�

них, рот військової дисциплінар�

ної частини) рот (батарей) з ви�

ховної роботи. Наказом Міністра

оборони України від 13 грудня

2010 року № 659 «Про затверджен�

ня Змін до Загальної структури ор�

ганів з виховної та соціально�пси�

хологічної роботи Збройних Сил

України» цей перелік був пошире�

ний на роти охоронні та такелажні

(на арсеналах, базах, складах). Крім

того, посада заступника командира

роти (батареї) з виховної роботи

була передбачена у ротах (батаре�

ях), що входять до складу ОСШР зі

штатною чисельністю 50 військо�

вослужбовців і більше, а також в ук�

раїнських миротворчих контин�

гентах. На воєнний час посада зас�

тупника командира з виховної ро�

боти передбачена у кожній роті

(батареї). Станом на квітень 2011

року у Збройних Силах було 158

відповідних посад, з яких понад

40% було не укомплектовано.

До цього часу залишається не�

визначеною система підготовки

цих військових спеціалістів. ВІКНУ

об’єктивно не спроможний здій�

снювати повноцінну військову та

військово�технічну складові підго�

товки офіцерів для призначення

на посади заступників командирів

рот (батарей) з виховної роботи.

Найбільш ефективно та якісно во�

на може бути здійснена у видових

ВВНЗ. Це пов’язане з тим, що зас�

тупник командира роти (батареї),

крім складових виховної роботи,

має у повному обсязі виконувати

обов’язки командира у разі його

відсутності або загибелі (поранен�

ні) під час бою. 

Після виходу наказу Міністра

оборони України від 13 грудня

2010 року № 659 передбачалося,

що посади заступників командирів

рот (батарей) з виховної роботи у

значній кількості з’являться у вій�

ськових частинах ОСШР, але цього

не відбулося через скорочення чи�

сельності взводів механізованих

рот мирного часу. 

Слід зауважити, що повернення

посад заступників командирів рот

(батарей) з виховної роботи не оз�

начає ліквідацію посад військових

психологів та політологів. Всі ці

посади мають особливі специфіч�

ні завдання та повинні використо�

вуватися у тісній взаємодії. На

жаль, основи необхідної взаємодії

цих військових спеціальностей до

цього часу нормативними доку�

ментами не закріплені.

Перспективи формування сучас�

них Збройних Сил України, здат�

них протистояти наявним та пер�

спективним воєнним загрозам, ви�

магають одночасної підготовки

всіх трьох військових спеціаль�

ностей. При цьому майбутня підго�

товка заступників командирів рот

(батарей) з виховної роботи у ви�

дових ВВНЗ має бути спрямована

на підготовку військових спеціа�

лістів, здатних забезпечити авто�

номне використання роти як так�

тичної одиниці. Це потребує ство�

рення органу управління роти. До

нього мають увійти разом з коман�

диром підрозділу його заступники

з виховної роботи та з матеріаль�

но�технічного забезпечення. Це —

перспективи, а сьогодні є актуаль�

ним якнайшвидше прийняття рі�

шення щодо початку підготовки

видовими ВВНЗ офіцерів за спеці�

альністю «заступник командира

роти (батареї) з виховної роботи».

Áåñ³äó â³â Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

Ïðîôåñ³îíàëè ó ãàëóç³ ïñèõîëîã³¿ òà ïðàâà

ñòàíîâëÿòü ìåíøå 10 â³äñîòê³â ÷èñåëüíîñò³

ñòðóêòóð âèõîâíî¿ òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿

ðîáîòè ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè. 
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Рішення вважати кожну другу
неділю вересня Міжнародним
днем пам’яті жертв фашизму,
прийняте у далекому 1962 ро�
ці, аж ніяк не є випадковим.
Адже саме у вересні 1939�го з
вторгнення фашистської Ні�
меччини на територію Польщі
розпочалася Друга світова вій�
на і саме у вересні 45�го — капі�
туляцією мілітаристської Япо�
нії — вона закінчилася. За свої�
ми масштабами, людськими
втратами і матеріальними вит�
ратами Друга світова не має со�
бі рівних. Адже в цю війну бу�
ло втягнуто 61 державу, у тій
чи іншій мірі вона торкнулася
більше 80 відсотків населення
земної кулі, воєнні дії велися
на території 40 держав, а та�
кож в акваторіях Атлантично�
го, Північного Льодовитого,
Тихого і Індійського океанів. У
ході війни загинуло понад 55
мільйонів чоловік. А найвід�
чутніших втрат зазнав Радян�
ський Союз: близько 27 міль�
йонів людей стали жертвами
цієї війни — найкривавішої за
всю історію людства. 

Всеукраїнська громадська орга�

нізація «Загальновоїнська спілка

України» створена в 1997 році. У

складі Спілки 27 регіональних ор�

ганізацій, у своїх лавах вона налі�

чує понад 350 тисяч членів. З 2005

року Спілка бере активну участь у

міжнародній героїко�патріотич�

ній акції «Георгіївська стрічка» та

постає офіційним партнером акції

в Україні.

— Міжнародна акція «Георгі�
ївська стрічка», яку Ваша орга�

нізація як офіційний партнер
проводить в Україні вже
п’ятий рік поспіль, як на мене,
є величезним внеском у анти�
фашистський рух, а також чу�
довою спробою привернути
увагу суспільства до потреб на�
ших ветеранів — Солдатів Ве�
ликої Перемоги, яких ми, на
жаль, втрачаємо щодня… 

— Так, адже Георгіївська стріч�

ка — це символ солдатської доб�

лесті та звитяги. У дореволюційній

Росії вона прикрашала Георгіїв�

ський хрест — найвищу відзнаку

солдатської доблесті, а у роки Ве�

ликої Вітчизняної війни саме вона

асоціювалась з легендарним «Ор�

деном Славы», з елітою війська, з

гвардією. І не дивно, що сьогодні

Георгіївська стрічка сприймається

суспільством не як фрагмент дер�

жавної нагороди, а, насамперед, як

актуальний та сучасний символ

нашої Великої Перемоги над фа�

шизмом. Сьогодні саме Георгіїв�

ська стрічка нагадує про велич Пе�

ремоги, про героїзм та доблесть

наших фронтовиків, які відстояли

рідну землю у пекельній битві з фа�

шизмом. 

Свого часу Всеукраїнська гро�

мадська організація «Загальново�

їнська спілка України» підтримала

ініціативу патріотично налашто�

ваних журналістів РІА «Новини» та

студентської общини Москви і від�

тоді ми є офіційними партнерами

Міжнародної героїко�патріотич�

ної акції в Україні. І мені дуже при�

ємно, що ця чудова традиція знай�

шла підтримку в нашій державі. До

того ж, ця акція є потужним консо�

лідуючим чинником для усіх

верств нашого суспільства, оскіль�

ки під час її проведення об’єдну�

ються люди, різні за віком, статка�

ми, політичними уподобаннями.

І цьому є своє логічне пояснення:

Велика Вітчизняна війна, злочини

фашистів, біль втрат торкнулися в

Україні кожної родини без винятку

і тому гордість за Велику Перемогу,

яку здобули наші діди та прадіди у

далекому 1945 році, у нас на гене�

тичному рівні. Велика Перемога —

одна на всіх!

До речі, цього року в Україні до

участі в акції було залучено понад

сім тисяч волонтерів, переважно

це молоді люди, що не може не ра�

дувати. І повірте, вони не поодино�

кі — їх громадянську позицію поді�

ляють їхні ровесники в усіх без ви�

нятку країнах�союзницях в анти�

гітлерівської коаліції — Франції,

Великій Британії, США…

Для сучасної молоді події тих ча�

сів — це вже сторінки історії. Але ж

люди, які власною кров’ю вписали

ці сторінки у літопис Великої Пе�

ремоги, — живі. Вони поруч з на�

ми і потребують належної уваги з

боку суспільства. Для них сам факт

проведення цієї акції — данина

вдячності їх ратному подвигу,

пам’яті про страхіття фашизму та

запорука неможливості його від�

родження. 

— На Вашу думку, ті події, що
сталися у Львові в травні 2011
року, є свідченням хвороби на�
шого суспільства чи це не біль�
ше, ніж спроба групи молод�
чиків спровокувати громад�
ський безлад у місті, яке, до ре�
чі, також постраждало від
фашизму? 

АКТУАЛЬНО

Голова Всеукраїнської громадської
організації «Загальновоїнська спілка
України» Олег КАЛАШНІКОВ:
«««« СССС пппп рррр оооо бббб ииии     гггг ееее рррр оооо їїїї зззз аааа цццц іііі їїїї     пппп оооо пппп лллл іііі чччч нннн ииии кккк іііі вввв
фффф аааа шшшш ииии зззз мммм уууу     іііі     нннн аааа цццц ииии зззз мммм уууу     ————     цццц ееее     вввв ииии кккк лллл ииии кккк
сссс уууу сссс пппп іііі лллл ьььь сссс тттт вввв уууу ,,,,     яяяя кккк ииии йййй     нннн ееее     мммм оооо жжжж нннн аааа
зззз аааа лллл ииии шшшш аааа тттт ииии     пппп оооо зззз аааа     уууу вввв аааа гггг оооо юююю .... .... ....     ВВВВ     іііі мммм ’’’’ яяяя
сссс вввв іііі тттт лллл оооо їїїї     пппп аааа мммм ’’’’ яяяя тттт іііі     нннн аааа шшшш ииии хххх     бббб аааа тттт ьььь кккк іііі вввв     іііі     дддд іііі дддд іііі вввв ,,,,
щщщщ оооо     пппп ееее рррр ееее мммм оооо гггг лллл ииии     фффф аааа шшшш ииии зззз мммм     уууу     ВВВВ ееее лллл ииии кккк іііі йййй
ВВВВ іііі тттт чччч ииии зззз нннн яяяя нннн іііі йййй     вввв іііі йййй нннн іііі »»»»

11 вересня — Міжнародний день пам’яті жертв фашизму



— Львів для мене — це місто інте�

лігенції, митців та високоосвічено�

го прошарку суспільства, але, зви�

чайно, це ще не вся Україна. Більше

того, у самому Львові тисячі людей

щиро засуджують дії провокаторів,

які під радикально�націоналістич�

ними гаслами намагаються при�

вернути до себе увагу суспільства.

Відтак, все, що трапилося у Львові в

травні цього року, не притаманне

висококультурній, історично вива�

женій українській нації. Подібні

явища є бридкими і огидними,

перш за все, для львів’ян, не кажучи

вже про інших наших співвітчиз�

ників. І не треба прив’язувати ок�

ремі випадки прояву сучасного не�

офашизму до рис, властивих всім

українцям. Подібні провокації з

боку новітніх неонацистів паплю�

жать не тільки толерантний дух ук�

раїнського народу, але й наносять,

на жаль, відчутну шкоду іміджу Ук�

раїни у світі.

Відверто кажучи, раніше я не міг

навіть уявити собі, що в країні, яка

на собі відчула весь жах фашист�

ського поневолення, у День Пере�

моги 9 Травня радикально налаш�

товані молодики будуть зривати з

людей Георгіївські стрічки, прини�

жувати ветеранів війни, перешкод�

жати їх бажанню віддати данину

пам’яті загиблим однополчанам…

Як люди військові ми переконані,

що подібні провокації не є відоб�

раженням громадянської позиції

українського народу чи його став�

лення до подій Великої Вітчизня�

ної війни. Вони влаштовані «най�

манцями», які, намагаючись себе

самореалізувати в такий сумнів�

ний спосіб, використовують бруд�

ну ідеологію, яку світове співтова�

риство засудило ще у 1946�му в

Нюрнберзі, а спроби героїзації на�

цизму визнаються злочином серед

усіх демократичних держав сьо�

годні. І Україна в цьому — не виня�

ток: ми нікому не дамо жодного

шансу відродити в Україні фашизм

і нацизм. 

