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ПЕРЕМОГА – ОДНА  

Ж
уравлиним клином 
відлітають роки у 
вирій, заростають 

стежки від воєнних доріг, але 
пам’ять, як духовний заповіт 
Солдатів Перемоги, непідвладна 
часу, як непідвладна часу і любов 
до Батьківщини. Щороку свято 9 
Травня служитиме нагадуванням: 
немає більшої цінності, ніж радість 
життя на вільній землі! І абсолютно 
не можна визначити, якого роду-
племені той герой-визволитель – у 
ті часи пліч-о-пліч воювали укра-

їнець, білорус, росіянин, грузин, 
вірмен, казах… Вони їли з одного 
казана, спали під одним дахом, діли-
лися між собою всім та по-братські: 
останнім шматком хліба, а інколи 
– і його крихтами, які бережно ви-
шкрібали з карману шинелі; водою, 
флягу з якою пускали по колу, щоб 
зробити хоча б один живильний 

ковток; ділилися навіть цигаркою, 
по затяжці на кожного, при цьому 
жартівливо називаючи її «трубкою 
миру», а пізніше – і довгоочікува-
ною Перемогою, «однією на всіх». 

Але цьому передував довгий і 
важкий шлях. Готуючись до війни, 
збройні сили фашистської Німеч-
чини загалом нараховували 8,5 млн 

Шістдесят вісім років тому пролунало таке довгоочікуване і хвилююче слово: 
«Перемога!» Весь цивілізований світ був охоплений радістю зі сльозами на очах, 
радістю від закінчення часу великих тривог, великих мук, великого страху, і водночас 
– гірким смутком та сердечним болем за рідними і близькими, які загинули у Великій 
Вітчизняній війні. У ті буремні часи обірвалося життя кожного п’ятого українця…
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НА ВСІХ

чол. Проти СРСР були розгорнуті 
119 піхотних і кавалерійських, 33 
моторизованих і танкових дивізії. 
Крім того, біля кордонів Радянсько-
го Союзу були приведені у бойову 
готовність 3 десятки дивізій та 16 
бригад із Фінляндії, Угорщини і Ру-
мунії. Усього у східному угрупован-
ні військ фашистської Німеччини 

та її союзників на-
раховувалося по-
над 5 млн осіб. 

У Радянських 
Збройних Силах, у 
західних військо-
вих округах, до 
початку війни дис-
локувалося 166 ди-
візій і 9 бригад, де 
служило майже 3 
млн чол. 

Біля тих же за-
хідних кордонів 
фашистська Німеч-
чина та її союзники 
за кількістю диві-
зій та чисельністю 
особового складу 
переважали СРСР, 
але поступалися 
йому за кількістю 
танків більш, ніж 
у 3 рази, бойової 
авіації більш, ніж у 
2. Утім технології, 
що використову-
вали інженери та 
льотчики «Люфт-
ваффе», все ж зали-
шали за ними на-
ступальну перевагу. 
Не варто забувати 
і про заздалегідь 
висунуті до захід-
них кордонів СРСР 
німецькі дивізії, 
які були повністю 
укомплектовані за 
штатами воєнно-
го часу (до 16 тис. 
чол. у піхотних ди-
візіях), у той час, 
як радянські стрі-
лецькі з’єднання 
зустріли війну з ве-
ликим некомплек-
том: замість 14,5 
тис. чол. фактично 
нараховували від 5 
до 9 тис. До того ж 
напад Німеччини 
застав Радянські 
Збройні Сили під 
час їх стратегічно-
го розгортання: у 

ДОВІДКА «ВУ»
8 травня 1945 року о 22 год. 43 хв (за Бер-

лінським часом) у німецькому Карлсхорсті 
почалася церемонія підписання Пакту про 
військову капітуляцію Німеччини, що зна-
ходилась у стані війни з 54 країнами світу. 
Нейтральні Швейцарія, Іспанія, Португалія, 
Швеція, Ірландія, Афганістан і Чилі при-
йняли рішення про вислання нацистських 
дипломатів. Німецький Рейх, про заснуван-
ня якого оголошено в 1871 році у залі Дзер-
кал у Версалі, припинив своє існування. А 
9 травня у 0 год. 15 хв від імені німецького 
Верховного Головнокомандування Пакт 
про беззастережну капітуляцію Німеччи-
ни підписав начальник вермахту генерал-
фельдмаршал В. Кейтель. Радянський Союз 
представляв Маршал Г. Жуков, а союзників 
– Головний Маршал Великобританії А. Тен-
дер. І вже о 6 год. ранку про перемогу у Ве-
ликій Вітчизняній війні сповістив по радіо 
диктор Юрій Левітан. Але бойові дії трива-
ли ще не один місяць потому… І лише з 1967-
го «9 травня 1945 року» офіційно увійшло в 
історію як День Перемоги. Саме тоді це свя-
то отримало статус державного.
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ті теплі червневі дні третина радян-
ських військових частин як раз пе-
реїздила до нових місць служби. 

Боєздатність Червоної Ар-
мії через низку об’єктивних та 
суб’єктивних причин виявилася у 
рази нижчою за вермахт, що обу-
мовило її невдачі і поразки у 1941-
му та першій половині 1942 року. 

На фронтах Великої Вітчизня-
ної війни воювало 7 млн жителів 
України. Половина з них загинула. 
А кожен другий, хто повернувся 
додому, був інвалідом. Окрім того, 
в окупації загинуло більше, ніж 5,2 
млн цивільних осіб та військово-
полонених, зруйновано більше 700 
міст та населених пунктів, 28 тис. 
сіл, щодо промислових об’єктів – 
годі й говорити.  

Розпочавши операцію «Барба-
росса», 22 червня 1941 року, понад 
3 млн солдатів вермахту пересту-
пили західні кордони Радянського 
Союзу. Маючи у першому ешелоні 
4 потужні танкові групи, надійне 
прикриття з повітря, непереможні 
на той час війська та свій «блиска-
вичний» план, німці майже півроку 
просувалися до Ленінграда, Москви 
і Ростова. Бойові дії на території 
України, Білорусії і Росії розгля-
далися, як необхідна «акція», щоб 
вивільнити території від «непо-
вноцінних людей» для «блакитної 
крові» німецьких колоністів. У цієї 
«вищої арійської раси» за норму 
вважалося відправити додому фо-
тознімки зі своїм усміхненим об-
личчям на фоні жорстокої страти 
мирних людей. Так браві німець-
кі чоловіки демонстрували своїм 
дружинам «нелегку працю задля 
облаштування власного маєтку на 
чорноземах». А в одному із пунк-
тів «Пам’ятки німецькому солдату» 
було записано: «У тебе немає серця 
і нервів, на війні вони не потрібні! 

Знищ у собі жалість та співчуття! 
Вбивай кожного руського! Не зу-
пиняйся, якщо перед тобою старий 
або жінка, дівчинка або хлопчик! 
Вбивай! Цим врятуєш себе від за-
гибелі і забезпечиш майбутнє своєї 
родини та славу навіки». 

Тож нацисти масово розстрі-
лювали цивільне населення, стра-
чували їх у таборах смерті, душили 
газом «циклон». Була налагоджена 
навіть промислова утилізація тру-
пів. Більше половини із вбитих і за-
катованих – українці…

Тож не дивно, що на території 
України з ворогом велася запекла 
підпільна та партизанська бороть-
ба, яка набула масового народного 
характеру. До початку 1944 року в 
окупованій Україні діяли 31 парти-
занське з’єднання, більше 250 окре-
мих загонів і диверсійних груп, що 
об’єднували понад 500 тис. парти-
зан, 103 тис. підпільників та 1,4 млн 
учасників народного супротиву. 
Народні месники знищили 465 тис. 
гітлерівських солдатів і офіцерів, 
1565 танків і машин, 211 літаків, 
1469 мостів, а також підірвали 4958 
ешелонів із живою силою і військо-
вою технікою, боєприпасами та 
пальним. Аби покласти кінець пар-
тизанам і підпільникам, німецьке 
командування змушено було три-
мати у своєму тилу добрий десяток 
дивізій та 30 окремих поліцейських 
батальйонів.

За інформацією істориків-
документалістів, збройні сили ан-
тигітлерівської коаліції у тій війні 
поповнили понад 6 млн воїнів-
українців. Уже той факт, що вони 
посідають друге місце після росі-
ян за кількістю Героїв Радянського 
Союзу та повних кавалерів ордена 
Слави, свідчить про мужність і ге-
роїзм українського народу. Зокре-
ма, 2,5 млн воїнів-українців нагоро-

джені орденами і медалями СРСР, а 
з 11635 Героїв Радянського Союзу – 
2072 українці. До речі, щодо героїв: 
серед чисельної когорти воїнів, на-
городжених Золотою Зіркою Героя 
Радянського Союзу, був і Олександр 
Молодчий, який першим із льот-
чиків дальньої авіації бомбардував 
Берлін. Фюрер вважав цього слав-
ного сина українського народу од-
ним зі своїх основних ворогів... 

…Початок осені 1942-го. Берлін. 
Гітлер та головний фашистський 
ідеолог Геббельс патетично кля-
нуться співвітчизникам, що Ста-
лінград майже взятий, тож віднині 
жодна радянська бомба не впаде на 
столицю Німеччини, яка до того ж 
оточена аж чотирма лініями про-
типовітряної оборони! Однак ра-
дянські льотчики, не зважаючи на 
сильну зливу, грозу та шквальний 
вітер, прориваються до цілі. Пер-
шим завдає потужного бомбово-
го удару по серцю Третього Рейху 
екіпаж Олександра Молодчого. З 

Зустріч прапору перемоги 
на аеродромі у Москві.

Звільнення 
в’язнів 

концтабору.
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борту свого літака 22-річний укра-
їнець передає переможну радіогра-
му: «Москва, Сталіну. Знаходжусь 
над Берліном. Завдання виконано. 
Молодчий». 

Згодом Геббельс ніяково ви-
правдовувався, мовляв, це була 
спец операція британської авіації. 
Але англійці одразу ж спростува-
ли його слова, запевнивши сві-
тову спільноту, що їхніх літаків у 
небі над Берліном у той момент не 
було. Гітлеру тоді довелося визнати 
очевидне і назвати молодого укра-
їнського аса своїм особистим во-
рогом. Так було розвіяно міф про 
непереможність Третього Рейху. І 
цивілізований світ аплодував цьо-
му стоячи! 