— Олеже Івановичу, наша бе�
сіда відбувається напередодні
Всесвітнього дня вшанування
пам’яті жертв фашизму і, на�
певно, це дуже символічно, ос�
кільки Всеукраїнська громад�
ська організація «Загальново�
їнська спілка України», яку Ви
очолюєте, — в перших лавах
антифашистського руху в Ук�
раїні. 

— Так, і це є принциповою пози�

цією кожного члена нашої органі�

зації — бути готовим дати відсіч

будь�яким спробам націонал�ра�

дикалів реанімувати фашизм та на�

цизм в нашій державі. Я сам наро�

дився, на Рівненщині, в родині

фронтовиків, які пройшли нелег�

кими дорогами Великої Вітчизня�

ної війни. І головною базовою оз�

накою формування мого світогля�

ду було виховання на засадах лю�

бові до рідної землі, до її

героїчного минулого. Тож цілком

природним було моє прагнення з

дитинства стати захисником Віт�

чизни — спочатку суворовцем, по�

тім курсантом Київського вищого

загальновійськового командного

училища, а згодом — і офіцером�

розвідником. Саме за роки служби,

разом з набуттям фахового вишко�

лу як військового, формувалися

мої погляди щодо неприпустимос�

ті відродження такого ганебного

явища, як фашизм і нацизм. І це

цілком природно, адже не тільки

моя родина, а й мільйони інших

українських родин та братніх на�

родів постраждали в роки Великої

Вітчизняної війни саме від фа�

шистської навали.

Серед членів нашої організації

не тільки кадрові офіцери, за пле�

чима яких чималий військовий

досвід, але й члени родин захисни�

ків Вітчизни. І кожного з нас об’єд�

нує прагнення бачити нашу держа�

ву демократично розвиненою,

економічно потужною та мораль�

но здоровою. Сьогодні «Загально�

воїнська спілка України» будує

свою діяльність на засадах актив�

ної протидії будь�яким спробам ге�

роїзації нацизму, явищам фашиза�

ції радикальних рухів, які, на жаль,

ще мають місце в нашій країні. Бе�

зумовно, ми сприймаємо це як

виклик суспільству, який не можна

залишати поза увагою. І, повірте, у

нас достатньо сил і наснаги, щоб

захистити пам’ять наших батьків і

дідів. Ми просто не маємо мораль�

ного права забути злочини нациз�

му та допустити відродження фа�

шизму як загрози існування всього

людства. І хоча з фашизмом було

покінчено 66 років тому, небезпе�

ка його відродження, на жаль, все ж

таки існує. 

— Не знаю, чи погодитеся Ви
зі мною, але поколінню 50�х,
60�х, врешті�решт, 70�х з вій�
ськово�патріотичним вихо�
ванням поталанило більше,
ніж теперішній молоді. Адже у
нас і фільми про війну були
найулюбленішими, і гра «Зір�
ниця» з польовою кашею на
додачу була явищем, подією…
На цю гру ми чекали не менше,
ніж на шкільні канікули…

ТОЧКА ЗОРУ

Íà æàëü, íå âñ³ ðîçóì³þòü, ùî ïðàâî íà

íîñ³ííÿ îäíîñòðîþ òðåáà çà-ñëó-æè-òè! ² â

áóäü-ÿê³é öèâ³ë³çîâàí³é êðà¿í³ ñâ³òó í³õòî é

ãàäêè íå ìàº, ùî êàìóôëÿæ ìîæíà

âèêîðèñòîâóâàòè â ÿêîñò³ ðîáî÷î¿ ðîáè.
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— Згоден, бо культ поваги до за�

хисника Вітчизни, культ війська,

армії, виховувався змалку, з моло�

ком матері... «Якщо не будеш їсти

каші — солдатом не станеш». Все

це звідти… Тому що з належного

виховання любові до рідної землі,

поваги до своєї армії, її героїчного

минулого починається процес

формування кожного з нас як Гро�

мадянина і Патріота… Саме це ми й

ставили собі за мету, коли минуло�

го року проводили Всеукраїнський

форум щодо розвитку суворов�

ського руху в Україні під гаслом

«Послужимо Вітчизні разом!». Усі

ми добре пам’ятаємо, що свого ча�

су сама поява суворовських учи�

лищ була викликана життєвою не�

обхідністю, оскільки тисячі і тися�

чі дітей, чиї батьки у роки Великої

Вітчизняної війни загинули від рук

фашистів, потребували належного

виховання, аби стати повноцінни�

ми членами суспільства. І суворов�

ські училища з цією місією впора�

лися блискуче: вони виконували

універсальну роль збереження ге�

нофонду нації. Засновані на слав�

них історичних та бойових тради�

ціях, вони були своєрідним гаран�

том існування держави, а їхні ви�

пускники поповнювали лави

курсантів військових училищ і від�

тоді їхнє життя було неподільно

пов’язане з військом. Тож чому ми

сьогодні повинні нехтувати тим

педагогічним досвідом, який сто�

їть за суворовським рухом, та

уособлює чи не головне — вихо�

вання патріота своєї країни, який

готовий цілком присвятити себе

святим ідеалам служіння Вітчизні. 

Наразі в нашому суспільстві від�

бувається переосмислення життє�

вих цінностей. І процеси навчання

та виховання стають ключовими

елементами пошуку та відновлен�

ня тих ідеалів, які б допомогли на�

шому суспільству відродити най�

кращі, генетично закладені патріо�

тичні складові української нації.

Військово�патріотичне виховання

має будуватися, в першу чергу, на

засадах духовності. Сама історія

довела: система виховання, яку

сповідували у суворовських учили�

щах, повністю себе виправдала. Ус�

відомлюючи особисту відповідаль�

ність за розвиток і зміцнення дер�

жавності, саме наша Спілка висту�

пила ініціатором проведення 22

лютого 2012 року Міжнародного

Суворовського збору в столиці Ук�

раїни місті�герої Києві.

Я глибоко переконаний: і сьогод�

ні вимогою часу стає необхідність

проведення єдиної державної по�

літики у сфері військово�патріо�

тичного виховання молоді. І вирі�

шення цих нагальних завдань не�

можливе без консолідації спільних

зусиль як громадськості, так і орга�

нів державної влади, де консоліда�

цію ми розуміємо як підтримку,

допомогу та сприяння нашій на�

родно обраній державній владі.

Остаточним результатом впровад�

ження такої політики має стати по�

зитивна динаміка зростання по�

чуття патріотизму серед молоді,

повна ліквідація екстремістських

проявів у суспільному житті, від�

родження духовності, що, безумов�

но, сприятиме зміцненню націо�

нальної безпеки нашої держави.

— На що, передусім, слід
звернути увагу, коли йдеться
про підняття престижу служ�
би у Збройних Силах України?

— Свого часу у Верховній Рад

України п’ятого скликання мною

був підготовлений окремий зако�

нопроект щодо використання

військової форми одягу та вій�

ськової атрибутики. Мені дуже

приємно, що зараз майже анало�

гічний законопроект з цього пи�

тання вже прийнятий Верховною

Радою України. Сьогодні, на жаль,

не всі розуміють, що право на но�

сіння однострою треба за�слу�жи�

ти! І в будь�якій розвинутій країні

світу ніхто й гадки не має, що його

можна використовувати в якості

елемента суспільного шахрайс�

тва. Військовий однострій — це

символ честі і гідності захисників

Вітчизни, які свідомо обмежують

свої громадянські права заради

служіння і захисту свого народу.

Ми багато говоримо: престиж вій�

ська треба піднімати! Але задля

цього не робимо майже жодних

зусиль. Ми, члени «Загальновоїн�

ської спілки України», відкрито

виступаємо за необхідність фор�

мування суспільної поваги та ша�

ни до сучасних представників си�

лових структур України. Нарешті

початок покладено! Сьогодні, на

жаль, не лише серед пересічних

громадян, а й серед самих вій�

ськових немає розуміння того

рівня поваги до свого однострою,

який би мав бути. Бо у тих вій�

ськовослужбовців, і, в першу чер�

гу, офіцерів, які не пишаються

своєю формою одягу, своєю

причетністю до складу Збройних

Сил, поступово формується від�

сутність почуття самоповаги, що,

на мій погляд, може мати загроз�

ливі наслідки. Для людини вій�

ськової це явище неприпустиме,

воно не сумісне зі службою у вій�

ську, служінням своєму народові.

Ось чому, на мій особистий пог�

ляд, так важливо сьогодні подбати

про розробку нового, сучасного

однострою, яким би пишалися усі

без виключення — і цивільні, і,

звісно, військові. Який би був

зручним і комфортним як для ге�

нерала, так і для рядового… Бо, на

моє глибоке переконання, та лю�

дина, котрій ми довірили оборону

рідної землі, яка обрала шлях за�

хисту Вітчизни, не повинна мати

відчуття меншовартості. Адже в

цьому, врешті�решт, є загроза і на�

шій незалежності…

Áåñ³äó â³â Âîëîäèìèð ÊÎÐÎÒÈ×

Ãåîðã³¿âñüêà ñòð³÷êà ñïðèéìàºòüñÿ

ñóñï³ëüñòâîì íå ÿê ôðàãìåíò äåðæàâíî¿

íàãîðîäè, à, íàñàìïåðåä, ÿê îô³ö³éíèé

ñèìâîë íàøî¿ Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè.



Конкурс військово�професій�
ної майстерності «Універсаль�
ний солдат», присвячений 20�й
річниці незалежності України
та 20�й річниці Збройних Сил
України, тривав у війську від
початку року. Його третій, за�
вершальний етап пройшов у
Навчальному центрі Сухопут�
них військ «Десна». 

Змагання стали знаковою поді�

єю у житті військових, адже відбу�

вались вперше в історії української

армії. У них взяли участь близько

двох тисяч контрактників.

Журі під головуванням началь�

ника Головного управління вихов�

ної та соціально�психологічної

роботи Збройних Сил України ге�

нерал�майора Олександра Копа�

ниці оцінювало навички та вміння

з бойової, фізичної, вогневої підго�

товки, вправність у наданні медич�

ної допомоги, знання історії, вій�

ськових традицій і, зрештою, та�

лант учасників. 

Урочиста церемонія нагороджен�

ня учасників та переможців Конкур�

су військово�професійної майстер�

ності серед військовослужбовців

служби за контрактом Збройних

Сил України «Універсальний сол�

дат» відбувалася в Орденській залі

Генерального штабу ЗС України.

Начальник Генерального шта�

бу — Головнокомандувач Зброй�

них Сил України генерал�полков�

ник Григорій Педченко, вітаючи

переможців, зазначив: — «На усіх

етапах конкурсу ви довели, що нам

дійсно є ким пишатися, що подібні

конкурси варто проводити ще в

більшому масштабі!»

Всі учасники Конкурсу отримали

дипломи фіналістів, а переможців

змагань у особистій першості за всіма

напрямами нагороджено почесними

нагрудними знаками «За взірцевість у

військовій службі» ІІІ ступеня.

Про запеклість змагань та об’єк�

тивність суддівства свідчать ре�

зультати у номінаціях. Адже кожен

з учасників зміг довести власну пе�

ревагу практично. 

Генерал�полковник Григорій

Педченко вважає за доцільне удос�

коналити Конкурс, адже за час

проведення «Універсального сол�

дата» популярність змагань серед

військовослужбовців зросла.

«Потрібно вдосконалити і розши�

рити змагання, залучити до них вій�

ськовослужбовців інших категорій.

Адже ми говоримо про професійні

Збройні Сили України, і сьогодні

не повинно бути різниці в професі�

оналізмі між офіцером і контрак�

тником, — зазначив начальник Ге�

нерального штабу — Головноко�

мандувач Збройних Сил України.

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ

«Універсальний солдат — 2011»: 

професіоналізм завжди в моді!
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Незаперечні історичні факти свід�

чать, що Другу світову війну, в жор�

на якої з самого початку потрапи�

ло українство, нав’язали людству

німецькі та італійські фашисти,

японські мілітаристи, які і є голов�

ними її винуватцями. Саме вони, а

не країни майбутньої антигітлерів�

ської коаліції, в тому числі Англія,

Франція чи СРСР, розпочали ще в

1938 році агресивні воєнні дії про�

ти інших держав (Австрії, Чехосло�

ваччини, Китаю), які в 1939�му пе�

реросли у світову війну. Головною

причиною цього воєнного катак�

лізму стала фашистська стратегія,

спрямована на розширення так

званого життєвого простору для

європейських та азійських «арій�

ців». «Ми відчуваємо перенаселен�

ня і не можемо себе прогодувати,

спираючись лише на свою терито�

рію... Остаточне вирішення проб�

леми полягає в розширенні життє�

вого простору, а також в розши�

ренні сировинної і продовольчої

бази нашого народу», — говори�

лось у меморандумі Гітлера про

підготовку до війни (серпень

1936 р.). Він відверто писав: «Ми зу�

пинимо безконечний німецький

рух на захід та південь і звернемо

наші погляди до земель на сході».

Зокрема, загарбання родючих зе�

мель України дасть Німеччині ту

силу, котра стане запорукою успіху

в протистоянні з західними держа�

вами, а також з Росією, вважав фю�

рер. Для досягнення цієї мети фа�

шисти мали на меті загарбати і

пограбувати чужі, в тому числі і ук�

раїнські землі, знищити більшість

так званих «неарійських» народів,

серед них і українців, а тих, що ви�

живуть, перетворити на покірних

рабів. 

Звичайно, і в країнах майбутньої

антифашистської коаліції малися

власні воєнні доктрини, проводи�

лись військові навчання, населен�

ню намагались прищепити еле�

ментарні навички цивільної обо�

рони (навіть англійська принце�

са — майбутня королева Єлизавета

проходила відповідний навчаль�

ний курс), військові вносили свої

міркування, доповідні записки з

пропозиціями щодо розгортання і

АКТУАЛЬНО

В те, що це — ланки одного ланцюга, Сталін не вірив до останнього

Â ñ³ìäåñÿò äðóãó ðîêîâèíó ïî÷àòêó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè ïàì’ÿòü çíîâó é çíîâó ïîâåðòàº íàñ äî ó÷àñò³
óêðà¿íñòâà ó ö³é çíàêîâ³é ïîä³¿ íàéá³ëüøîãî âîºííîãî
êàòàêë³çìó â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà. Ãëèáîêî øàíóþ÷è ãåðî-
¿÷íèé ïîäâèã çàõèñíèê³â ð³äíî¿ çåìë³, ìè çíîâó ³ çíîâó
ñòàâèìî ïèòàííÿ: õòî æ ðîçâ’ÿçàâ òó â³éíó? ×îìó íà
ïåðøèõ åòàïàõ âîºííèõ ä³é àãðåñîðè ìàëè óñï³õ? ×è
çðîáëåí³ íàëåæí³ âèñíîâêè ç òèõ ïîä³é? ×è âðàõîâàí³
óðîêè ³ñòîð³¿?

«БІЛИЙ ПЛАН» — «МОРСЬКИЙ ЛЕВ» — 

«МАРИТА» — «ПЛАН БАРБАРОССА»...
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дій власних збройних сил політич�

ному керівництву. Але це були саме

міркування і пропозиції, тобто до�

кументи дорадчі. Для надання зо�

бов’язуючої сили необхідно було

затверджувати їх відповідними за�

гальнодержавними органами як

директиви наказного порядку, чо�

го не робилось. В Радянському Со�

юзі, наприклад, навіть підготовлені

військовими майже напередодні

нападу фашистів «Міркування про

план стратегічного розгортання

Збройних сил СРСР на випадок

війни з Німеччиною та її союзни�

ками» від 15 травня 1941 р. з про�

позиціями про деякі термінові за�

ходи так і не були затверджені най�

вищим державно�політичним

керівництвом, не набули дирек�

тивного характеру і залишились

тільки міркуваннями, які були відо�

мі лише декільком особам, нікого

ні до чого не зобов’язували і, при�

родно, не були втілені в життя. 

Керівництво ж фашистської Ні�

меччини розробило і негайно вво�

дило в дію 52 детальні обов’язкові

до виконання воєнні директиви

розбійницької агресії проти кон�

кретних держав. Деяким з цих бан�

дитських документів крім номера

присвоювались ще й гучні назви.

Так, план агресії проти Польщі наз�

вали «Білий план», проти Великої

Британії — «Морський лев», Гре�

ції — «Марита», Норвегії та Данії —

«Везерські учіння», проти СРСР —

«Барбаросса» тощо.

Про головну відповідальність гіт�

лерівської Німеччини та її сателітів

за розв’язування війни свідчить і

використання ними доктрини «то�

тальної війни», розробленої ще в

20�х рр. ХХ ст. Людендорфом,

Франке та іншими кайзерівськими

генералами. Вона передбачала зни�

щення цілих народів для «блага

арійців», підносила війну до само�

достатньої сили, до «вищого проя�

ву волі народу», проголошувала пе�

ревагу воєнного керівництва над

політичним. Вчення відомого во�

єнного теоретика Клаузевіца про

підпорядкованість військової стра�

тегії політиці було оголошено у фа�

шистській Німеччині застарілим,

таким, що дезорієнтує. Вся політи�

ка, в тому числі і в мирний час, по�

винна провадитись в інтересах «ра�

сової», за висловом Гітлера, вій�

ни — вважали тодішні фашистські

очільники. Вони вимагали від усіх

німців беззастережно, зокрема і за

відсутності воєнних дій, виконува�

ти накази військового керівництва,

бути безжальними до «неарійців».

Йшлося, таким чином, про зни�

щення так званих неарійських ет�

носів, зокрема й українського. В та�

ких умовах не залишалось нічого

іншого, як захищатись, на нахаб�

ний напад відповідати силою, про�

тистояти загарбникам, рятувати

себе, своїх близьких, свою націю

від загибелі.

Народний, справедливий, вітчиз�

няний характер війни проти фа�

шизму добре розумів прем’єр�мі�

ністр Великої Британії У. Черчілль,

який, наприклад, у промові по радіо

22 червня 1941 р. у зв’язку з напа�

дом гітлерівців та їх союзників на

СРСР заявив: «За останні 25 років не

було більш послідовного ворога ко�

мунізму, ніж я. Я не візьму назад

жодного слова, сказаного проти ко�

мунізму. Але все це блідне перед ви�

довиськом, що розгортається нині.

Минуле з його злочинами, безумс�

твами і трагедіями щезає. 

...Ми сповнені рішучості знищити

Гітлера і всі сліди нацистського ре�

жиму… Будь�яка людина чи держа�

ва, які борються проти нацизму, от�

римають нашу допомогу. Будь�яка

людина чи держава, які йдуть з Гіт�

лером, — наші вороги… Це не кла�

нова війна, а війна без різниці раси,

віросповідання або партій… Це

справа вільних людей і вільних на�

родів в усіх куточках земної кулі». 

Воєнні дії в 1939�1941 рр. склада�

лись трагічно для захисників рід�

них земель. Вермахт захопив стра�

тегічну ініціативу і до кінця осені

1942 р. взяв під свій контроль май�

же всі європейські країни, окупу�

вав Прибалтику, Білорусію, Молда�

вію, Україну, значну частину євро�

пейської Росії, підійшов до Москви. 

І сьогодні не затихають супереч�

ки про причини тих невдач. Зви�

чайно, не можна не брати до уваги,

на нашу думку, того, що Німеччина,

як і всякий нападник, що завжди

має переваги на першому етапі аг�

ресії, в значній мірі скористалась

своїми вигодами: мобілізованістю

збройних сил, наявністю деталь�

ного оперативного плану, відпо�

відними до нього розташуванням

військ і налаштованістю, ініціати�

вою у воєнних діях, раптовістю

вторгнення, активним викорис�

танням геополітичного, збройно�

го і економічного потенціалу за�

хоплених територій тощо.

Разом з тим, не можна не брати

до уваги і досить високий рівень

німецького воєнно�оперативного

командування. Йдеться, насампе�

ред, про те, що в 1939–1942 рр.

вермахт широко застосовував так

звані раптові концентричні насту�

пальні операції: прорив оборони

супротивника в найслабших міс�

цях з наступним обходом укріпле�

них ділянок, оточенням і знешкод�

женням військ останнього. При

цьому головним завданням вважа�

лось не захоплення населених

пунктів (вони бралися в облогу) чи

фронтальний штурм оборонних

споруд противника, а знищення

його живої сили і озброєння. Саме

таким чином німецькі війська роз�

громили в 1939 р. польську, а в

1940 р. — об’єднану французько�

британську армію. Командування

останньої уповало на систему обо�

ронних споруд лінії Мажино, та

вермахт потужним ударом через

лісисті Арденські гори, де укріп�

лень і достатньої кількості військ

супротивника не було, розсік їх,

оточив і змусив до капітуляції

(взимку 1945 р. цей маневр з фа�

тальними для союзних військ нас�

лідками гітлерівці повторили). 

На жаль, трагічний досвід боїв в

Західній Європі не був належною

мірою врахований в СРСР. Ніхто не

може заперечити, наприклад, неп�

ростимої вини Й. Сталіна, який

поклався на брехливі запевнення в

надісланому йому в травні 1941 р.

особистому листі Гітлера про від�

сутність у Німеччини агресивних

АКТУАЛЬНО

Çàãàðáàííÿ ðîäþ÷èõ çåìåëü Óêðà¿íè, íà

ïåðåêîíàííÿ Ã³òëåðà, ìàëî äàòè Í³ìå÷÷èí³

ñèëó, ÿêà ñòàíå çàïîðóêîþ óñï³õó

â ïðîòèñòîÿíí³ ³ç çàõ³äíèìè äåðæàâàìè. 



намірів щодо СРСР. Йдучи назус�

тріч побажанню Гітлера «не підда�

ватись ні на які провокації з боку

моїх генералів», а якщо ж такі про�

вокації будуть мати місце — «не по�

чинати дій у відповідь», навіть піс�

ля нападу вермахту 22 червня 1941

р. Сталін, за спогадами Г. Жукова,

декілька годин вагався, не давав

санкції на воєнну відсіч агресорам. 

Більше того, в явно запізнілій, ос�

танній перед нападом гітлерівців

(передана у військові округи в

00.30 хв. 22 червня), схваленій

найвищим державно�політичним

керівництвом СРСР директиві по�

ряд з попередженням про можли�

вий раптовий напад німців, який

«може розпочатись з провокацій�

них дій», містилась категорична

вимога «не піддаватись ні на які

провокації, які можуть викликати

серйозні ускладнення», «ніяких ін�

ших заходів (окрім приведення

військ у бойову готовність — В. Ш.)

без особливого розпорядження не

здійснювати». Тобто військам забо�

ронялось чинити опір можливим

агресорам без особливої на це вка�

зівки. 