А ось ще одна історична правда, 
про яку мало говорять: у перші роки 
війни чимало червоноармійців пе-
реходило на бік ворога, аби бороти-
ся зі сталінізмом. Яскравий приклад 
– так звана зрада народу Країни 
рад генерал-лейтенантом Андрієм 
Власовим. Війська під його коман-
дуванням у грудні 1941-го вдало бо-
ронили столицю СРСР. За це Андрія 
Власова нагородили орденом Чер-
воного Прапора, присвоїли звання 
генерал-лейтенанта і слідом за Ста-
ліним називали не інакше, як «рятів-
ником Москви». Потім була Любан-

ська операція, де він успішно зірвав 
наступ гітлерівців на Ленінград. Там 
його і залишили напризволяще. У 
результаті – Власов потрапив у по-
лон, де і створив із числа полоне-
них росіян понад 200-тисячну ан-
тирадянську «Російську визвольну 
армію». Відтоді «власівщина» стала 
символом зради. Доходило навіть 
до абсурду, коли однофамільці пи-
сали в анкетах: «Родичем генерала-
зрадника я не є». 

Між тим уцілілі учасники РВА, 
які живуть за кордоном, і нині свя-
то вірять, що генерал Власов був і 
залишається своєрідним символом 
опору безбожному більшовизму. 
Більше того, архієрейський синод 
Російської православної церкви за 
кордоном визнав, що у діяльності 
опального генерала та його підле-
глих не було нічого поганого. 

В Україні продовжує залишати-
ся актуальним питання: «Чи варто 
зрівняти у правах ветеранів Укра-
їнської повстанської та Червоної 
армій?» 

Не варто навіть намагатися 
коментувати погляди багатьох 
ветеранів-червоноармійців, які ре-
презентують УПА як збіговисько 
«дияволів у плоті», – маячня, по-
роджена хворобливою фантазією 
колишніх партійних функціоне-
рів, котрі нині замолюють гріхи у 
церквах. Не можна вважати бійців 
УПА і «безкрилими янголами» – 
янголів на війні не буває. Жодна 
армія часів Другої світової не є іде-
альною, тож цілком природно, що 
і до українських повстанців можна 

пред’явити деякі претензії. Напри-
клад, щодо Волині, де у 1943 році 
багато хто з «упівців» проявив себе 
не кращим чином. Власне, як і їхні 
вороги – із польської Армії Крайо-
вої. Інша справа, що у лавах УПА 
боролися десятки тисяч бійців, які 
не мали до тієї різанини жодного 
відношення. Керосину у вогнище 
дискусій додає і те, що Українська 
повстанська армія боролася як із 
німецьким вермахтом, так і з біль-
шовиками. Не варто забувати, що 
Сталін, який спирався на черво-
ноармійські багнети, виявився для 
України не меншим злом, аніж Гіт-
лер. До речі, бійці УПА, на відміну 
від радянських воїнів, не нагоро-
джувалися медалями і не корис-
тувалися ніякими привілеями, за 
їхніми словами «найкращою наго-
родою для них була вільна ненька-
Україна».

Кожен має право на свою прав-
ду. Розв’язання ж історичної задач-
ки «свій-чужий» має лише єдину 
відповідь: сивочолі діди, які понад 
півстоліття ворогують один з од-
ним, самі того не знаючи, є това-
ришами... по нещастю, адже не в 
змозі самостійно долати пробле-
ми економічного характеру та ме-
дичного забезпечення. Усі 150 тис. 
учасників бойових дій Другої сві-
тової війни потребують всебічної 
соціальної допомоги, і не тільки у 
переддень Великої Перемоги. Ко-
лись вони захистили Батьківщину 
– тепер держава повинна соціаль-
но захистити їх.

Віталій ЛУГОВСЬКИЙ

Берлін – наш!
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В Україні відзначалась 68 річ-
ниця Перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні 1941-1945 років.

За участю керівництва дер-
жави, Міністерства оборони та 
Генерального штабу ЗС України, 
ветеранів війни, у столичному 
Парку Вічної Слави відбувся Ри-

туал Пам’яті, а потім у Національному палаці мистецтв 
“Україна” – урочистості та святковий концерт.

На Майдані Незалежності святкування розпочалося 
з церемонії підняття Державного Прапора України за 
участю Міністра оборони України Павла Лебедєва, роти 
почесної варти Окремого полку Президента України та 
військового оркестру.

У своєму привітанні Міністр оборони зокрема зазна-
чив, що свято Перемоги є символом величі духу і муж-
ності людей, що пройшли вогненними дорогами війни.

- Нинішні захисники Вітчизни виховуються на при-
кладах мужності і стійкості героїв Великої Вітчизняної 
війни. Створення якісно нової, професійної української 
армії є виконанням нашого основного боргу, даниною 
поваги і пошани воїнам-переможцям, - підкреслив Пав-
ло Лебедєв.

Головною вулицею столиці – Хрещатиком пройшли 
військові оркестри, барабанщики Київського військо-
вого ліцею ім.І.Богуна, техніка часів війни.

Військовослужбовці з різних регіонів України взяли 
активну участь у святкових заходах, присвячених Дню 
Перемоги.

ТРАВНЯ9
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Розділити радість із новоселами прибув
заступник Міністра оборони України Артуро
Бабенко. Вітаючи сім’ї військовослужбовців з
отриманням довгоочікуваного житла, він за$
певнив, що у Міністерстві оборони України

КЛЮЧІ ВІД РОДИННОГО ЩАСТЯ

докладають максимум зусиль, щоб забезпечи$
ти соціальні потреби людей у погонах.

Зведення житлового будинку розпочалося
ще у 2007 році відповідно до угоди, укладеної
між Міністерством оборони України і  під$
приємством «Євроклас». На будівельні робо$
ти з державного бюджету було виділено по$
над 21 млн грн. 

Про подальші перспективи будівництва
житла для військовослужбовців на півдні Ук$
раїни розповів начальник Південного управ$
ління капітального будівництва Міністер$
ства оборони України Андрій Мироненко.
Зокрема, він повідомив, що за рахунок ре$
конструкції житлово$казарменого фонду
найближчим часом планується введення в
експлуатацію 24$квартирного будинку в Біл$
город$Дністровському, 22$квартирного бу$
динку в Миколаєві та 14$квартирної споруди
у Котовську. За його словами, також виділено
близько 3,5 млн грн на зведення 142$квар$
тирного будинку по вулиці Щорса в Одесі.
Крім цього, розроблена проектно$кошто$
рисна документація та підготовлена ділянка
під забудову 152$ та 396$квартирних будин$
ків у місті$герої. 

Âÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

Ñàìå òàê³ êëþ÷³,
à ðàçîì ç íèìè 
é îðäåðè íà
ïîñò³éíå òà
ñëóæáîâå æèòëî
îòðèìàëè 
72 ðîäèíè
â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â òà
âåòåðàí³â
â³éñüêîâî¿
ñëóæáè
Õåðñîíñüêîãî
ãàðí³çîíó. Äåõòî
ç îô³öåð³â ³
ïðàïîðùèê³â
î÷³êóâàâ íà öþ
ïîä³þ ïîíàä
äâàäöÿòü ðîê³â.
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З перших вуст.  
Заступник Мініс

тра оборони України
Артуро Бабенко:

«У Міністерстві оборо$
ни України проведена
інвентаризація та пас$
портизація 168 об’єктів
будівництва житла для
військових. 

Усі вони поділені на
чотири категорії. До
першої увійшли ті, які
готові на 80$90% та в по$
дальшому добудовуватимуться за бюджетні кошти.
Зокрема, йдеться про 9 об’єктів на 257 квартир, що
максимально швидко можна добудувати та ввести в
експлуатацію.

Друга категорія – це 22 об’єкти зі ступенем готов$
ності 40$60%. Їхня добудова  проводитиметься із за$
лученням небюджетних коштів. У цьому випадку
частка квартир Міноборони визначатиметься вар$
тістю самого об’єкта, землі та підключення комуніка$
цій. 

До третьої категорії віднесені недобудови з низь$
ким ступенем готовності, але які розташовані на
привабливих для інвесторів територіях. На даному
етапі розглядається декілька варіантів їх ефективно$
го використання. Зокрема, вивчаються питання що$
до можливості передачі об’єктів приватному інвес$
тору з подальшим визначенням частки квартир на
потреби оборонного відомства та органів місцевої
влади – на компенсаційній основі. 

Щодо четвертої категорії, то до неї увійшли так
звані перспективні об’єкти. Рішення по кожному з
них прийматимуться після детального вивчення си$
туації.

У 2013 році передбачено фінансування будівниц$
тва 153 квартир для військовослужбовців. Президент
України, Верховний Головнокомандувач ЗС України
Віктор Янукович особисто контролює питання бу$
дівництва  житла для військовослужбовців, повною
мірою розуміючи,  що це дуже важлива соціальна
складова як для армії, так і для держави в цілому. Мі$
ністерство оборони проводить копітку роботу.  На
жаль, за один рік усіх квартирами ми не забезпечи$
мо. Але ж на сьогодні нами розроблено чіткий меха$
нізм, ми маємо ресурс і можливості для того, щоб на
кінець року забезпечити значну кількість безквар$
тирних військовослужбовців. Так, Міністр оборони
України Павло Лебедєв ініціював виділення урядом
300 млн грн, що дозволить побудувати додатково
1518 квартир».

«Соціальна програма для військово%
службовців Збройних Сил України є 
одним із пріоритетних напрямів у робо%
ті керівництва військового відомства».

У 2013 році передбачено фінансування бу%
дівництва 153 квартир для військовослуж%
бовців. Президент України, Верховний Голов%
нокомандувач ЗС України Віктор Янукович
особисто контролює питання будівництва
житла для військовослужбовців.
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МИ ГОТОВІ НЕСТИ 
«ОКЕАНСЬКИЙ 
ЩИТ»
Про участь нашої держави у боротьбі з піратством на 
морі йдеться не перший рік. Варто зазначити, що задля 
цього потрібно не лише виділити корабель, патрульний 
літак або підрозділ спецпризначення – вони мають бути 
відповідно підготовленими та навченими. Український 
військовий флот вийшов на фінішну пряму у справі вико-
нання наших міжнародних зобов’язань.
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«ОКЕАНСЬКИЙ ЩИТ»

Керівництво держави 
прийняло політичне рішен-
ня: приєднатися до участі 
в операціях під проводом 
НАТО «Океанський щит» та 
Європейського Союзу «Ата-
ланта». Військово-Морські 
Сили отримали завдання 
підібрати і підготувати осо-
бовий склад.

Саме задля цього напри-
кінці грудня минулого року 
у Севастополі розпочалося 
формування навчально-

тренувального центру мор-
ських операцій ВМС. Через 
три місяці, 2 квітня, відбуло-
ся його урочисте відкриття.

Ця унікальна військова 
частина створена з ураху-
ванням перспектив нарощу-
вання співпраці нашої кра-
їни з Євросоюзом і НАТО 
в питаннях побудови гло-
бальної системи безпеки на 
морі.

У Центрі проходить під-
готовка моряків, морських 
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«ОКЕАНСЬКИЙ ЩИТ»

піхотинців та спецпризначенців, 
а також льотчиків морської авіації, 
тобто сил, які призначені для висад-
ки на піратські або підозрілі судна 
для проведення їх огляду або захо-
плення.