Внаслідок цього в багатьох міс�

цях радянські війська так і не були

приведені у справжню бойову го�

товність, без опору дозволили гіт�

лерівцям перейти кордон, знищи�

ти на аеродромах значну частину

своєї авіації, захопити ініціативу

на першому етапі воєнних дій. Ха�

рактерно, що на запитання Сталі�

на після нападу гітлерівців про

найбільш слабке місце РСЧА то�

дішній начальник Генерального

штабу маршал Б. Шапошніков від�

повів: «Командні кадри і авіація».

Командний склад значною мірою

було репресовано в кінці 30�х — на

початку 40�х рр., а величезна кіль�

кість радянських літаків була зни�

щена в перші години війни.

До цього додались слабкість опе�

ративної й тактичної військових

розвідок, непідготовленість систе�

ми зв’язку, що в багатьох випадках

обумовлювало недостовірність, а

то й відсутність реальної інформа�

ції про стан справ на тих чи інших

ділянках фронту. За таких умов не�

рідко приймались помилкові рі�

шення, що призводило до числен�

них втрат і поразок. Як свідчив той

же Жуков, в перші дні війни радян�

ська Ставка Верховного Головно�

командування, як і керівництво

фронтів, «не знала дійсного стану

справ», при прийнятті своїх рі�

шень, зокрема, про перехід в конт�

рнаступ згідно Директиви № 3 ви�

ходила «не з аналізу реальної обс�

тановки і обґрунтованих розра�

хунків, а з інтуїції і прагнення до

активності без врахування можли�

востей військ… Здійснені контру�

дари в більшості своїй були органі�

зовані погано …і не досягли пос�

тавленої мети..». Із втратою при�

кордонних складів із зброєю та

матеріально�технічним споряд�

женням, значної частини заводів

по їх виробництву, зокрема в Укра�

їні, нерідко головним інструмен�

том ведення бою червоноармійця

було: «Ура!» і «Треба!».

Фатальну роль відігравала й не�

підготовленість багатьох радян�

ських військових керівників в галу�

зі воєнно�оперативного мистец�

тва. В 1941�1942 рр. вермахт і на

німецько�радянському фронті ши�

роко застосовував ті ж так звані

концентричні наступальні опера�

ції, про які йшлося вище. Команду�

вання ж багатьох частин РСЧА не�

рідко віддавало перевагу розташу�

ванню своїх військ в лінію при

обороні і лобовим атакам укріпле�

них німецьких позицій, зокрема в

містах і селах, при наступі. Такий

підхід призводив до поразок і чис�

ленних невиправданих втрат. Ви�

будована в лінію оборона радян�

ських військ проривалась клино�

подібними ударами в найуразливі�

ших ланках. Після цього

механізовані з’єднання вермахту

змикались глибоко в тилу військ,

що захищались, і приступали до

ліквідації останніх. Саме тому обо�

ронні битви 1941�1942 рр. здебіль�

шого велись радянськими з’єднан�

нями в різних оточеннях, у відриві

від інших військ, від баз і шляхів

поповнення резервами і матері�

ально�технічного постачання, що

само по собі значною мірою зу�

мовлювало їх поразки. До цього

додавалась несвоєчасна і неадек�

ватна реакція верховного радян�

ського командування на загрозу

оточення. Саме тому (а не через

відсутність за бездоказовою версі�

єю ряду публікацій у більшості ра�

дянських вояків бажання воювати)

трагічно загинули чи попали в по�

лон, коли було вичерпано всі мож�

ливості, в тому числі боєприпаси,

пальне для танків та іншої техніки,

для ведення бойових дій, сотні ти�

сяч червоноармійців та їх коман�

дирів в 1941 р. в оточеннях під Ки�

євом, в районі Умані, в 1942�му —

на Ізюм�Барвенківському напрямі,

на мисі Херсонес під Севастопо�

лем тощо. 

Вічної пам’яті й глибокої поваги

заслуговують ті, хто за таких нес�

приятливих умов своїм героїзмом,

а нерідко і власним життям

захищав Вітчизну від агресорів.

Україна була однією з основних

ділянок воєнних дій під час Другої

Ôàøèñòñüê³ î÷³ëüíèêè âèìàãàëè â³ä óñ³õ

í³ìö³â áåççàñòåðåæíî âèêîíóâàòè ¿õ íàêàçè

³ áóòè áåçæàëüíèìè äî «íåàð³éö³â».
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світової війни. Зокрема, вже в пер�

ші дні після нападу гітлерівців 22

червня 1941 р. війська Південно�

Західного фронту, незважаючи на

недоукомплектованість особовим

складом, обмеженість матеріаль�

но�технічних засобів, транспорту

і зв’язку, часто без повітряної та

артилерійської підтримки, нерід�

ко за невдалого планування ко�

мандуванням операцій (та ж обо�

рона в лінію і лобові атаки при

контрударах) вели відчайдушну,

героїчну боротьбу проти агресо�

рів. Запеклі бої йшли в районі Ра�

ва�Руської, Перемишля, Львова,

Луцька, Рівного, Дубно, Бродів то�

що. Невмирущою славою покрили

себе захисники Києва, Одеси, Хар�

кова, Севастополя, Керчі. Понад 7

мільйонів громадян України (по�

над 92% людей призовного віку)

воювали з фашистською навалою

в рядах Збройних сил СРСР, що

складало 23% складу останніх. В

партизанських загонах, підпіль�

них патріотичних організаціях

боролося близько мільйона лю�

дей, з яких половина загинула. Ви�

хідці з України очолювали біль�

шість фронтів, були широко пред�

ставлені серед воєначальників і

полководців. 

Одним з головних уроків досві�

ду боротьби з фашистськими аг�

ресорами в роки Другої світової

має бути розуміння значення

зміцнення і піднесення рівня нав�

чання власних збройних сил,

вдосконалення їх воєнно�опера�

тивного мистецтва, піклування

про прищеплення їм вміння вести

бойові дії, виховання у солдатів та

офіцерів патріотизму, відданості

славним армійським традиціям,

дисциплінованості, готовності до

силового фізичного протиборс�

тва з супротивником, до самопо�

жертви. Міцна і боєздатна армія,

діяльність якої грунтується на

принципі оборонної достатності,

потрібна не тільки для захисту

країни в часи воєнного лихоліття,

а й для забезпечення безпеки ос�

танньої перш за все в мирний час.

Саме існування і висока боєздат�

ність Збройних Сил мають засте�

рігати потенціальних агресорів

від посягання на українську дер�

жаву, її територіальну цілісність і

суверенність. 

Âîëîäèìèð ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 

äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

9 âåðåñíÿ 2011 ðîêó ó Êè¿âñüêî-

ìó ì³ñüêîìó ïàëàö³ âåòåðàí³â ç

³í³ö³àòèâè á³ëüø í³æ 30 âåòåðàí-

ñüêèõ, â³éñüêîâèõ, ìèðîòâîð÷èõ,

àôãàíñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-

çàö³é Óêðà¿íè ³ çàðóá³ææÿ, Âñå-

óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «Ïðàâîçàõèñíèé ñóñï³ëüíèé

ðóõ «Ðîñ³éñüêîìîâíà Óêðà¿íà»

â³äáóëèñÿ êîíôåðåíö³ÿ é óñòà-

íîâ÷³ çáîðè ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «Ì³æíàðîäíèé àíòèôàøèñò-

ñüêèé ôðîíò». 

Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü âåòåðàíè

â³éíè, Ãåðî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, íà-

ðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíè-

êè â³éñüêîâèõ îðãàí³çàö³é, Ïðåçèäåíò

Ì³æíàðîäíî¿ Ôåäåðàö³¿ á³éö³â îïî-

ðó — Àñîö³àö³¿ àíòèôàøèñò³â (øòàá-

êâàðòèðà â ì. Áåðë³í³, Í³ìå÷÷èíà) ³

Óãîðñüêî¿ ôåäåðàö³¿ á³éö³â îïîðó é

àíòèôàøèñò³â «Ðàçîì çà äåìîêðà-

ò³þ» Â³ëüìîñ Õàíò³, àíòèôàøèñòñüêèõ îðãàí³çàö³é ç Ðîñ³¿, Óêðà¿íè, Óãîðùèíè,

Í³ìå÷÷èíè, Á³ëîðóñ³ é ³íøèõ êðà¿í.

Íà çàñ³äàíí³ áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿

«Ì³æíàðîäíèé àíòèôàøèñòñüêèé ôðîíò». Ñï³âãîëîâàìè Ì³æíàðîäíîãî àíòè-

ôàøèñòñüêîãî ôðîíòó îáðàí³ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê, Ãîëîâà Ì³æíàðîäíîãî Óê-

ðà¿íñüêîãî ñîþçó ó÷àñíèê³â â³éíè Â. Âîðîíöîâ, Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó,

ó÷àñíèê Ïàðàäó Ïåðåìîãè íà Êðàñí³é Ïëîù³ 1945 ðîêó ². Ñåë³ôîíîâ, íàðîäíèé

äåïóòàò Óêðà¿íè, Ãîëîâà Ðàäè Ïðàâîçàõèñíîãî ñóñï³ëüíîãî ðóõó «Ðîñ³éñüêî-

ìîâíà Óêðà¿íà» Â. Êîëåñí³÷åíêî.

Ó Ïðåçèä³þ Ðàäè Ì³æíàðîäíîãî àíòèôàøèñòñüêîãî ôðîíòó òàêîæ óâ³éøëè,

Ãîëîâà Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó âî¿í³â ³íòåðíàö³îíàë³ñò³â-«êóáèíö³â» Ì. Ëîïàò³í;

Ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêîãî ñîþçó öèâ³ëüíèõ îá’ºäíàíü, ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é, âå-

òåðàí³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â «Âñåóêðà¿íñüêèé ñîþç»

Â. Ïàë³é; Ãîëîâà Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó Ñ. ×åðâîíîïèñü-

êèé; Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, çàñëóæåíèé ëüîò÷èê-âèïðîáóâà÷ ÑÐÑÐ

Þ. Êóðë³í; Ãîëîâà Ðàäè Ñîþçó îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí «Ðàäà îðãàí³çàö³é â³éñüêî-

âîñëóæáîâö³â, ïðàâîîõîðîíö³â ³ âåòåðàí³â» Î. Ãóê; Ãîëîâà ÂÎÎ «ÏÎ «Çàãàëüíà

Ìåòà» Ð. Áîðòíèê; ïåðøèé çàñòóïíèê Óêðà¿íñüêîãî Ñîþçó ó÷àñíèê³â â³éíè

Ã. Îñüìà÷êî; Ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â äåð-

æàâíèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â «Âèìïåë Óêðà¿íè» Ì. Ëþáèìîâ.

Ñòâîðåííÿ Ì³æíàðîäíîãî àíòèôàøèñòñüêîãî ôðîíòó îáãîâîðþâàëîñÿ íà

ñåð³¿ âåëèêèõ ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³é ó Áåðë³í³ (ãðóäåíü 2009), Ðèç³ (áåðå-

çåíü 2010) ³ Êèºâ³ (÷åðâåíü 2010), ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåì³ ãåðî¿çàö³¿ ïîñ³áíè-

ê³â íàöèçìó, òåðïèìîñò³ ó â³äíîøåíí³ äî íåîíàöèñòñüêî¿, ôàøèñòñüêî¿ ³ êñåíî-

ôîáñüêî¿ ³äåîëîã³é ó ñóñï³ëüñòâ³, ïåðåêðó÷óâàííÿ ³ñòîð³¿ ÕÕ ñòîë³òòÿ.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó á³ëÿ ï’ÿòíàäöÿòè ìîëîäèõ ëþäåé ó ìàñêàõ ³ ç êàñòå-

òàìè, ç êðèêàìè «ñìåðòü» ³ «ãàíüáà» óâ³ðâàëèñÿ â çàë çáîð³â ³ ïî÷àëè çàêèäàòè

ÿéöÿìè ïðèñóòí³õ âåòåðàí³â. Çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â, íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàâ óê-

ðà¿íñüêèé ïðàïîð. Íà ì³ñöå áóëà âèêëèêàíà ì³ë³ö³ÿ é îïåðàòèâíî-ñë³ä÷à ãðóïà.

Êîìåíòóþ÷è ïîä³þ, ñï³âãîëîâà Ì³æíàðîäíîãî àíòèôàøèñòñüêîãî ôðîíòó

Âàäèì Êîëåñí³÷åíêî çàÿâèâ, ùî «íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ òàêî¿ ì³æíàðîäíî¿

ñòðóêòóðè î÷åâèäíà — â óñüîìó ñâ³ò³, ó òîìó ÷èñë³ é â Óêðà¿í³, âñå àêòèâí³øå ï³ä-

í³ìàº ãîëîâó íåîíàöèçì ³ íåîíàöèñòñüêà ³äåîëîã³ÿ, àêòèâíî ïîøèðþþòüñÿ ³äå¿

êñåíîôîá³¿, íåòåðïèìîñò³, äèñêðèì³íàö³¿ ç åòí³÷íî¿, ìîâíî¿ ÷è ðåë³ã³éíî¿ îçíàêè. 

Âèá³ð Óêðà¿íè ÿê öåíòðó ñòâîðåííÿ ì³æíàðîäíîãî àíòèôàøèñòñüêîãî ðóõó

òåæ íå âèïàäêîâèé. Íàøà êðà¿íà — Ïåðåìîæíèöÿ ôàøèçìó â Äðóã³é ñâ³òîâ³é

â³éí³, ôóíäàòîðêà ÎÎÍ, ìàº íåâ³ä’ºìíå ïðàâî é îáîâ’ÿçîê î÷îëþâàòè ñâ³òîâèé

àíòèôàøèñòñüêèé ðóõ. Ïðè öüîìó Ì³æíàðîäíèé àíòèôàøèñòñüêèé ôðîíò

îá’ºäíàâ ó ñâî¿õ ðÿäàõ ïåðø çà âñå òèõ, õòî áåçïîñåðåäíüî âîþâàâ ïðîòè ôà-

øèçìó — âåòåðàí³â ³ á³éö³â îïîðó â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ».

Україна стала центром антифашизму

Íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Âàäèì

Êîëåñí³÷åíêî: «×àñ, ùî ïðîéøîâ
ï³ñëÿ ðîçãðîìó ôàøèçìó, ïðèâîäèòü
äî ³ñòîðè÷íîãî çàáóòòÿ ïðî òå, ùî íà-
öèñòè ³ ¿õí³ ïîñ³áíèêè áåçïîñåðåäíüî
âèíí³ â ñìåðò³ ñîòåíü ì³ëüéîí³â ëþ-
äåé». 
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Хотинська війна тривала 40 днів у

вересні — жовтні 1621 р. між ту�

рецькою армією і польськими та

козацькими військами під Хотин�

ською фортецею (тепер м. Хотин

Чернівецької обл.).

Польське військо нараховувало

понад 30 тисяч вояків; до його

складу входили, крім поляків, укра�

їнці, білоруси й литовці, котрих

об’єднувала одна держава — Річ

Посполита, а також найманці —

німці та угорці. 

Поляки, які підійшли до фортеці

раніше від інших, зайняли найви�

гідніші позиції. Вони розташували�

ся на добре захищеній місцевості.

Фронтом польський табір був по�

вернутий у південно�західному

напрямку, звідки проходив шлях з

Чернівців. Простягнувшись від стін

фортеці до скелястих берегів Дніс�

тра на сході, урвищ — на півночі,

глибокого яру — на півдні, поль�

ський табір лише з заходу мав лег�

кий доступ. Тому табір, який увесь

оточили широким ровом і високим

валом, саме на цій загрозливій ді�

лянці мав подвійну лінію валів. 

На правому (північному) фланзі

дислокувалися польські загони,

центр складався з німців і угорців;

пізніше сюди підійшли польські

війська, очолені королевичем Вла�

диславом. На лівому (південному)

фланзі польських позицій зосе�

реджувалися литовці та білоруси.

Головнокомандувачем над об’єд�

наними силами польського і ко�

зацького війська був поставлений

великий литовський гетьман

Ян-Кароль Ходкевич, уславлений

переможець шведів біля Кірхголь�

ма в 1605 р.

До Хотина козацьке військо про�

билося тільки наприкінці сер�

пня — на початку вересня. 30 сер�

пня прибув авангард — тисяча ко�

заків, очолених полковником Ми�

хайлом Дорошенком. А все

Запорозьке Військо, понад 40 ти�

сяч, 1 вересня з’єднав з польськи�

ми силами гетьман Петро Конаше�

вич�Сагайдачний, який подолав

довгий шлях, стримуючи натиск

ворожих сил і проводячи бої з ок�

ремими загонами ворога. У поль�

ському таборі дуже врочисто віта�

АКТУАЛЬНО

Õîòèíñüêà áèòâà, ÿêà çíàìåíóâàëà ñîáîþ êðàõ
ñóëòàíñüêèõ ïëàí³â óÿðìëåííÿ Ïîëüù³ òà Óêðà¿íè,
ìàëà âåëè÷åçíå ì³æíàðîäíå çíà÷åííÿ. Ïåðåìîãà íàä
Ïîëüùåþ çà äàëåêîñÿæíèìè ïëàíàìè Îñìàíà ²² ìàëà
â³äêðèòè Òóðå÷÷èí³ øëÿõ íà Ï³âí³÷ — ÷åðåç Í³ìå÷÷èíó
äî Áàëòèêè, à ïîò³ì ³ äî ³íøèõ êðà¿í Çàõ³äíî¿ ªâðîïè.
Öÿ íàéá³ëüøà ïîðàçêà çà âñþ ³ñòîð³þ ñóëòàíñüêî¿
Òóðå÷÷èíè áóëà ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì ó
áàãàòîâ³êîâ³é áîðîòüá³ ªâðîïè ïðîòè Îñìàíñüêî¿
³ìïåð³¿. Âèâ÷åííÿì Õîòèíñüêî¿ áèòâè çàéìàëàñÿ
âèäàòíà äîñë³äíèöÿ óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà Îëåíà
Àïàíîâè÷. Ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ óðèâîê ç ¿¿ êíèãè
«Êîçàöüêà åíöèêëîïåä³ÿ äëÿ þíàöòâà», ùî âèéøëà ó
âèäàâíèöòâ³ «Âåñåëêà» ó 2009 ðîö³.

40 ДІБ КОЗАЦЬКОЇ ДОБЛЕСТІ ТА ЗВИТЯГИ

БИТВА ПІД ХОТИНОМ:
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ли появу козаків, на яких давно і з

хвилюванням чекали як на рятів�

ників.

Козаки приєдналися до поль�

ського табору на його лівому

фланзі, розташувалися на південь

від польських позицій, у долині

Дністра. Небезпека цієї позиції по�

лягала в тому, що турки загрожува�

ли козакам не тільки з фронту, а й з

лівого флангу, бо лівий берег Дніс�

тра був у руках ординців. 

Усі укріплення польського і ко�

зацького таборів були захищені

артилерією: 28 польських гармат,

23 — козацьких, існував ще й ре�

зерв. Гармати розставили на валах

з інтервалами 150�180 метрів.

Турецька армія, розтягнувшись

майже на 150 кілометрів, прибула

шляхом, що вів з Ясс і Чернівців.

Загальна кількість турецького вій�

ська, коли воно повністю зосере�

дилось під Хотином, становила

близько 300 тисяч. Військо відзна�

чалося надзвичайною строкатістю

національного складу, це був кон�

гломерат представників різних на�

родів: турки, сирійці, боснійці,

хорвати, серби, албанці, греки,

курди, татари, болгари, волохи,

молдовани. 75 тисяч — це власне

турецькі війська: яничари (піхота)

і шпаги (кіннота); 30 тисяч — ара�

би, а також насильно мобілізовані

з підкорених країн південні

слов’яни, молдовці волохи. Турки

везли 260 гармат і мали велику

кількість коней, верблюдів, мулів і

навіть чотирьох бойових слонів,

які наводили жах на місцеве насе�

лення. Такої армії вже давно не ба�

чили в Європі.

Турецьке командування розташу�

вало свої війська, що чисельно пе�

ревершували польсько�козацькі в

чотири рази, напівколом, простяг�

нувшись від берега Дністра на пів�

дні до берега цієї ріки на півночі.

Частини татарських і турецьких за�

гонів на лівому березі річки нібито

замикали коло, що оточило поль�

сько�козацький табір. Турки поста�

вили не менше 62 гармат. Натомість

польсько�козацький табір перева�

жав у ручній вогнепальній зброї за

рахунок передусім запорожців —

цього «рушничного» війська. 

У польсько�козацькому таборі

переважала випробувана, маневре�

на піхота, якої в турецькому війську

не вистачало. 2 вересня з’явилася

голова колони турецької армії — 20

тисяч добірної кінноти — спагів

центральних турецьких земель, Ру�

мелії та Анатолії, під командуван�

ням анатолійського беглербея Ху�

сейна. Разом із ними прибув і сул�

тан Осман ІІ зі своїм штабом.

Не зупинившись, прямо з маршу,

турецькі війська, підтримані тата�

рами, атакували козацькі позиції.

Турецькому командуванню було ві�

домо, що в козацькому таборі ще

не закінчені фортифікаційні робо�

ти. Султанське командування вва�

жало запорозьких козаків голов�

ною і вирішальною силою у цій

війні, найбоєздатнішою і найвит�

ривалішою частиною польських

військ, тому саме проти козацьких

позицій спрямувало воно свою

першу атаку. Очевидець — вірмен�

ський хроніст Авксент, який був у

польському таборі, розповідав, що

в турецькому таборі під Хотином

говорили: «Якщо ми переможемо

козаків, тоді легше собі дамо раду з

поляками».

Два дні боїв — 2 та 3 вересня —

були першим етапом Хотинської

битви, коли численний турецький

авангард багаторазово, але безус�

пішно атакував козацькі позиції.

Дії окремих турецьких частин

проти польських позицій були ло�

кальними і мали на меті зв’язати

польські сили. Бої цього періоду

принесли успіх козацьким вій�

ськам і польським загонам, що їм

допомагали.

Відбиваючи черговий штурм во�

рожих сил, козаки під проводом

Сагайдачного перейшли до насту�

пу, погнали ворога і, переслідуючи,

на його плечах вдерлися у турець�

кий табір, захопили чотири гарма�

ти, п’ять наметів, багато коней, одя�

гу, амуніції, зброї, полонених. Кіль�

ка високих турецьких воєначаль�

ників потрапило до рук козаків. 

Поява запорожців серед султан�

ських наметів викликала паніку в

османських військах. Настав рішу�

чий момент, який міг принести ціл�

ковиту перемогу польсько�козаць�

ким військам і кінець війни. Але гін�

ці, яких Сагайдачний посилав до

Ходкевича, прохаючи допомоги і

пропонуючи виступити всіма сила�

ми, поверталися ні з чим. Ходкевич

відмовився ввести в бій свої вій�

ська, посилаючись на пізній час.