Начальник навчально-трену-
валь ного центру морських операцій 
ВМС капітан 2-го рангу Володимир 
Жук і персонал мають досвід вико-
нання завдань під час проведення 
антитерористичної операції НАТО 
«Активні зусилля», а також брали 
участь у міжнародних навчаннях 
серії «Сі бриз», BLACKSEAFOR.

У планах командування ВМС – 
зробити за два роки так, щоб рівень 
викладання в Центрі сягнув міжна-
родних стандартів і дозволив готу-
вати фахівців для військових флотів 
інших країн.

«Ми розробили дев’ять курсів, за 
якими буде проходити підготовка 
підрозділів, – розповідає Володи-
мир Жук. – Крім того, створили базу 
даних військовослужбовців ВМС, які 
мають певний досвід участі у між-
народних операціях, проходили 
навчання за кордоном і тепер залу-
чатимуться до викладання відповід-
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но до вимог кожного курсу». 
Для проведення практич-

них занять Центр викорис-
товує навчально-матеріальну 
базу Академії ВМС ім. П.С. На-
хімова.

Влітку цього року під час 
навчань «Сі бриз» фрегат 

«Гетьман Сагайдачний», палуб-
ний вертоліт Ка-27 і підрозділ 
спецпризначення пройдуть 
бойове злагодження. Після 
цього восени вони приєдна-
ються до міжнародних сил у 
районі Африканського Рогу.

Як сказав віце-адмірал Юрій 

Ільїн, «ми повинні навчити лю-
дей так, щоб вони не просто з 
честю виконували усі постав-
лені командуванням завдання, 
а й повернулися додому ціли-
ми та неушкодженими».

Володимир БОВА
Фото Василя БАТАНОВА
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КОНКУРС ГОРДІСТЬ АРМІЇ

ДЕСАНТНА ХАРИЗМА
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КОНКУРСГОРДІСТЬ АРМІЇ

Десантники – військові
особливого гарту та
вишколу. У кожного з
них свій неповторний

шлях до мрії та вчителі. На жит$
тєвий вибір капітана Андрія Ти$
мусяка власним прикладом
вплинув батько – Борис Кли$
ментійович, справжній бойовий
офіцер, учасник війни в Афга$
ністані, зараз полковник у від$
ставці.

Андрій продовжив сімейну
військову традицію курсантом
Одеського військового інститу$
ту Сухопутних військ. 

По завершенню вишу – роз$
почав командирську кар’єру у
25$й окремій Дніпропетров$
ській повітрянодесантній бри$
гаді.

Під час виконання стрибків
доля вирішила перевірити Анд$
рія. Різка зміна погодних умов та
сильний вітер віднесли його да$
леко від передбачуваної точки
приземлення. Купол закрутило
за лінію високовольтних елек$
тропередач. Нога у стропах об$
межувала рухи. Та десантник за
секунди зібрався, розснував но$
гу, випростався і відстебнув па$
рашут. «Це був справжній екс$
трим, – з посмішкою згадує Анд$
рій і додає: – а взагалі, у склад$
них обставинах важливо не
губитись і вихід завжди знай$
деться».

За виявлену мужність тоді ще
лейтенант Андрій Тимусяк от$
римав відзнаку Міністра оборо$
ни «Доблесть і честь».

Минулий рік для Андрія був
знаковим. Тепер він навчає кур$
сантів факультету високомо$
більних десантних військ та
розвідки Військової академії 
(м. Одеса).

Зараз його хлопці помітно
змужніли, зміцніли. Позаду міся$
ці напруженого навчання, по$
льові заняття на Терновському і
Широколанівському полігонах,
оволодіння новітніми засобами
безпарашутного десантування.

Ñåðã³é ÄÀÍÈËÅÍÊÎ
ì. Îäåñà

Ôîòî Îëåêñàíäðà ØÅÏÅËªÂÀ

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ • травень 2013 року 17



18 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ • травень 2013 року

МИРНИЙ ПРОЕКТ ЗНЕШКОДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ

УТИЛІЗАЦІЇ БРАКУЄ 



П
ро надлишок озброєння і
те, що рано чи пізно може
«рвонути», йдеться з пер$
ших днів незалежності Ук$

раїни. Однак найбільшу стурбова$
ність громадськості небезпечний
«спадок» від Радянського Союзу вик$
ликав тоді, коли почали вибухати
армійські бази, склади й арсенали,
на яких доволі часто безладно збері$

галися боєприпаси. Після неоднора$
зових нещасних випадків усі зрозумі$

ли, що українське суспільство «сидить
на величезній пороховій бочці», і відпо$

вісти на питання, де і коли вона вибухне,
не може жоден експерт. 
Україна усвідомлювала, що з такою кількіс$

тю надлишків озброєння їй одній не впоратися.
Саме тому вітчизняні політики і громадські діячі

регулярно привертають увагу світового товариства до
даної проблеми.

Руку допомоги нашій країні у 2002 році простягнули іно$
земні держави, члени Організації Північноатлантичного
договору. Більш конкретною й ефективною робота з утилі$
зації боєприпасів стала в 2006$му після того, як у рамках
програми «Партнерство заради миру» в Україні почав реа$
лізовуватися проект Трастового фонду НАТО з питань ма$
теріально$технічного забезпечення і постачання (NAMSO)
(нині його перейменовано в NSPA – Організація НАТО із
забезпечення).

Одним із перших українських підприємств, залучених до
утилізації боєприпасів, став Донецький казенний завод хі$
мічних виробів, на якому було знищено частину протипі$
хотних мін ПФМ$1. Жахливу і підступну зброю  перероби$
ли на дитячі іграшки. Внесок Трастового фонду НАТО в
перший етап проекту склав 10,8 млн євро. Нині під час дру$
гого етапу на заводі встановлена піч для утилізації зброї
малого калібру і детонаторів.

Усього в реалізації другого етапу проекту візьмуть участь
п’ять вітчизняних підприємств. За сучасними виробничи$
ми технологіями утилізують боєприпаси великого і серед$
нього калібру в Центрі УОС$ДМ ДП «Укроборонсервіс», що
у Хмельницькій області.

На випробувальну станцію Державного науково$дослід$
ного інституту хімічних продуктів у м. Шостка Сумської
області покладено розбирання й знищення боєприпасів
великих калібрів.

Нові виробничі можливості з утилізації легкого озброєн$
ня і стрілецької зброї створено на Кам’янець$Подільському
державному підприємстві «Укроборонлізинг».

А у березні 2013 року на ДП «Науково$виробниче об’єд$
нання “Павлоградський хімічний завод”» розпочалась ро$
бота з ліквідації протипіхотних мін ПФМ$1 (1С).

За словами заступника генерального директора держав$
ного концерну «Укроборонпром» Тетяни Хрипко, усі під$
приємства, що беруть участь у другому етапі проекту Трас$
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 ДОНОРІВ

Ãëàâà Ì³ñ³¿ Óêðà¿íè
ïðè ÍÀÒÎ ²ãîð Äîë-
ãîâ ðàçîì ç ìåíåä-
æåðàìè ïðîåêòó
Òðàñòîâîãî ôîíäó
NSPA Ôðåäåð³êîì
Ïåæî òà Âàñèëåì
Ëèòâèí÷óêîì îãëÿ-
äàþòü ñõîâèùà çáå-
ð³ãàííÿ êîðïóñ³â ðà-
êåò ñòðàòåã³÷íîãî
ïðèçíà÷åííÿ, ùî ï³ä-
ëÿãàþòü óòèë³çàö³¿.
Ïàâëîãðàäñüêèé
õ³ì³÷íèé çàâîä.

Ïðîâ³äíå ì³ñöå â ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó Òðàñòîâîãî ôîíäó
ÍÀÒÎ ç óòèë³çàö³¿ çáèòêîâèõ
áîºïðèïàñ³â, ëåãêîãî îçáðî-
ºííÿ, ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿ òà
ïåðåíîñíèõ çåí³òíî-ðàêåòíèõ
êîìïëåêñ³â, ùî çáåð³ãàþòüñÿ
â Óêðà¿í³, çàéìàþòü â³ò÷èç-
íÿí³ ï³äïðèºìñòâà õ³ì³÷íî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³.
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тового фонду НАТО, мають великі виробничі потуж$
ності і можуть утилізувати до 100 тис. т озброєння за
рік. На її думку, «реалізація проекту впливає не лише
на зниження напруги в регіонах, що перенасичені
вибухонебезпечним військовим майном, а й на роз$
виток українських підприємств у цілому».

Однак сьогодні проект не може набрати заплано$
ваних обертів. Перед українською стороною й NSPA
постало найголовніше питання – фінансування. Як$
що на початку проекту Україну фінансово підтрима$
ли, крім США, 18 членів НАТО, то нині ситуація зали$
шає бажати кращого: країнами$донорами другого
етапу виступають лише США, Німеччина, Швейцарія,
Туреччина та Ірландія, планує приєднатися і Євро$
пейський Союз.

Про те, що кошти вкрай необхідні, говорять самі
цифри: у процесі реалізації другого етапу проекту
планується знищити 73,5 тис. т звичайних боєпри$
пасів, 366 тис. одиниць стрілецької зброї та 3 млн
протипіхотних мін ПФМ$1. Загальна вартість скла$
дає близько 25 млн євро.

«Це дуже складний етап як за об’ємами утилізації,
так і щодо фінансування, – заявив менеджер прог$
рам суспільних послуг NSPA Бюлент Тюдеш. – Однак
ми пишаємось, що беремося за цю справу, не дивля$
чись на труднощі, адже головне питання – безпека».
Проте, якщо мова йде стосовно безпеки, і безпеки не
лише громадян України, а й сусідніх держав, то ос$
танні просто зобов’язані відгукнутися на прохання
про допомогу і взяти безпосередню участь у процесі
демілітаризації.

За словами Надзвичайного і Повноваженого Пос$
ла України в Королівстві Бельгія та Великому
Герцогстві Люксембур, Глави Місії України при НА$
ТО Ігоря Долгова, наша держава не лише споживає
фонди, а й виконує свої зобов’язання як країна$пар$
тнер Альянсу. Так, він зазначає, що «відповідно до до$
мовленостей, Україна робить свої істотні вклади в

європейську безпеку і безпеку світового співтова$
риства: виділяє військові підрозділи для чергування в
бойових тактичних групах ЄС, бере участь в антипі$
ратській операції НАТО «Океанський щит», також
українські військовослужбовці присутні в Косово й
Афганістані». 

Враховуючи це, наша держава не повинна стояти з
простягнутою рукою перед країнами$членами ЄС
або НАТО і благати їх про допомогу. П’ять країн$до$
норів для такого величезного етапу – це дуже мало.
За півтора роки, доки триває другий етап (розрахо$
ваний на чотири), профінансовано утилізацію лише
4 тис. т зброї та боєприпасів.