Сучасники, а пізніше дослідни�

ки-історики намагалися зрозуміти

й пояснити таку поведінку поль�

ського командувача. Мабуть, не ос�

таннє значення мало те, що Ходке�

вич під впливом сеймових коміса�

рів дотримувався концепції пози�

ційної війни і стратегії пасивної

оборони. Бодьє зробив висновок:

«У цій битві козаки розгромили б

турецьку армію, якби принц Вла�

дислав і польський генерал Ходке�

вич не наказали їм відійти замість

того, щоб самим приєднатися до

козаків». Сагайдачному довелося

відводити своїх звитяжців назад.

Козаки під вогнем батареї з 12 гар�

мат і натиском контратаки правого

крила турецької армії змушені були

відступити з великими втратами:

загинуло 800 чоловік. Це був най�

кривавіший день Хотинської бит�

ви. Але це був, безперечно, й вели�

чезний воєнний успіх козаків, ке�

рованих гетьманом Сагайдачним.

Розлючений невдачею Осман ІІ

кричав, що він не їстиме, не питиме

доти, поки йому не привезуть того

«сивого пса Сагайдачного».

У ніч з 6 на 7 вересня козацький

гетьман, маючи на меті випереди�

ти можливий новий штурм ворога,

організував і очолив могутній вис�

туп запорожців, скерований на за�

гони ординців, яких щойно ту�

рецьке командування перевело на

праве крило. Татари, пробуджені

від сну несподіваним для них напа�

дом, розгубилися. Приголомше�

ний хан запросив у султана допо�

моги. Підняли на ноги майже все

праве крило турецької армії. На за�

порожців спрямували вогонь 20

гармат. Безладний нічний бій за�

вершився, і запорожці на світанку

повернулися до свого табору.

Втрати татар значно перевищува�

ли втрати козаків.

Цим виступом козацьких військ

Сагайдачний почав серію нічних

рейдів. Під його безпосереднім ке�

рівництвом козаки завдавали ве�

ликих втрат турецьким військам і

Ôðàíöóçüêèé ³ñòîðèê Áîäüº ïèñàâ: «Êîçàêè

ç òàêîþ ñì³ëèâ³ñòþ ïåðåñë³äóâàëè òóðê³â,

çì³òàþ÷è âñå íà ñâîºìó øëÿõó, 

ùî ïðîðâàëèñÿ ìàéæå äî íàìåò³â 

³ ñòÿã³â ñóëòàíà».
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викликали серед них паніку. У ніч�

них рейдах з особливою силою ви�

явилися маневрена, динамічна

тактика запорозьких козаків, їхня

ініціатива та активність, вміння

максимально використовувати

фактор раптовості. Нічні вилазки,

раптові атаки, переслідування во�

рога під час його відходу козаки

застосовували упродовж усієї со�

рокаденної Хотинської кампанії.

8 вересня Ходкевич разом з ін�

шими польськими військовими ке�

рівниками захотів збільшити до�

сягнуті успіхи. Діючи за схемами

позиційної стратегії, вони вивели

всю польсько�литовську армію за

вали й почали чекати, бажаючи

цим спровокувати турецькі вій�

ськові сили на битву. Але турки не

прийняли бою, навіть не вийшли з

табору, тільки час від часу відстрі�

лювалися. Натомість вони атакува�

ли козацький табір: у центрі йшли

турецькі частини, на флангах — та�

тарські. Поки ворог наближався,

козаки не відповідали. Коли ж яни�

чари почали вискакувати до рову,

козаки піднялися і вдарили по на�

падниках з мушкетів. Ураганний

вогонь відкинув ворога назад. Три

атаки відбили запорожці, їх підтри�

мала піхота Лермонта. Понад 3 ти�

сячі атакуючих загинуло того дня.

Через великі втрати турецької пі�

хоти султан змушений був напра�

вити 4 тисячі вояків особистої

гвардії в діюче військо для атак

проти козаків, що здійснювалися

10 і 11 вересня, проте й вони закін�

чилися перемогами запорожців.

Особливо сильному обстрілу під�

дали турки козацький табір 11 ве�

ресня. По нашвидкуруч збудовано�

му мосту вони перевезли чотири

легкі гармати і били прямою на�

водкою. Було знищено багато ко�

ней, вбито чотирьох козаків. У від�

повідь відгукнулася польська арти�

лерія, яка змусила замовкнути ту�

рецьку батарею. Атака яничарів не

принесла їм успіху.

Осман звинуватив у невдачі ве�

ликого візира Хусейна�пашу і замі�

нив його Ділавером-пашею. Серед

турецьких воїнів зростало невдо�

волення. Їх моральний стан і бойо�

вий дух почали занепадати. Поши�

рилось дезертирство, хоча проти

нього турецьке командування зап�

роваджувало жорстокий терор.

Блокада давалася взнаки і в поль�

ському таборі: багато людей гину�

ло від пошестей, хліб подорожчав у

40 раз, масово падали коні.

Особливо тяжким було станови�

ще козаків, які прийшли з Молдови

після кровопролитних боїв. Голод

та хвороби стали серйозною заг�

розою для польських і козацьких

військ. І все ж дезертирів серед ко�

заків не було, в той час як польські

шляхтичі тікали масово, хоч біль�

шість з них потрапляла до татар в

ясир. У кінці вересня польське ко�

мандування видало наказ про те,

що дезертири будуть страчені, а їх�

ні маєтки конфісковані. Однак

польське військо продовжувало та�

нути.

Незважаючи на тяжку ситуацію,

оточені, виснажені голодом поль�

сько�українські війська чинили за�

пеклий опір наступам ворогів. А

козаки навіть виявляли ініціативу

й самі діяли активно й наступаль�

но. У ніч на 17 вересня запорожці

провели нічний рейд. Кілька со�

тень козацького війська пробрали�

ся до турецького табору, багато на�

метів вирізали, знищили понад ти�

сячу ворогів і повернулися в табір,

не втративши жодного козака. Тоді

ж козаки атакували турецькі заго�

ни, що охороняли міст через Дніс�

тер. Кількасот яничарів та інша

сторожа на чолі з пашею були зни�

щені або захоплені в полон.

Зранку 24 вересня після хвороби

помер Ходкевич. І хоча в польсько�

му таборі, щоб не послабити бойо�

вий дух жовнірів, факт смерті го�

ловнокомандувача приховувався, в

турецькому таборі про це дізнали�

ся через кілька годин. Турецьке ко�

мандування вирішило, що настав

час для фінального удару.

28 вересня султан вирішив піти

на останній штурм, завершальну

генеральну битву, зосередивши для

цього абсолютно всі сили та резер�

ви. У таборі залишилися лише дві

тисячі спагів і чотири тисячі яни�

чар особистої султанської варти. 

Особливо запеклі бої точилися

під козацьким табором. Запорож�

ці, яких штурмували понад 20 ти�

сяч спагів, відбили одинадцять

атак, ведучи щільний рушничний

вогонь або здійснюючи енергійні

вилазки, кидаючись на ворога з

АКТУАЛЬНО

Ó òóðåöüêîìó òàáîð³ ï³ä Õîòèíîì ãîâîðèëè:

«ßêùî ìè ïåðåìîæåìî êîçàê³â, òîä³ ëåãøå

ñîá³ äàìî ðàäó ç ïîëÿêàìè».
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шаблями. Відбивши останню —

одинадцяту — атаку, запорожці

допомогли своїм союзникам, за�

вершуючи цілковитий розгром

ворога. Після закінчення битви,

яка не вгавала протягом усього

дня, втративши кілька тисяч вби�

тих і поранених, деморалізовані,

пригнічені турки повернулися у

свій табір. Втрати в польсько�ко�

зацькому таборі були значно мен�

шими. Щоправда, татари захопи�

ли 40 полонених у ясир. Битва 28

вересня оцінювалася як найзнач�

ніша в ході Хотинської війни. «Бу�

ла то найбільша битва», — зробив

висновок турецький історик Кя�

тіб-Челябі.

Розгром турецької армії приму�

сив султана, який не спроможний

був далі вести війну, піти на зами�

рення. Переговори почалися 2

жовтня і тривали протягом тижня.

Турецька сторона намагалася під�

тримати свої вимоги збройною

рукою. 5 жовтня розпалився справ�

жній бій, який тривав до вечора. І

знову в центрі турецьких атак —

козаки. Турки, щоб громити ко�

зацький табір з флангу, переправи�

ли значну частину своїх гармат на

лівий берег Дністра. Тоді козаки

розділилися на два загони. Один

перейшов на лівий берег Дністра і

напав на розташовану там турець�

ку артилерію. Це було зроблено

так блискавично й несподівано,

що з турків урятувався тільки візир.

Одночасно другий загін напав на

турецький табір на правому березі

ріки. 

9 жовтня був укладений мирний

договір. З польського боку договір

підписали іменем короля Сигізмун�

да ІІІ Станіслав Журавський і Якуб

Собеський, з турецького — султан

Осман і великий візир Ділавер-па�

ша. Так закінчилася сорокаденна

Хотинська війна. Її загальне істо�

ричне значення величезне. Спроба

Османа II поставити на коліна

Польщу, ліквідувати козацтво й за�

воювати Україну закінчилася про�

валом. Протягом п’ятитижневих

боїв султан не здобув жодної пере�

моги, а втрати його армії сягали

40% воїнів. Втрати польської армії: 5

тисяч вбитих, померлих від хвороб

та виснаження, не рахуючи числен�

них дезертирів (понад 2 тисячі).

Козаки за успішне закінчення

Хотинської війни заплатили жит�

тям 6500 воїнів, полеглих в боях чи

померлих за час облоги. Дезерти�

рів у козацькому війську не було.

Саме козаки забезпечили перемо�

гу над величезними ворожими си�

лами, що перевершували кількість

польських і українських військ у

чотири рази.

При вирішальній ролі козацтва в

Хотинській війні її успішний хід

забезпечувався спільними діями

всіх тих, хто боровся в лавах

військ Речі Посполитої: українців,

поляків, білорусів, литовців, а та�

кож німців і угорців — найманих

професійних воїнів. Взаємовируч�

ку і взаємопідтримку в боях прояв�

ляли всі.

Однак умови Хотинської мирної

угоди певною мірою були спрямо�

вані проти запорожців. Річ Поспо�

лита зобов’язувалася заборонити

чорноморські походи з Січі й кара�

ти за них козаків. Король наказав ві�

дібрати у запорожців човни й змен�

шити кількість козаків до трьох ти�

сяч, переписавши їх до реєстру.

Решту, майже 85% учасників Xотин�

ської кампанії, які забезпечили в ній

перемогу, хотіли перетворити на

кріпаків. Інша річ, що реалізувати

такі свої плани й зобов’язання

Польща була неспроможна. 

Після Хотинського миру загос�

трилися шляхетсько-козацькі кон�

флікти, сила козацтва зростала,

морські й сухопутні походи проти

турецько�татарських агресорів до�

сягли великого розмаху. Запорозь�

ка Січ дедалі більше ставала неза�

лежною республікою. Послаблен�

ня турецьких позицій у Європі —

один із головних наслідків Хотин�

ської війни. 

Європейська громадськість

сприйняла її як рішучу перемогу

над турецькою навалою, що досі не

зустрічала сили, яка б могла її зупи�

нити. Після невдалої для турецько�

го флоту битви під Лепанто в

1571 р. з іспанським флотом це бу�

ла справді перша велика поразка

турецької армії на суші. Наслідком

перемоги українських і польських

військ було також піднесення виз�

вольної боротьби слов’янських і

арабських народів, над якими тя�

жіло іго турецьких колонізаторів і

в яких засвітилися надія й віра в

можливість скинути це ярмо. Саме

тому Хотинська перемога принес�

ла запорозькому козацтву славу

рятувальника «християнської ци�

вілізації».

Îëåíà ÀÏÀÍÎÂÈ×, 

ëàóðåàò Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³

Òàðàñà Øåâ÷åíêà 

Ñïðîáà Îñìàíà II ïîñòàâèòè íà êîë³íà

Ïîëüùó, ë³êâ³äóâàòè êîçàöòâî é çàâîþâàòè

Óêðà¿íó çàê³í÷èëàñÿ ïðîâàëîì: ñóëòàí íå

çäîáóâ æîäíî¿ ïåðåìîãè, âòðàòèâøè ìàéæå

ïîëîâèíó ñâîãî â³éñüêà.
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Народився легендарний розвідник

7 вересня 1921 року у селі Чулок

Воронезької області в багатодітній

селянській родині.

Сам Митрофан Юхимович так

згадував своє дитинство: «Заробля�

ти на харчування інколи доводи�

лося і випрошуванням. Хто хліба

дасть, хто сухар... Але частіше от�

римував качан кукурудзи або жме�

ню насіння. Час був настільки го�

лодний, що радів і цим дарам доб�

рих людей. Відразу ж ділився зі

своїми рідними. Так і жили — на

кукурудзі та соняшнику».

Незважаючи на усі труднощі,

Митрофан успішно закінчив се�

редню школу у рідному селі та

вступив до технікуму радянської

торгівлі в місті Батурлинівка. При�

чому, за результатами іспитів був

зарахований на другий курс. Закін�

чивши технікум в червні 1939 року,

він прибув до призовного пункту,

щоб вступити до лав збройних сил.

Саме на призовному пункті ста�

лася подія, яка змінила все життя

юнака. До нього — худенького, ма�

ленького хлопця з блискучими

очима — звернувся офіцер�при�

кордонник, запропонувавши всту�

пати до військового училища. Зав�

мерло хлопчаче серце. Скількох

його однолітків обійшла сторо�

ною удача. А для нього — хлопця з

багатодітної та бідної родини —

АКТУАЛЬНО

йти з ним у розвідку

було за честь
77  ввеерреесснняя  ллееггееннддааррннооммуу  ррооззввііддннииккуу
ггееннеерраалл��ммааййоорруу  ММииттррооффааннуу  ЧЧееррннииххуу
ввииппооввннииллооссяя  бб  9900  ррооккіівв

ЛЕЙТЕНАНТ «М.Е.Ч.»:

Õîò³ëîñü áè ðîçïî÷àòè

öåé íàðèñ ñëîâàìè

ç êíèãè Ìèòðîôàíà ×åð-

íèõà «Ùèò ³ Ì.Å.×.»:

«…Ðàíî ÷è ï³çíî ó êîæíî-

ãî ç íàñ ç’ÿâëÿºòüñÿ áà-

æàííÿ âèãîâîðèòèñü...

Ðîçïîâ³ñòè, íàñàìïåðåä

õî÷à á ñàìîìó ñîá³, —

âñå, ùî â³äáóâàëîñÿ

ç íàìè â æèòò³…».



було щастям отримати такий жит�

тєвий старт. 

Із спогадів Митрофана Черниха:

«…На залізничну станцію зі мною

поїхав батько. На прощання дав

мені дві кукурудзяні котлети та

рубль на дорогу — ціле багатство

від обтяженого великою родиною

селянина. І сказав мені скупі, але

добрі слова — благословив на все

подальше життя…».

Так у липні 1939 року розпочала�

ся військова кар’єра Митрофана

Юхимовича, яка тривала понад 40

років. 

Згадує: «Перше, що вразило мене

в Орловському прикордонному

училищі, — це... курсантський па�

йок. На обід у їдальні мені дали осе�

ледця з гарніром. Нам, Чернихам,

вистачило б такої рибини на всю

родину, а тут — давали кожному

курсантові. Пригадую, тоді навіть

перехрестився: куди я потрапив —

і годують, і одягають, і піклуються...

…Але варто сказати, що я теж вчив�

ся на совість. Училище закінчив 10

червня 1941 року. На той час у світі

вже віяло війною. Навчальну прог�

раму скорочували, як могли. Дата

випуску переносилася кілька разів.

І от нарешті перші офіцерські «ку�

барі». 

Час був тривожний, про відпус�

тку ніхто й не мріяв. Випускники

відразу ж роз’їхалися: хто на Дале�

кий Схід, хто на Кавказ. А нас, шіс�

тьох, направили у Брестську фор�

тецю...». Вже через п’ять днів після

закінчення училища лейтенант

Черних прийняв посаду команди�

ра другого доту (довготривалої

вогневої споруди) у Брестському

укріпрайоні. До війни залишався

тиждень…

Ранок 22 червня 1941 року моло�

дий офіцер зустрів у своєму доті.

Почувши незвичний гул, він вий�

шов з доту та відчув гострий біль у

лівому плечі, побачив, як по гімнас�

терці розповзається червона пля�

ма. Дякувати богу, куля пройшла на

виліт, не зачепивши кістку. До сві�

домості дійшло: ось вона — війна…

Особовому складу його доту на

своїй дільниці вдалося стримати

наступ противника. Але наприкінці

першого дня війни лейтенант Чер�

них отримав наказ: підірвати стаці�

онарне озброєння і відходити. 

Потім були важкі оборонні бої та

відступ до Смоленська. Саме тут

Митрофан Черних став розвідни�

ком — його призначили команди�

ром розвідувального взводу окре�

мого розвідувального батальйону

56�ї стрілецької дивізії.

Під час оборони Смоленська

лейтенанта Черних призначають

командиром дивізійної розвіду�

вальної роти. Але він не встиг

прийняти посаду — був терміново

викликаний до розвідувального

відділу штабу Західного фронту,

звідки був направлений до Москви

у розпорядження начальника роз�

відувального управління Генераль�

ного штабу Червоної Армії. 

У той час воно посилено займа�

лося комплектуванням і підготов�

кою диверсійно�розвідувальних

груп (ДРГ) для дій в тилу против�

ника. Одну з таких груп очолив

Митрофан Черних. Через обмаль

часу на підготовку, основні зусилля

спрямовувалися на теорію. Навіть

парашутно�десантною підготов�

кою розвідники оволоділи лише

теоретично. Після отримання бо�

йового завдання ДРГ під команду�

ванням лейтенанта Черниха була

перекинута повітряним способом

під Оршу, в район Світських боліт. 

Завдання групи полягало у ве�

денні розвідки німецьких військ,

які висувалися до Москви, та здій�

сненні диверсій. Зокрема, групою

лейтенанта Черниха було підірва�

но два мости, залізничний переїзд,

захоплено і переправлено за лінію

фронту німецького полковника з

важливими документами.

Митрофан Черних провів в тилу

ворога три роки — до осені 1944�

го. Упродовж цього часу його група

виконувала завдання на території

Білорусії, Прибалтики та України.

Наприкінці 1944 року після чер�

гового важкого поранення вже ка�

пітана Черниха призначено ко�

мандиром лижного розвідувально�

го батальйону. І знову рейди ні�

мецькими тилами… У березні 1945

року майор Черних очолив нав�

чальний розвідувальний баталь�

йон 1�го Українського фронту. На

цій посаді в Кенігсберзі він і зус�

трів Перемогу, було йому лише 24

роки…

Після короткої відпустки у липні

1945 року Митрофан Юхимович

був направлений для навчання на

розвідувальний факультет Вій�

ськової академії імені М. Фрунзе, де

серед інших предметів він вивчав

турецьку і персидську мови. Крім

того, факультативно — англійську,

причому з усього курсу лише він

захистив дипломну роботу англій�

ською мовою.

Закінчивши в 1947 році акаде�

мію з відзнакою, підполковник

Черних був призначений на поса�

ду начальника розвідки штабу ди�

візії у місті Ленкорань Азербай�

джанської РСР Закавказького вій�

ськового округу. Але послужив там

недовго. Відмінне знання мов і ба�

гатий досвід розвідника не зали�

шилися непоміченими. І вже на

Ìèòðîôàí ×åðíèõ ïðîâ³â ó òèëó âîðîãà òðè

ðîêè — äî îñåí³ 1944-ãî. Óïðîäîâæ öüîãî

÷àñó éîãî ãðóïà âèêîíóâàëà çàâäàííÿ íà

òåðèòîð³¿ Á³ëîðóñ³¿, Ïðèáàëòèêè òà Óêðà¿íè. 
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початку 1948 року Митрофана

Юхимовича викликають на співбе�

сіду щодо вступу до Військової ака�

демії Радянської Армії, у якій готу�

валися фахівці агентурної розвід�

ки і військові дипломати.

Навчання в академії було цікавим

і надзвичайно напруженим. Навча�

ли усьому, що може згодитися роз�

відникові під час виконання зав�

дань. Слухачі вивчали агентурну

роботу, іноземні мови, історію різ�

них країн, психологію, етикет і на�

віть хореографію. Останню, до ре�

чі, викладала народна артистка

СРСР Марина Семенова!

На четвертому курсі академії

Митрофана Черниха почали ці�

леспрямовано готувати до вико�

нання спеціальних завдань. Йому

довелося досконало вивчити по�

бут та звичаї Сходу, запам’ятовую�

чи кожну дрібницю. Вчив Коран і

відвідував мечеть, де спочатку ли�

ше спостерігав, як проводять на�

маз. Потім сам пробував, тренував�

ся. Прагнув відпрацювати до авто�

матизму кожен рух, жест, погляд.

А ще освоїв навички... чистильника

взуття, для чого навіть їздив на ста�

жування до Азербайджану.

Із спогадів Митрофана Черниха:

«Півроку довелося навчатися про�

фесії... чистильника взуття. В араб�

ській країні це не просто людина,

яка чистить черевики. Щоб прива�

бити клієнтів, треба бути веселим,

привітним, уміти їх зацікавити,

здивувати. Найпростіше приверну�

ти до себе увагу — жонглювати

щітками. От і вчився я основам

конкурентоспроможності».

На момент закінчення академії

підполковнику Черниху не було й

тридцяти років, але перед випус�

ком йому вже присвоїли звання

полковника. На нього чекало дов�

гострокове відрядження до Ірану. 

Щоб «замести сліди», до місця

призначення він добирався обхід�

ними шляхами, постійно змінюю�

чи зовнішність і документи. Упро�

довж десятиденного вояжу видавав

себе за бізнесмена, туриста, так�

систа, моряка, дрібного клерка…

Прибувши до Тегерану, розпочав

виконувати завдання. Через три

роки нелегальної роботи все часті�

ше став помічати зацікавленість до

себе та одні й ті самі обличчя нав�

коло. Коли доповів про це в Мос�

кву, відповідь була коротка: «Негай�

но повертатись». 

Однак зробити це відразу було

неможливо: непопереджені зв’яз�

кові й агенти могли стати легкою

здобиччю іранської контррозвід�

ки. Кинути своїх напризволяще він

не мав ні професійного, ні мораль�

ного права. Тиждень тривало згор�

тання й консервація агентурної

мережі. І цього вистачило, щоб йо�

го заарештували за лічені години

до від’їзду... 

У в’язниці для особливо небез�

печних злочинців на сході Ірану

просидів майже три роки. Черниха

звинуватили у шпіонажі та приго�

ворили до страти. Доки чекав ви�

конання вироку, занедужав на

пневмонію. Під час огляду тюрем�

ний лікар помітив на його тілі ба�

гато шрамів від поранень. Це свід�

чило, що потрапив він до Ірану з

країни, де велися бойові дії. Так бу�

ло з’ясовано його справжнє поход�

ження.