Як стверджує виконуючий обов’язки директора
бюро зі скорочення та нерозповсюдження озброєнь
Держдепартаменту США Стівен Костнер, Конгрес
США фінансово підтримував і буде надалі підтриму$
вати Україну: «на першому етапі Америка виділила
10 млн дол., сьогодні фінансова підтримка з нашої
сторони складає 4,6 млн дол. Однак даний проект не
може протриматися на вкладах лише США й Украї$
ни, тому ми закликаємо інші країни до розуміння та
співробітництва».

Незважаючи на значне недофінансування як з бо$
ку нашої держави, так і країн$донорів, керівники ук$
раїнських підприємств, що займаються утилізацією
боєприпасів, проявляють ініціативу та своїми сила$
ми реалізовують поставлені цілі. Так, ДП «Науково$
виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний
завод”, яке у рамках проекту буде утилізовувати про$
типіхотні міни, на початку старту другого етапу вже
знищило близько 6 млн мін типу ПФМ$1 (1С). Сьо$
годні на підприємстві з’явилися можливості. За раху$
нок ресурсів, що виділялися норвезьким посольс$
твом, на ньому модернізована система очистки газів
на печі утилізації мін, і з 21 березня розпочато цей
процес за новими технологіями. 

За словами виконуючого обов’язки директора Де$

МИРНИЙ ПРОЕКТ ЗНЕШКОДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ

У процесі реалізації другого етапу проекту плану%
ється знищити 73,5 тис. т звичайних боєприпасів,
366 тис. одиниць стрілецької зброї та 3 млн проти%
піхотних мін ПФМ%1. Загальна вартість складає
близько 25 млн євро.
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партаменту утилізації компонентів ракетного пали$
ва, ракет і боєприпасів Міністерства оборони Украї$
ни Сергія Лічманенка, трьохстороннім контрактом
з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ$1 (1С) пе$
редбачається співфінансування від трьох джерел:
Міністерства оборони України – 50%, NSPA – 40% і
ДП «НВО “Павлоградський хімічний завод”» – 10%.

«Потужності заводу та потенціал людей дозволяють
утилізувати 1,2 млн мін за рік. Весь процес відбуваєть$
ся без нанесення шкоди довкіллю, а на виході отриму$
ємо металобрухт і речовини, що використовуємо для
виробництва промислової вибухівки», – заявляє ген$
директор ДП «НВО “Павлоградський хімічний завод”»
Леонід Шиман. Завдяки досвіду і компетенції його
спеціалістів розроблені та впроваджені технологічні
процеси, що відповідають вимогам екології і техніч$
ної безпеки, а також ресурсного збереження.

Щодо участі в міжнародних програмах з утилізації
різних видів озброєнь, то завод уже 16 років працює
в рамках програми «Старт$1» – «Програма спільного
знищення загрози» у межах скорочення стратегіч$
них наступальних озброєнь, понад 57 років – у нап$
рямку утилізації звичайних боєприпасів, що перед$
бачено, у тому числі, і програмою «Партнерство за$
ради миру», яку Україна реалізує відповідно до От$
тавської конвенції з утилізації протипіхотних мін.

Сьогодні підприємство має потужності і розвине$
ну інфраструктуру, що дозволяє приймати до 12,5 т
різних вибухопожежонебезпечних матеріалів вій$
ськового та цивільного призначення. Успішно вико$
нується «Програма спільного знищення загрози» з
утилізації зброї стратегічного призначення. Плану$
ється будівництво 13 об’єктів, спрямованих на утилі$
зацію та переробку озброєння.

Україна була третьою у світі за наявністю носіїв
стратегічного значення і мала 186 ракет із дальністю
стрільби до 17,5 тис. км, близько 2200 ядерних боє$
головок, у тому числі 54 ракети на твердому ракет$
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ному паливі СС$24.
Нині на заводі ведуться роботи з витягнення твер$

дого ракетного палива, що добувається з міжконти$
нентальних балістичних ракет РС$22, та його пере$
робки на вибухівку для підприємств гірничодобув$
ної промисловості. Вже звільнено від пального 62
корпуси ракет, залишилось ще 102, що зберігаються
в спеціалізованих сховищах з дотриманням усіх за$
ходів безпеки та суворо охороняються.

Новинкою і в той же час гордістю ДП «НВО “Пав$
лоградський хімічний завод”» є введена в експлуата$
цію установка термічної утилізації фрагментів пус$
тих корпусів двигунів ракет, які переробляються в со$
лі для заходів з антиобледеніння на дорогах України.

Протягом наступних чотирьох років тут плануєть$
ся утилізувати 6 млн протипіхотних мін. За словами
Леоніда Шимана, потужностей у підприємства дос$
татньо, щоб впоратися з цією задачею. «Сьогодні
наш завод працює лише на 1$2%; не краща ситуація й
на інших підприємствах, що займаються утилізаці$
єю боєприпасів, – вони завантажені на 10$12%. Це
свідчить про те, що українські підприємства за рік
утилізують лише 10$15 тис. т боєприпасів, у той час,
як їхні потужності дозволяють утилізувати близько
54 тис. т на рік», – запевняє Леонід Миколайович. 

Експерти стверджують, що, враховуючи кількість
боєприпасів, які знаходяться на базах, складах і ар$
сеналах Міноборони (приблизно 1 млн т), навіть
при повних потужностях національних підпри$
ємств і за умови повноцінних донорських вливань
знадобиться 20$40 років, щоб утилізувати всі залиш$
ки озброєння в нашій країні. Тож Україна, маючи
потенціал, потужності та спеціалістів, розраховує
на підтримку світового співтовариства в реалізації
цього мирного проекту, що змінить світ і водночас
звільнить нашу державу від нелегкої та небезпечної
ноші.

Îëåêñàíäð Á²Ð×ÅÍÊÎ

Ãîëîâíîþ òåìîþ ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿, ÿêà
ïðîõîäèëà â ñòîëèö³ íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ, ñòàëî
çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ äîáðîâ³ëüíèõ ô³íàíñîâèõ
âíåñê³â êðà¿í-äîíîð³â íà ïðîâåäåííÿ ²²-ãî åòàïó
äåì³ë³òàðèçàö³éíîãî ïðîåêòó Òðàñòîâîãî ôîíäó
ÍÀÒÎ â Óêðà¿í³.
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Âîñåíè 2003 ðîêó âñÿ Óêðà¿íà ç òðèâîãîþ
÷åêàëà íà òåëåíîâèíè. Äåðæàâà âèðÿäæàëà
ïåðøó ðîòàö³þ óêðà¿íñüêèõ ìèðîòâîðö³â äî
²ðàêó. À ïåðøèì çàâæäè íàéâàæ÷å. Ò³ëüêè ç
÷àñîì, ï³äñóìîâóþ÷è âòðàòè òà íàäáàííÿ
íàøî¿ êðà¿íè â ò³é â³éí³, ðîçóì³ºø, ÿêèé òÿ-
ãàð ïåðåíåñëè íà ñâî¿õ òåíä³òíèõ ïëå÷àõ
æ³íêè — â³éñüêîâ³ ïåðåêëàäà÷³, ùîá ñïðàâà
ïîðîçóì³ííÿ óêðà¿íñüêèõ âîÿê³â ç ì³ñöåâèìè
ìåøêàíöÿìè áóëà, ÿê êàæóòü, «íà ð³âíèõ».
² â òîìó, ùî ïðîòÿãîì ìàéæå øåñòè ì³ñÿö³â,
à ñàìå ñò³ëüêè òðèâàëà ïåðøà ðîòàö³ÿ, íå
òðàïèëîñü æîäíîãî âèïàäêó çàãèáåë³ ñîë-
äàò, º ³ çàñëóãà â³éñüêîâîãî ïåðåêëàäà÷à,
ìîëîäøîãî ëåéòåíàíòà Þë³¿ Ñóìêî.

«ВІЙНА» У ЇЇ  
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Курси «Постріл» 
для цивільних перекладачів

К
оли дивишся на перші фото Юлі у
військовій формі, виникає думка:
хто ж це таку молоду дівчину від$
правив на війну? Але при перегляді

іракських світлин, зроблених перед завер$
шенням ротації, посмішка одразу зникає.
Бачиш погляд людини, яка вже «понюхала
пороху». 

Ситуація нагадувала курси «Постріл» у
перші роки Великої Вітчизняної війни.
Потреба саме у військових перекладачах, і
не тільки з арабської, може виникнути в
державі будь$коли. У спадщину від Радян$
ського Союзу залишилося кілька військо$
вих вишів, одним з яких є рекламоване Ар$
нольдом Шварценеггером (стрічка «Черво$
на спека») та Віктором Суворовим (твори
«Ледокол» і «Час М») училище розвідки –
Київське ВОКУ. Там свого часу працювали
потужні кафедри іноземних мов.

Хвиля «реформувань» 90$х довела до то$
го, що коли у 2003$му пробив «набат», пе$
рекладачів з арабської, що називається,
«збирали» по крупицях. 

Це підтверджує і розповідь Юлі: «Араб$
ських перекладачів в Міноборони України
на той час не було. Я не знаю, як воно було
насправді, але кажуть, що військове відом$
ство звернулося до Міносвіти з проханням
кинути клич серед випускників цивільних
ВУЗів поїхати в Ірак на півроку, з обов’язко$
вою умовою призову до лав ЗСУ. Таких вия$
вилося багато, але згодом більшість із них
відсіялася за різними причинами: стало

 ПЕРЕКЛАДІ
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страшно, здоров’я не відповідало вимогам,
батьки не пустили тощо. Врешті$решт за$
лишилося семеро перекладачів, з яких троє
дівчат. Нас досить швидко призвали до ар$
мії. Ми екстерном пройшли військову під$
готовку і у званні молодших лейтенантів
відбули до Іраку». 

Відтак у складі української бригади в Іраку
з’явилися дівчата. Проте жінка і на війні зали$
шається жінкою. Коли чоловік у своєму рюк$
заку та карманах звільняє місце для води, їжі,
набоїв, зброї, то жінка наповнює їх зовсім ін$
шим. «Везла із собою величезний рюкзак, і
найбільше місця там займала навіть не фор$
ма, – пригадує Юля. – Сьогодні смішно згаду$
вати, що ми набрали всілякої дрібноти: від
шампунів до капців. Адже тоді й гадки не ма$
ли, що все це можна купити на місці».

Щодо побутових проблем, то за словами
дівчини, «вони були як і у всіх: намети і кон$
диціонери, що не справлялися з 50$градус$
ною спекою, піщані мухи й пилюка. Але з
часом все налагодилось. Облаштували ка$
зарми, встановили потужні кондиціонери,
обжилися. Взагалі, якщо чогось не вистача$
ло – звертались до командування і, як пра$
вило, воно йшло назустріч. Проте все ж та$
ки було важко». 

Так, жінка сутужніше переносить «чолові$
чий побут війни». По суті те, що довелося їй
побачити, пережити і робити на війні, було
дивовижним протиріччям її жіночому єству.

Коли американки стояли 
у черзі за їжею — 

українки вже смакували
Згадує Юля і про складнощі, які часто ви$

никали під час перекладу: «Труднощів спо$
чатку було вдосталь як в усному спілкуван$
ні, бо з місцевими діалектами ми тоді були
незнайомі, так і у письмовому – іноді над

однією запискою, написаною арабською і
до того ж нерозбірливим почерком, дово$
дилося сидіти годинами, щоб хоча б збаг$
нути, про що там взагалі йдеться. Але з ча$
сом втягнулися і через кілька тижнів поча$
ли нормально перекладати». 

Ставши на стежку війни, дівчата дуже
швидко зрозуміли, що війна – це не тільки
кров, голод, жах і важкий «бронік», це іноді
ще і «смачні» чоловічі вирази. Траплялося,
іноді комбат так рикне, що навіть бувалі
офіцери спотикаються. Що ж тут про дів$
чат говорити? 

«Був серед нас офіцер, який без матюка і
слів не міг зв’язати, – пригадує Юля. – Інко$
ли нам здавалося, що він на цих виразах
взагалі формулював думки. До речі, його
«перли» ми перефразовували у підкреслено
ввічливому тоні на кшталт «пане, чи не бу$
дете так ласкаві піти у такому$то напрямку…» 

Та бувало і не до сміху… Підполковник
Олександр Волошин (тоді ще капітан) роз$
повідає, як повела себе Юля, коли всі вони
опинилися у небезпеці: «Знаходилися ми в
будівлі мерії міста, коли місцеві розпочали
озброєний страйк. Вони обстрілювали ме$
рію і закидали її камінням. Було від чого
нервувати. Усі знаходилися у напрузі. А від$
так уявіть наш подив, коли побачили, як дів$
чина дістає сухий пайок, сідає і починає йо$
го їсти. Тут таке навколо відбувається, а вона
просто вирішила перекусити, немов була у
себе вдома на кухні. Від побаченої такої
спокійної буденності і ми заспокоїлися». 

Винуватиця розрядження тієї ситуації так
пояснює свої дії: «Дійсно я тоді добре нер$
вувала. А коли нервую, то завжди хочу їсти.
Тут «сухпай» і став у нагоді». Ось так і вий$
шло: дівчина поїла – чоловіки заспокоїлися.

До речі, тоді не завжди вдавалося вчасно
відчути смак їжі. Так траплялося, що виїж$
джали у місто з бази щодня, та і переклада$
ти доводилося в різних ситуаціях: і меди$
кам у лікарнях, і поліцейським під час діз$

ДІВЧАТА�СОЛДАТИ МИРОТВОРЧІСТЬ

²ðàêñüêà êàìïàí³ÿ
äîâåëà âñ³ì, ùî â
óêðà¿íñüê³é àðì³¿
– ïðîôåñ³îíàëè 
âèùîãî ´àòóíêó.
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нання, а одного разу Юля перекладала на$
віть казахам$саперам, коли місцевий меш$
канець водив їх полем і пальцем указував
на заміновані місця. 

Щодо прояву чоловічої уваги, то дівчина
має свою думку: «Я не можу сказати, що нам
докучали настирні залицяльники, ми ж не у
дике плем’я потрапили. Поведінка україн$
ських чоловіків відрізнялася від закордон$
них, у яких був стереотип на кшталт «в ар$
мії немає чоловіків та жінок, в армії – усі
солдати». Отож, якщо американки стояли в
їдальні у загальній черзі, іноді досить дов$
гій, то наші хлопці нас завжди пропускали».

Ірак — не Афганістан
Було б великою помилкою стверджувати,

що Іракська кампанія схожа на другий Аф$
ганістан, як писав тоді дехто із журналістів.
Не можна порівняти її і з передовою у Ве$
лику Вітчизняну війну, на якій було ясно:
тут – ми, а там – ворог. В Іраку – все по$ін$
шому, бо від самих миротворців залежало,
як сприйме їх місцеве населення: ворогом
чи гарантом спокою, закону та порядку. І
саме внесок перекладачів у порозуміння з
іракцями тут був безцінний. 

Схід – справа делікатна. Витонченість бу$
ла у всьому, навіть у почуттях до місцевих
мешканців. Українці знали: тільки проявля$
ючи належну повагу до них, можна завоюва$
ти авторитет. Крім того, потрібно знати ще
й історію та традиції цього краю. Юля при$
гадує, що при спілкуванні з представниками
місцевої еліти, наприклад, не можна брати
або подавати щось лівою рукою. Як і не доз$
волено, сидячи з ними в одному приміщен$
ні, закидати ногу на ногу, особливо жінці.
Чоловікам на вулиці ні в якому разі не мож$
на першому починати розмову з жінкою, а
тільки тоді, коли вона сама звернеться по
допомогу. «Тут у нас була невеличка перева$
га, – посміхається дівчина$перекладач, при$

гадуючи спілкування з місцевими жінками.
– Взагалі таких «дрібниць» було багато, і ко$
жен військовослужбовець знав про них». 

Можливо, саме через порушення якогось
такого дріб’язку чи з інших причин 13 січ$
ня 2004 року від кинутої з натовпу гранати
загинуло два іракських поліцейських, а
наш патрульний дістав поранення. Ця кров,
що впала на іракську землю, ледь не приз$
вела до конфлікту. Українці були налашто$
вані на бій, щоб «постояти за своїх». Однак
командування вчасно нагадало, що україн$
ці в Іраку несуть єдину місію – миротворчу.
Тож і наказ був чіткий – не відкривати во$
гонь та зберігати витримку. Тоді і відчули
миротворці, як важко виконувати своє
призначення в умовах війни, піднятися над
конфліктом, попри кров чи навіть загибель
свого друга, заради миру того народу, у яко$
го інші цінності, віра, культура, закони. 

Іракська кампанія довела всім, що в україн$
ській армії – професіонали вищого ґатунку.

Дві Юлині подруги після завершення ро$
тації не захотіли продовжувати кар’єру у
Збройних Силах, тож і звільнилися. Сама ж
дівчина, ще перебуваючи в Іраку, остаточ$
но вирішила для себе залишитися військо$
вим перекладачем. До речі, зі своїм майбут$
нім чоловіком Юля познайомилася саме
під час тієї ротації. «Якось він допоміг мені
нести важкі речі. Трохи поговорили. Потім
він усіляко нас, дівчат, опікав: приносив во$
ду, репеленти, допомагав облаштувати на$
мет... Усі навколо бачили, що ми не байдужі
один одному, тому наші стосунки з часом
обросли певними чутками: то ми вже одру$
жилися, то вже розлучилися. Чоловік і досі
сміється: «Знали б вони, як близькі були до
істини і водночас – так далекі від неї…» А
насправді наші романтичні почуття досяг$
ли висот уже після повернення з Іраку», –
зізнається Юля. Що ж, тут і перекладача не
потрібно – все і так зрозуміло! 

Þð³é ËÀÂÐÎÂ

ДІВЧАТА�СОЛДАТИМИРОТВОРЧІСТЬ

Æ³íêà ³ íà â³éí³
çàëèøàºòüñÿ
æ³íêîþ. 
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«У мене мимоволі з’являлася 
думка, що батько висловлює

антирадянські погляди...»

У
дитинстві Віктор Мозговий нікому не гово$
рив про те, що його тато – Герой Радянсько$
го Союзу. Вчителі та ровесники  дізналися
про це випадково, коли Вітя вже навчався у

восьмому класі. Хлопчику було просто незручно
хвалитися перед однолітками. Хоч спілкуватися з
батьком було надзвичайно цікаво. Адже його розпо$
віді про пережите дуже відрізнялися від того, що зву$
чало з телеекранів та друкувалося в газетах.  

«Для мене тато завжди був джерелом якоїсь захоп$
люючої інформації, – говорить Віктор Іванович. –
Але, коли він розмірковував про долю академіка Са$
харова, про «справу лікарів», завдяки якій  стількох
людей засудили, як ворогів народу, у мене мимоволі
з’являлася думка, що мій батько висловлює антира$
дянські погляди. І якось у восьмому чи дев’ятому кла$
сі я наважився й відверто сказав йому про це. Він на
мене уважно так поглянув і відповів: «Нічого, підрос$

Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ²âàí Ìîçãîâèé ÷èòàâ êíèãè çàáîðîíåíîãî â ÑÐÑÐ
ïèñüìåííèêà Ñîëæåí³öèíà ³ ïîâàæàâ îïàëüíîãî àêàäåì³êà Ñàõàðîâà. Ãåðîé
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ²âàí Ìîçãîâèé ï’ÿòü ðîê³â â³äñèä³â ó ñòàë³íñüêîìó ÃÓËÀç³.
Àëå íàéñòðàøí³øèì ó ñâîºìó æèòò³ â³í ââàæàâ ñïîãàä ïðî â³éíó. Ðàäÿíñüêà ñèñ-
òåìà ââàæàëà ñâîãî Ãåðîÿ — ²âàíà Ìîçãîâîãî — çàíàäòî ëþäÿíèì, à â³í ïðèí-
öèïîâî íå ñïëà÷óâàâ ïàðò³éíèõ âíåñê³â ³ íå ëþáèâ ì³òèíã³â òà ïàðàä³â. Ñüîãîäí³
ïðî íåçâè÷àéíó äîëþ ñâîãî áàòüêà äóæå â³äâåðòî ðîçïîâ³äàº éîãî ñèí — Â³êòîð
Ìîçãîâèé. 

теш і я тобі все розповім, ти зрозумієш...» У 1992$му
тодішній Президент України Леонід Кравчук запро$
сив усіх Героїв Радянського Союзу до Києва. Я супро$
воджував батька. Ми поселилися в готелі на Хреща$
тику, і він тоді сказав: «Синку, я не знаю, чи трапиться
ще така нагода, тому  хочу трішки розповісти про
свою долю...» Мені на той час було майже 27 років. І я
почув історію його життя. Тато пояснив, чому він так
ставиться до влади, яка, здавалося б, вшановувала йо$
го. Він мені показав партквиток, у якому взагалі не
було сплачено жодних партійних внесків...»

У 1931$32 роках, коли на Чернігівщині заходилися
примусово впроваджувати колективізацію, родину
Мозгових спіткало лихо: «Мого діда розкуркулили,
хоч він не мав найманих працівників. Дідусь був ре$
місником і жив на свою трудову копійку. Тато розпо$
відав: «Ти знаєш, я ніколи не забуду, як нас взимку 32$
го комсомольці викидали з будинку просто в сніг, і
ми не жили в своїй оселі один рік, шість місяців і чо$
тирнадцять днів.  До речі, потім усі ці люди, які висе$
ляли нас, під час фашистської окупації перейшли на
бік ворога. Це були справжні зрадники!» Мій дідусь
пішки пішов до Києва, потрапив на прийом до Пос$

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò ²âàí Ìîçãîâèé
áóâ äâ³÷³ ïðåäñòàâëåíèé äî çâàííÿ
Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, àëå
îòðèìàâ ëèøå îäíó çîëîòó ç³ðêó.
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тишева і домігся, що йому дозволили займатися ре$
місництвом, а родині повернули будинок! Дідусь так
і не вступив до колгоспу, і помер у 1975$му одноосіб$
ником.  До слова, він постійно позичав гроші бага$
тьом своїм односельцям – завжди, коли його проси$
ли. Він не міг відмовити людям, які бідували. Йому
вистачало на життя – продавав горщики, виготовле$
ні власноруч». 