Почалися довгі перемовини між

урядами Ірану та СРСР. Слід зазна�

чити, що на той час між Іраном і

СРСР склалися достатньо дружні

відносини. Псувати їх через яко�

гось шпигуна іранське керівниц�

тво не хотіло, а домовитися про

обмін зацікавленим сторонам теж

не вдавалося. Митрофану Юхимо�

вичу залишалось тільки чекати…

Доки йшли торги, радянська

агентура підкупила тюремних охо�

ронців. І якось вночі його переки�

нули через паркан в’язниці і пока�

зали напрям до радянського кор�

дону. Ризик був величезний, але й

сидіти в камері не хотілося. А попе�

реду чекав шлях довжиною у «не�

добру» сотню кілометрів, яку йому

довелося пробігти, пройти і, вреш�

ті�решт, проповзти... 

Із спогадів Митрофана Черниха:

«Пам’ятаю спеку... Не знав, коли й де

перетну кордон. Та й чи дійду до

нього... Йти доводилося вночі, а

вдень ховатися. Тюремні черевики

дуже швидко розвалилися, — за�

мість них використовував шматки

одягу. Харчувався ящірками, змія�

ми, птахами, постійно відчуваючи

спрагу. Тоді стояв посушливий сер�

пень — роси не було навіть вранці... 

За тиждень подолав понад сотню

кілометрів і нарешті вийшов до дер�

жавного кордону. Уночі, підкопав�

ши зовнішній паркан, проліз під

ним. Але зачепив датчик охоронної

системи і поки повз до другого пар�

кана, там вже очікував на мене при�

кордонний наряд з собакою. 

Я зміг лише прошепотіти: «Забе�

ріть мене…».

Вранці прибув вертоліт, який

доставив до Ашхабада, там Митро�

фан Юхимович перебував кілька

днів, доки не прибули представни�

ки ГРУ для супроводження його до

Москви, де за виконання спеціаль�

них завдань полковник Черних

був нагороджений орденом Бойо�

вого Червоного Прапора. А розпо�

відати про результати свого від�

рядження, про ті важливі завдання,

виконані в Ірані, не міг до остан�

ньої хвилини свого життя…

З 1957 до 1966 року обіймав різні

посади у Закавказькому військово�

му окрузі. У 1966 році його перево�

дять в Групу радянських військ в Ні�

меччині (ГРВН) на посаду заступ�

ника начальника розвідки ГРВН по

агентурній роботі. Ділянка надзви�

чайно відповідальна — «накрива�

ти» доводилося пів�Європи. 

Згадував: «Грошей на оперативні

витрати Центр не шкодував. Адже

Äëÿ âèêîíàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàâäàíü

×åðíèõó äîâåëîñÿ äîñêîíàëî âèâ÷èòè ïîáóò

òà çâè÷à¿ Ñõîäó ³ íàâ³òü îñâî¿òè íàâè÷êè...

÷èñòèëüíèêà âçóòòÿ, äëÿ ÷îãî â³í ¿çäèâ íà

ñòàæóâàííÿ äî Àçåðáàéäæàíó. 



аркуш паперу з необхідною інфор�

мацією, переданий вчасно в пот�

рібні руки, заощаджував величезні

матеріальні витрати і ресурси всієї

держави.

Якось мій агент повідомив, що за

мільйон німецьких марок він може

дістати документацію на танковий

дизель, який працює на будь�якому

паливі. Москва не повірила, що та�

кий двигун може бути створений, а

тому забажала одержати його

«живцем». Виконати цю вимогу бу�

ло набагато складніше, адже дви�

гун в кишеню не заховаєш. Тут пот�

рібна чітко спланована й продума�

на операція. Водночас надійшов

довгоочікуваний наказ про пере�

ведення мене до Києва. 

Хотів я справу передати тому, хто

мене замінить, але Головком ГРВН

генерал армії Куликов заявив: 

— Якщо не дістанеш движок, не

бачити тобі Києва. 

Отже, довелося братися за спра�

ву. Двигун вдалося добути, про що

доповів генералу Куликову. Він од�

разу ж доповідає маршалу Гречку:

— Товаришу міністре оборони!

Я виконав поставлене завдання!

Я дістав двигун!

«Я» — тобто він, Куликов. Про ме�

не — ні слова... 

Далі він вислухав поздоровлення

маршала, поклав слухавку і дістав із

шухляди столу золотий годинник:

— Тримай, заслужив! Можеш їха�

ти до свого Києва». 

У 1971 році полковника Черниха

призначено на посаду начальника

розвідки Київського військового ок�

ругу. Багато об’єктів інфраструктури

розвідки, які зараз належать Голов�

ному управлінню розвідки Мініс�

терства оборони України (ГУР МО

України), були створені в ті роки са�

ме Митрофаном Юхимовичем.

У грудні 1972 року Постановою

Ради Міністрів СРСР М. Ю. Черниху

присвоєно військове звання гене�

рал�майор, а в 1975�му його приз�

начають військовим аташе СРСР в

Туреччині. Досвідченого генерала,

що прекрасно володіє турецькою

мовою, швидко визнали військові,

політичні і культурні кола Туреччи�

ни, а також військові представники

інших країн. Його обрали стар�

шим (дуайєном) серед військових

аташе. До речі, це єдиний випадок,

коли представник СРСР був дуайє�

ном в країні НАТО. 

У 1981 році Митрофан Юхимо�

вич повертається на Батьківщину

та виходить у відставку. Дружина —

Галина Василівна та дорослі діти

на сімейній раді підтримали це рі�

шення. У 1982 році генерал�майор

Черних звільняється зі збройних

сил, де за час служби був нагород�

жений двома орденами Богдана

Хмельницького, двома орденами

Червоного Прапора, трьома орде�

нами Вітчизняної війни, двома ор�

денами Червоної Зірки, орденом

«За службу Батьківщині у ЗС СРСР»

ІІІ ступеня, орденом «За заслуги» ІІІ

ступеня, та понад тридцятьма ме�

далями СРСР, України, нагородами

НДР та Туреччини.

Із спогадів Митрофана Черниха:

«…Існує думка, що у розвідника�

професіонала немає особистого

життя: ні сім’ї, ні дітей.

У цьому сенсі мені пощастило. Зі

своєю дружиною ми познайоми�

лися в 1946�му і прожили щасливо

50 років. Разом з нею ми вирости�

ли і виховали трьох чудових ді�

тей — доньку Ірину і двох синів,

Володю і Юрка». 

Перебуваючи на пенсії, Митро�

фан Юхимович прийняв пропози�

цію Голови Ради Міністрів Україн�

ської РСР та очолив міжнародний

відділ Ради профспілок України. 

Не обійшла його стороною і ава�

рія на Чорнобильській АЕС — вже в

перший тиждень після трагедії ра�

зом із німецькими фахівцями�

ядерниками працював біля зруй�

нованого реактора.

Але поза розвідкою Митрофан

Юхимович працював недовго.

З набуттям Україною незалежності

почала створюватися Академія

Збройних Сил України, де став у

пригоді досвід професійного роз�

відника. Протягом багатьох років

він плідно працював доцентом ка�

федри розвідки. До останнього дня

свого життя Митрофан Юхимович

передавав свій безцінний досвід

молодому поколінню українських

розвідників. Серед його вихован�

ців не одна сотня молодих розвід�

ників, які з вдячністю згадують

кожну хвилину, проведену разом з

ним, пишаються тим, що доля дала

їм можливість поспілкуватися з ле�

гендою розвідки — Митрофаном

Чернихом.

У Головному управлінні розвідки

Міністерства оборони України

приділено значну увагу вшануван�

ню пам’яті видатного розвідника.

Ім’я Митрофана Юхимовича навіч�

но закарбоване у «Книзі пам’яті ГУР

МО України», що була заснована у

вересні 2003 року з метою увічнен�

ня пам’яті військовослужбовців та

працівників воєнної розвідки, які

загинули під час виконання служ�

бових обов’язків, а також тих, котрі

зробили вагомий внесок у розбу�

дову воєнної розвідки України. У

2009 році урочисто відкрито мемо�

ріальний кабінет Митрофана Юхи�

мовича, у якому створено унікаль�

ну експозицію, присвячену життє�

вому шляху і службовій діяльності

легендарного розвідника.

Â³òàë³é ÏÓØÊÀÐÅÍÊÎ

Ãåíåðàë àðì³¿ Êóëèêîâ — ×åðíèõó: «ßêùî íå

ä³ñòàíåø äâèæîê òàíêà, íå áà÷èòè òîá³ Êèº-

âà». Îòæå, äîâåëîñÿ áðàòèñÿ çà ñïðàâó.

² ×åðíèõ çàâäàííÿ âèêîíàâ.



Нещодавно до Києва поверну�
лася делегація Збройних Сил
України, яка брала участь у
Міжнародному конкурсі вій�
ськово�професійної майстер�
ності військовослужбовців
дружніх армій «Воин содру�
жества», що відбувся у Москві.
Українці на ньому здобули
призові місця. Честь Збройних
Сил України на міжнародних
змаганнях захищали пред�
ставники Сухопутних військ
старшина Володимир Хворос�
тенко, старший сержант Анд�
рій Мазур, старший солдат
Олександр Продун та старший
солдат Юлія Хворостенко. 

Протягом п’яти днів учасникам

випало пройти нелегкі випробу�

вання. Військовослужбовці шести

країн взяли участь у змаганнях у

номінаціях: «Атлет» (виконання

фізичних вправ для чоловіків на

силу і силову витривалість, вій�

ськово�прикладні навички; для

військовослужбовців�жінок — на

швидкість і спритність, силу і сило�

ву витривалість); «Професіонал»

(«штурмова смуга», снайперська

стрільба, військово�медична підго�

товка та кидання гранат), «Ерудит»

(знання військової історії); у кон�

курсах літературно�художнього та

музично�танцювального напрям�

ків — «Кавалер» та «Судариня».

Змагання проводилися на базі

5–ї окремої Гвардійської мотострі�

лецької Таманської бригади, у Цен�

тральному музеї Збройних сил Ро�

сійської Федерації та Центрі куль�

тури ЗС РФ. 

За результатами Конкурсу укра�

їнські військовослужбовці Юлія та

Володимир Хворостенки посіли

перше та третє місця відповідно у

номінації «Ерудит», а Олександр

Продун став переможцем у номі�

нації «Кавалер». 

Варто сказати і про те, що в номі�

націях «Атлет» та «Професіонал»

старшина Володимир Хворостен�

ко та старший сержант Андрій Ма�

зур, показавши високі результати,

увійшли до десятки кращих. 

А переможцем конкурсу «Воин

содружества» у Москві став вій�

ськовослужбовець Російської Фе�

дерації старший сержант Олек�

сандр Лемешев, який проходить

службу у військах Федерального

управління по безпечному збері�

ганню і знищенню хімічної зброї.

Îëåêñàíäð ÑÊÐßÁ²Í

АКТУАЛЬНО

ЯК «КОЗАКИ» У МОСКВІ «ВОЮВАЛИ»
ВВііййссььккооввооссллуужжббооввцціі  ЗЗСС  УУккррааїїннии  ннаа  ммііжжннааррооддннооммуу
ккооннккууррссіі  ««ВВооиинн  ссооддрруужжеессттвваа»»  ппррооддееммооннссттррууввааллии
ссппррааввжжннюю  ммааййссттееррннііссттьь  вв  ббооюю,,  ссппооррттіі  ттаа  ттввооррччооссттіі
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