Коли сніг став гарячим
Напередодні війни батько Віктора Івановича нав$

чався у Львівському автодорожньому технікумі. Саме
в той час співробітники НКВС виселяли десятки ти$
сяч місцевих жителів до Сибіру. Іван Мозговий роз$
повідав сину, як брутально поводилися деякі радян$
ські активісти. Сподобався, скажімо, секретареві рай$
кому партії якийсь будинок – його мешканців одразу
попереджали: «Берете лише валізи з речами, меблі за$
лишаються на місці!» Вночі під’їжджали автомобілі і
забирали невинних жителів, яких потім  відправляли
до Сибіру у вагонах для худоби. «Я і зараз пригадую
відчай тих людей і співчуваю їм», – говорив батько.

Іван Мозговий закінчив Сталінградське танкове
училище, і разом з іншими випускниками одразу
потрапив у самісіньке пекло. Його бригада під хуто$
ром Верхнє$Кумський зупинила танки Манштейна,
які намагалися прорватися до Сталінграда. У Юрія
Бондарєва  є роман «Гарячий сніг», за яким потім зня$
ли відомий фільм про подвиг наших артилеристів.
Сніг під Верхнє$Кумським теж був гарячим і крива$
вим. Більшість випускників танкового училища заги$
нули. 

Командиром бригади, у якій воював Іван Мозго$
вий, був легендарний Семен Кремер. До літа 1942 ро$
ку він очолював резидентуру Головного розвідуваль$
ного управління Червоної Армії в Лондоні. Саме Кре$
мер завербував німецького фізика Фукса, який пра$
цював у лабораторії Нільса Бора. 

Письменник Юліан Семенов, за романом якого
знято знаменитий телесеріал «Сімнадцять миттєвос$
тей весни» про розвідника Ісаєва$Штірліца, написав
нарис «Вони врятували світ». Один із героїв цього
твору – Семен Давидович Кремер.

У 1978 році Віктору Мозговому пощастило позна$
йомитися з генерал$лейтенантом Кремером. Тоді

ДОЛЯ СОЛДАТАЖИТТЯ ЯК ПОДВИГ
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юнак приїхав разом зі своїм батьком на зустріч
фронтовиків. І почув дивну розмову: Кремер пропо$
нував бойовому побратиму – Івану Мозговому – від$
новити справедливість: подати документи на прис$
воєння звання Героя Радянського Союзу – за форсу$
вання Дніпра на Канівському плацдармі. 

«Вони дванадцять діб утримували цей плацдарм –
чотири кілометри,  – розповідає Віктор Іванович. –
Взагалі спочатку через Дніпро намагались перепра$
вити на понтонах чотирнадцять наших танків. Сім
екіпажів пішли на дно після прямих влучень ворога,
але сім танків, серед яких і екіпаж мого батька, до$
пливли до берега й окопалися там. Піхота ніяк не
могла закріпитися на березі – фашисти тричі скида$
ли її в річку. Тоді вчетверте у бій кинули штрафбат
(колишніх полковників, майорів, розжалуваних у ря$
дові). І вони виконали завдання – дали змогу нашим
танкам закріпитися та тримати оборону! І був наказ
Сталіна: присвоїти звання Героя Радянського Союзу
за взяття столиці України двом з половиною тися$
чам радянських бійців. І тато, як командир танково$
го взводу, потрапив у ті списки. Це було надруковано
в газеті, батько отримав три дні відпустки...»

З бойовим приятелем вони зупинилися відпочити
у селі. І дізнались, що голова сільради заарештував
екіпаж танкістів із сусідньої частини. Хлопці теж
тільки$но з бою, та й порушення виявилося дріб’яз$
ковим (а, можливо, його й не було взагалі). Місцево$

му керівнику просто захотілося показати свою владу.
Іван Мозговий не звик залишати в біді бойових

побратимів. Він сів у танк. «Я, – каже, – нікого не
вбив: сів, надіслав снаряд у бік сільради. Даху – як і не
було... Ми звільнили цих юнаків, повернулися у свою
частину...»  Та за кілька днів надійшов донос в особли$
вий відділ, і документи на присвоєння звання Героя
Радянського Союзу Івану Мозговому були відклика$
ні. Всі знали, що фактично він – Герой, він заслужив
цю нагороду, але... В Івана взагалі було загострене
відчуття справедливості, яке, на жаль, відсутнє зараз
у більшості наших співвітчизників. Люди поводять$
ся, мов страуси: «Ой, а що мені буде? Ой, як би нічого
не трапилося! Ой, а що буде далі? Які наслідки?» У
підсумку людина взагалі нічого не робить... Івана
Мозгового тоді понизили у званні,  і тільки через рік,
коли переформували бригаду у Тулі, він знову став
командиром взводу.

Друга зірка Героя
У 1944$му в складі восьмої танкової бригади, якою

командував Кремер, Іван Мозговий брав участь у
знаменитій операції «Багратіон». Комбриг блискуче
використовував свій досвід розвідника, він вільно
володів іноземними мовами і чудово знаходив спіль$
ну мову з місцевими жителями – прибалтами, тож
нерідко радянські війська визволяли міста без жод$

² áóâ íàêàç Ñòàë³íà:
ïðèñâî¿òè çâàííÿ
Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó çà âçÿòòÿ
ñòîëèö³ Óêðà¿íè
äâîì ç ïîëîâèíîþ
òèñÿ÷àì ðàäÿíñüêèõ
á³éö³â.
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ного пострілу. Скажімо, коли наші танки входили в
місто Тукумс, біля Фінської затоки, німці в цей час
спокійнісінько сиділи у кав’ярнях$гаштетах і пили
шнапс... На війні вистачало командирів, які ставили$
ся до бійців, наче до «гарматного м’яса». Проте Се$
мен Кремер цінував кожне людське життя. 

А потім був бій біля села Обчуга, де загинув увесь
екіпаж Івана Мозгового. Та й самого його було тяжко
поранено. Мертвим танкістам фашисти викололи
очі багнетами. Але Іван Мозговий зумів вирватися з
оточення на трофейному автомобілі і повернувся з
підкріпленням. Ворогів було знищено. 

Ось за цей подвиг Іван Остапович фактично одер$
жав другу зірку Героя. Потім, у 1978$му, генерал$лей$
тенант Кремер хотів поклопотати перед Брежнєвим,
аби Івана Мозгового таки визнали Героєм Радян$
ського Союзу за форсування Дніпра. Але сам Моз$
говий був проти: «Семене Давидовичу, не переймай$
тесь, мені й однієї зірки вистачить...»

«Я люблю свого батька за надзвичайну людяність,
– говорить Віктор Іванович. – Ось ще один епізод із
війни, який мені дуже  глибоко врізався в душу. 1944
рік. Вони вже в Білорусії. Увійшли в село. Командир
роти запитує: «Хто тут у вас староста?» Показують –
сидить дідусь на лавочці. Командир підходить, діс$
тає пістолет і стріляє дідусеві в голову. Тато каже:
«Господи, може цього дідуся побути старостою лю$
ди попросили, може він врятував не одне життя?!»
Ведуть полонених офіцера і двох солдатів. Дають
батьку ППШ: «Іване, розстріляй!» Тато з ними захо$
дить у ліс, і тут офіцер дістає фотокартку, а там –  йо$
го родина: молода жінка і двоє дітей. Батько взяв
ППШ і увесь диск вистріляв угору. Показав  їм: «Ком$
ком, втікайте!» А мені сказав: «Синку, запам’ятай, я за
всю війну жодного полоненого не вбив і нікого не
розстріляв. У бою – так: або він мене, або я...» Це те,
що в мені живе, це – моє! Просто так образив люди$
ну – вибачись, знайди спосіб, як це зробити. Але
просто так, ні за що образити когось – такого ніко$

ли не було в його житті. Оця людяність – вона у ньо$
го в крові!»

До ГУЛАГу — на п’ять років! 
Після війни Іван Мозговий навчався в академії бро$

нетанкових військ. Одного разу співробітники
держбезпеки відібрали трьох Героїв Радянського Со$
юзу – танкіста, льотчика та піхотинця. Їх привезли
до піонерського табору, у якому відпочивали діти
працівників контррозвідки СМЕРШ. 

Справа в тому, що на території цього табору знахо$
дилось помешкання полоненого фашистського
фельдмаршала  Паулюса, котрий читав лекції нашим
військовим. Отож трьох Героїв, серед яких був й Іван
Мозговий, підвели у супроводі трьох чарівних жінок
– співробітників органів держбезпеки – до німець$
кого фельдмаршала і, ніби між іншим, повідомили:
«Ось орли, які били вас під Сталінградом!» Звісно, все
це організували навмисне, аби принизити Паулюса. 

На прощання одна з красунь потисла Івану Оста$
повичу руку, залишивши в його долоні... папірець із
номером свого телефону. Потім вони деякий час зус$
трічалися – молодий танкіст Іван Мозговий і секре$
тар міністра МВС Зінаїда Горшкова. Але поєднати до$
лі їм не судилося. Іван Остапович, нехтуючи небез$
пекою, захистив друга і, потрапивши в немилість,
п’ять років відсидів у сталінському ГУЛАзі. 

Його кинули до злочинців. За півроку могли звіль$
нити, але не поталанило – черговий донос... Один із
кримінальних авторитетів, дізнавшись, що батько
пройшов усю війну і до того ж – Герой Радянського
Союзу, як міг, його підтримував. Адже він потрапив у
так званий «штрафний табір», люди там жили не
більше трьох – чотирьох місяців...

Саме кримінальний авторитет порадив Івану Моз$
говому лягти в госпіталь, інакше врятуватись було
вже неможливо. А там чуйна людина – професор Ви$
ноградов, репресований за сфабрикованою «спра$
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Пам’ятаю, як ішли в прорив, мінну загорожу зняли й
один танк, який рухався першим, випадково, можли$
во, хлопці щось зачепили, підірвався. Зірвало гусени$
цю, рух застопорився – ми не можемо йти далі. Танк
одразу відтягують, виводять увесь екіпаж і на очах у
всіх розстрілюють. Це так офіцери держбезпеки
пильнували: а що, як хтось навмисне підірвався, аби
знизити швидкість? Тож хай буде урок іншим...»

Як найбільшу реліквію, зберігає Віктор Іванович
листи до батька від Семена Кремера: «Доброго дня,
шановний Іване Остаповичу! Листа Вашого отри$
мав, дякую! Нещодавно трапився такий випадок в од$
ній зі шкіл, де я виступав. Запитали одного учня: «А ти
хотів би бути Героєм Радянського Союзу?» А він від$
повідає: «Ні. Я хочу жити, а звання Героя присвою$
ють, в основному, посмертно...»

«Я з Вами був дуже відвертий, – говорить мій спів$
розмовник. – Для мене це перша така бесіда про мо$
го батька. І я хочу просто побажати людям: якщо ми
хочемо зберегти себе, як націю, якщо ми прагнемо
передати якісь духовні цінності, це не передається
через гасла і вигадані книжки та кінострічки. Це пе$
редається із покоління в покоління. Головне – щоб
ми пам’ятали історію життя своїх дідів та прадідів.
Якщо ми пам’ятаємо про своє коріння, тоді нам буде
за що боротися і  що захищати!»

У Віктора Івановича були непрості стосунки з
батьком. Юний Віктор часто не погоджувався зі
своїм татом, сперечався з ним і навіть конфлікту$
вав.

«Але після його смерті я з кожним днем починаю
все більше його відчувати і розуміти, – розповідає
він. – Я ніби наближаюсь до свого батька. Значно
глибше відчуваю всі ті його переживання, його став$
лення до сім’ї, дітей, свободи, країни, світу...»

Іване Остаповичу, Ваш син пишається Вами! А
разом з ним – і ми.

Ñåðã³é ÄÇÞÁÀ

вою лікарів», пояснив Івану Остаповичу, як можна
«організувати» йому захворювання і перевестися в
інший табір зі значно кращими умовами. 

Але ризик був дуже великий. Мозгового вислідили і
хотіли жорстоко покарати. Тоді він вихопив фінку і
крикнув охоронцям: «Або я зараз сам порішу себе,
або ви відведете мене до начальника табору!» І диво
сталося: незабаром з Іваном Мозговим  вже спілку$
вався сам начальник ГУЛАГу. У цього добродія було
незвичайне німецьке прізвище – Гітлер. Проте саме
він, розібравшись у справі молодого танкіста, карди$
нально змінив його долю. 

Вже на волі Іван Остапович дізнався: всесильного
колись міністра МВС Віктора Абакумова визнали во$
рогом народу, розстріляли й увесь його апарат, зок$
рема й красуню Зіну Горшкову...

«Головне — щоб ми пам’ятали...»
Звільнившись, Іван Мозговий багато працював,

об’їхав увесь Радянський Союз. Згодом йому допо$
могли однополчани. Дехто з них потрапив на робо$
ту в Міністерство оборони. Вони й вирішили: треба
звернутися до Верховної Ради. І коли настала хру$
щовська «відлига», Івану Остаповичу повернули все:
звання Героя, бойові нагороди, перед ним вибачи$
лися, переглянули справу і повністю реабілітували в
1961 році. Він працював водієм «Швидкої допомо$
ги» у Чернігівській міській лікарні, потім – у 
ДТСААФі, у штабі громадянської оборони  на «Чек$
сілі»... Помер у 2004$му. Івану Остаповичу Мозгово$
му було 83 роки. 

Якось, розповідаючи про своє життя юному Вікто$
ру, він сказав: «Ти можеш мною пишатися, синку!» Він
не любив мітингів та парадів, бо завжди прагнув гово$
рити те, що думав. І на запитання про війну відверто
відповідав: «Було дуже страшно!». Страшно, коли на
твоїх очах поранених бойових товаришів фашисти
обмотують колючим дротом і спалюють живцем. 

Ó äèòèíñòâ³ 
Â³êòîð Ìîçãîâèé 
í³êîìó íå ãîâîðèâ
ïðî òå, ùî éîãî òàòî –
Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó.

ДОЛЯ СОЛДАТА ЖИТТЯ ЯК ПОДВИГ



Зметою популяризації ролі української армії у суспіль�
стві, підняття престижу військової служби, а також

розвитку і реалізації творчих здібностей військовослуж�
бовців, працівників Збройних Сил України та цивільних
громадян Центральний друкований орган Міністерства
оборони України журнал «Військо України» оголошує
фотоконкурс «Гордість армії», який триватиме до 30 жов�
тня 2013 року.

Фотоконкурс проводиться у таких номінаціях:
• «Професіоналізм і майстерність» (фоторепортажі

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України
про заходи бойової і професіональної підготовки, а також
тактичні навчання, тренування тощо);

• «Портрет» (фоторепортажі військовослужбовців
та працівників Збройних Сил України про своїх друзів$
колег, командирів тощо);

• «Армія очима суспільства» (фоторепортажі
осіб, які не є військовослужбовцями та працівниками
Збройних Сил України, про армію у своєму баченні).

На фотоконкурс приймаються чорно$білі та кольоро$
ві фотознімки розміром від 10х15 до 30х40 см (надси$
лати поштою або доставляти до редакції журналу за ад$
ресою: вул. Мельникова, 81, м. Київ, 04050; при цьому
необхідно позначити на конверті «На фотоконкурс»;
або в електронному вигляді; електронна адреса: viy�
sko2012@ukr.net; без обробки у форматі JPEG$файл,
розподільною здатністю 300 dpі, до 3000 кБ).

Кількість представлених на конкурс робіт від од$
ного учасника – необмежена. 

Конкурсанту необхідно надати про себе таку ін$
формацію: повне прізвище, ім'я та по батькові;
рік народження; адресу проживання (поштового
листування); електронну адресу (якщо є); кон$

тактний телефон; назву фо$
тороботи, а також місце та

час зйомки.

Переможці кон$
курсу отримають

призи та заохо$
чення.

Із нетерпін�
ням чекаємо на
ваші роботи!
Успіху вам!
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ЧИЇ «МОРСЬКІ 
КОТИКИ» КРУТІШІ?
«Військо України» продовжує знайомити читачів з історією створення та 
застосування різних підрозділів спеціального призначення. Цього разу 
мова піде про морський «спецназ». Пропонуємо короткий огляд підводно-
диверсійних сил різних країн світу, у тому числі й наших сусідів, в обсязі, 
який дозволяють відкриті джерела.

МОРСЬКИЙ «СПЕЦНАЗ»
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База «морських 
котиків». 

Курсанти зі 
зв’язаними 

руками і ногами 
відпрацьовують 

дихальні вправи, 
суть яких – 

чим швидше 
звільнишся, 

тим швидше 
піднімешся на 

поверхню. 

США
Більшість американців вважають себе досить ураз-

ливими від різноманітних терористичних й інших 
загроз, але в той же час віддають належне збройним 
силам своєї країни та усвідомлюють, що їхні «морські 
котики» блискуче виконають будь-яке завдання. До-
сить згадати операцію, проведену у квітні 2009 року, 
коли пірати Сомалі взяли в заручники американця 
Річарда Філліпса, капітана контейнеровоза «Maersk 
Alabama». 

Тоді командування ВМС США на місце події на-
правило елітний підрозділ «спецназу» – «6-ту коман-
ду» «морських котиків». Її офіційна назва – «United 
States Naval Special Warfare Development Group», що в 
перекладі означає «Група розвитку особливих бойо-
вих дій військового флоту США».

Десантувалися «морські котики» в Індійському 
океані безпосередньо з літаків і зайняли місця в на-
дувних човнах. Через 3 дні після того, як захопили 
заручників, 11 квітня Барак Обама дозволив застосу-
вати військову силу, але у випадку,  коли під загрозою 
опиниться життя капітана.

Увечері 12 квітня снайпери «морських котиків» 
підібралися до піратського човна на потрібну від-
стань. Спостерігаючи за піратами в прилади нічного 
бачення, вони вичікували. Нарешті наступив момент, 
коли двох піратів стало видно дуже чітко. Снайпери 
розгледіли в ілюмінатор і третього, який наставив ав-
томат на капітана Філіпса. За командою всі три снай-
пери одночасно відкрили вогонь. У результаті трьох 
пострілів – троє мертвих піратів. Потім – штурм і 
успішний порятунок співвітчизника.

Сьогодні американські «морські котики» вигляда-
ють гідно, як ніколи, навіть блискуче. Адже на їхньому 
рахунку ліквідація Усами бен Ладена, порятунок двох 
співробітників благодійної організації, яких узяли в 
заручники в Сомалі у січні 2012 року. 

Американські експерти відзначають, що, коли по-

трібно виконати «делікатне» завдання, Барак Обама 
покладається саме на спецпризначенців. В епоху, 
коли військовий бюджет країни урізається, а кіль-
кість загроз не зменшується, важливість «хірургічно 
точних» спецоперацій, які здійснюють елітні  підроз-
діли, очевидна.

З 2001 року бюджет Командування сил спеціаль-
них операцій США збільшився більш ніж удвічі, до 
10,5 млрд доларів, а кількість «відряджень» для вій-
ськовослужбовців зросла більш ніж учетверо. 

Російська Федерація 
Північний сусід України офіційно є одним із 

найважливіших її партнерів. Саме в нашому регіо-
ні дислокуються відповідні формування «спецназу» 
цієї країни, у тому числі і у складі Чорноморського 
флоту. Реалізація підводно-диверсійних завдань в 
Азово-Чорноморському регіоні покладена на 137-й 
морський розвідувальний пункт спеціального при-
значення (мрп СпП), що дислокується в м. Туапсе. Та-
кож не слід забувати про 2 окремі військові частини, 
які виконують завдання щодо боротьби з підводно-
диверсійними силами та засобами (відповідно у м. 
Севастополь та м. Новоросійськ) і які за чисельніс-
тю та «певними» можливостями не відрізняються від 
«класичного» морського «спецназу». Фахівці зверта-
ють увагу на розвідувальний підрозділ окремого пол-
ку морської піхоти ЧФ, що у м. Севастополь. Він же «за 
сумісництвом» виконує функції нештатного антите-
рористичного підрозділу Чорноморського флоту.

Що стосується власне морського «спецназу» ЧФ, 
то направленість завдань 137-го мрп СпП чітко ви-
значають назви його рот: спеціальних операцій, 
підводного мінування та спеціальної розвідки. При-
родно, що бойові та інші можливості цих підрозділів 
традиційно приховані завісою таємниці, але аналі-
тики оцінюють їхню загальну чисельність у кількості 
близько 150 військовослужбовців. 
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Франція
Високою репутацією серед фахівців користуються 

морські «командос» збройних сил Французької респу-
бліки. Сьогодні підрозділи підводно-диверсійних сил 
країни знаходяться у підпорядкуванні Командування 
сил берегової охорони і «командос» («FORFUSCO»), 
яке, у свою чергу, виконує накази Командування спе-
ціальних операцій (КСО) (франц. – Commandement 
des operations speciales). 

Створення єдиного КСО є результатом аналізу 
спеціальних операцій трьох видів збройних сил (СВ, 
ВПС та ВМС), проведеного під час «Бурі в пустелі» у 
1991 році. 

Сили берегової охорони і «командос» мають у 
своєму складі 9 груп та 6 загонів: «Жоберт», «Трепел», 
«Монфорт», «Юбер», «Панфантаньо» та «Кіеффер». 
Штаб командування цих сил знаходиться у м. Лорі-
ан. Чисельність особового складу перших чотирьох 
загонів становить по 82 військовослужбовця, двох 
останніх – відповідно 103 та 50. 

Їхнє призначення – виконання розвідувальних 
завдань, проведення спеціальних заходів, участь у 
боротьбі з тероризмом і наркотрафіком, евакуація та 
захист французьких громадян за кордоном. 

У травні 2008 року у складі «FORFUSCO» створено 
6-й підрозділ «командос» – «Кіеффер» («Kieffer»), на-
званий на честь капітана 3-го рангу Філіпа Кіеффера, 
який був командиром загону під час висадки союз-
ницьких військ у Нормандії 1944 року. Цей підрозділ 
надає ЗС країни нові оперативні можливості для про-
тистояння загрозам у зовнішніх театрах воєнних дій, 
зокрема в Афганістані. Спеціалізація «Кіефферу» до-
сить цікава: радіоелектронна боротьба, розмінування, 
виконання завдань у зонах ядерного, радіологічного, 
бактеріологічного та хімічного заражень, застосуван-
ня БПЛА, кінологів при веденні спеціальних дій. 

Французькі підрозділи морських «командос» осна-
щені таким водолазним спорядженням, що дозволяє 

знаходитися на глибинах до 25 м протягом 3-4 годин 
при температурі води до 0°С.   

На озброєнні особового складу знаходяться ба-
гатозарядні пістолети «Хеклер енд Кох», здатні вести 
стрільбу невеликими гарпунами на відстані до 10 м. А 
для ведення бойових дій на суші – пістолети-кулемети 
FN P-90, МР-5, штурмові гвинтівки G-3, «FAMAS» і 
снайперські FR-2F. Крім того, у його розпорядженні є 
81-мм та 120-мм міномети, ПТРК «Мілан» і ПЗРК. 

Туреччина
Маючи вихід до кількох морів, велику увагу кра-

їна приділяє підготовці та технічному оснащенню 
морського «спецназу». Призначення його бійців – 
проведення розвідувальних і диверсійних операцій 

«Морські 
котики» на 

колінах в 
океані під час 

тренувань.
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у прибережних районах та акваторіях противника, 
охорона своїх стратегічних об’єктів з боку моря. Ви-
конання подібних завдань у ВМС Туреччини покла-
дено як на спецпризначенців флоту, так, частково, і 
на бригаду морських піхотинців.

Навчання бійців проводиться за активною учас-
тю інструкторів американської армії. Вимоги до 
кандидатів на включення до навчальної групи до-
сить жорсткі: не боятися води і вибухових речовин, 
не страждати клаустрофобією, показати відмінні 
результати з плавання і бігу, мати фізичну витрива-
лість, емоційну стійкість, здатність спокійно мисли-
ти в надзвичайних ситуаціях, володіти спритністю 
та агресивністю і, головне, бути абсолютно відда-
ним своїй країні. 

У Стамбулі знаходиться сучасний навчальний 
центр, де готують та щорічно випускають 50 бойо-
вих плавців, які в організаційному відношенні під-
порядковані командуванню рятувальних і підводних 
операцій ВМС країни. Відкриті джерела стверджують, 
що морський «спецназ» нараховує 2 загони, кожен з 
яких має свою підводну спеціалізацію: захисну (бо-
йові плавці для вирішення завдань охорони й оборо-
ни) і штурмову (бойові плавці-диверсанти).

Тактика дій турецьких морських спецпризна-
ченців передбачає попередню розвідку берегової 
лінії ворога, збір інформації щодо системи обо-
рони, визначення зручних місць висадки десанту 
та коректування самої висадки, підводне вивчення 
акваторії, розмінування підходів до берегової лінії. 
Причому «морські бійці» можуть також професійно 
діяти і на суші. 

Потрібно згадати, що підрозділи «спецназу» бра-
ли участь у кіпрському конфлікті в 1974 році, вико-
нуючи завдання щодо захоплення і патрулювання 
берегової лінії. Також на їхньому рахунку підводна 
висадка на один з островів Іміа під час конфлікту з 
Грецією, участь у сутичках з курдськими повстанця-
ми на території Північного Іраку, проведення еваку-
ації турецьких громадян з Косово, затримання групи 
наркоторговців в Анатолії.

Румунія
Свій морський «спецназ» має також і Румунія. За-

гін спеціальних операцій (загін СпО) зі складу 39-го 
Центру водолазів ЗС держави (дислокація – Констан-
ца) є окремим тактичним підрозділом ССО, призна-
ченим для вирішення широкого спектру завдань. 

Його основу складають бойові плавці, глибоковод-
ні водолази та водолази для проведення пошуково-
рятувальних операцій. Є також група знешкодження 
вибухонебезпечних предметів, яка призначена для 
розчищення ділянки протидиверсійної оборони 
(смугою до 240 м), а також для мінування надводних 
кораблів, катерів та гідротехнічних споруд. Загін СпО 
39-го Центру водолазів спроможний виділити до 25 
груп чисельністю 5-6 осіб кожна.

На озброєнні румунського «спецназу» знаходяться 
автомати калібру 5,45-мм, 9-мм пістолети-кулемети з 
насадками для безшумної стрільби, 9-мм пістолети 
з пристосуванням для стрільби під водою, 7,62-мм 
снайперські гвинтівки і кулемети, а також спеціальні 
засоби – бойові арбалети та десантні ножі.

Дії загону СпО забезпечуються суднами «Еміль Ра-
ковіца» і «Грігоре Антіпа». Для доставки диверсантів у 
райони проведення операцій можуть бути викорис-
тані катери «Сатурн» та «Венус» (типу «Шанхай»), а 
також «Марте» і «Юпітер» (типу «Хучуань»), які знахо-
дяться на озброєнні Центру.

ДОВІДКА «ВУ»
Диверсійний підводний човен «R2-M» при-

значений для перевезення двох морських 
диверсантів (з озброєнням та обладнанням) 
підводним шляхом на відстань до 20 км. Ро-
боча глибина – 15 м. Допустима гранична 
глибина – до 60 м.

Як ми бачимо, командування ВМС країн сві-
ту чудово розуміють значимість розвідувально-
диверсійної діяльності для успішного прове-
дення бойових операцій як на своїй, так і на 
чужій територіях. Тому кожна держава щедро 
фінансує програму підготовки бійців спец-
призначення, купує краще устаткування, спец-
зброю та техніку сучасних зразків, аби потім 
після блискучого завершення чергового за-
вдання із задоволенням сказати: «А наші “мор-
ські котики” – крутіші!»

Сергій ОЛЕКСАНДРОВ

МОРСЬКИЙ «СПЕЦНАЗ»
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НІМЕЧЧИНА

Ситуація з реформуванням збройних сил сьогодні характерна не 
тільки для України, але і для багатьох держав світу. Показовим 
прикладом є Німеччина, яка також дала старт глибокій реформі 
Бундесверу. Досвід західних партнерів заслуговує на найпильнішу 
увагу стосовно наших власних завдань та умов.

РЕФОРМА БУНДЕСВЕРУ:
ВИВАЖЕНІСТЬ І ПЕДАНТИЧНІСТЬ

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
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ДОВІДКА «ВУ»
Зараз німецькі військовослужбовці за-

діяні в 11 міжнародних миротворчих мі-
сіях, починаючи від антипіратської місії 
«ATALANTA» у районі Африканського Рогу 
і закінчуючи місією «UNIFIL» у лівансько-
го побережжя, що має завдання зупинити 
контрабанду зброї для Хизболли. Міжнарод-
ні місії, що проводяться разом із союзника-
ми по НАТО, Європейським союзом, відпо-
відно до мандата ООН стали для Бундесверу 
звичайною справою.

Р
еформа ЗС ФРН не може розглядатися поза 
зобов’язаннями країни як члена Північноатлан-
тичного Альянсу. Причому керівництво НАТО 

наполягає, що «витрати на оборону мають бути до-
статніми і розумними». 

З формального боку, конституція Німеччини 
недвозначно вказує на суто оборонний характер 
збройних сил, але після закінчення Холодної війни 
держава все більш активно втягується в міжнародні 
операції за межами своєї території. Німецькі солда-
ти «захищають Німеччину на Гіндукуші» (саме так 
говорив свого часу міністр оборони Петер Штрук 
при відправці контингенту до Афганістану). Сьогодні 
вже нинішній міністр оборони ФРН Томас де Мезьєр 
стверджує, що країні треба брати участь у військових 
місіях навіть у випадку, якщо вони взагалі не зачіпа-
ють її національних інтересів.

«Німеччина у військовому відношенні повинна 
активніше, ніж раніше, розділяти міжнародну відпо-
відальність, – заявив німецький міністр оборони, ви-
ступаючи недавно перед керівництвом Бундесверу. – 
Якщо наш добробут вимагає від нас відповідальності, 
то це повною мірою торкається також і принципів 
нашої політики безпеки». ООН, переконаний де Ме-
зьєр, у майбутньому ще активніше почне звертати-
ся до Німеччини з проханнями про направлення її 
солдатів у ті або інші регіони миру. Відповідно, німці 
офіційно заявляють, що Бундесвер має бути здатний 

робити «істотний внесок» до НАТО, ЄС і ООН, «який 
був би гідний ролі Німеччини».

«Безпеку Німеччини більше не можна обмежувати 
географічними рамками», – підкреслив міністр обо-
рони, продемонструвавши свою переконаність у 
тому, що вихід німецького солдата за межі держави зі 
зброєю в руках є допустимим з погляду моралі.

Сьогодні значна частина населення держави 
сприймає військову активність Німеччини за кор-
доном як належне. Про це свідчать не тільки резуль-
тати опитувань громадськості (число противників і 
прихильників участі Німеччини в лівійській операції 
НАТО приблизно однаково), але і порівняно успішне 
вербування добровольців: у 2011 році близько 10 тис. 
молодих людей заявили про бажання такими стати, 
серед них 5 тис. – зовсім не служили в армії.

Жорстка необхідність змін
Федеральний уряд ще у 2010 році зобов’язав Бун-

десвер скоротити бюджет до 2015 року на 4 млрд 
євро, що й стало поштовхом до початку реформи, яку 
називають наймасштабнішою за всю післявоєнну іс-
торію Німеччини. 

Тепер уже екс-міністр оборони Карл-Теодор цу 
Ґуттенберґ прагнув «по-стаханівськи» заощадити бю-
джет не на 4, а відразу на 8 млрд євро й у 2 рази ско-
ротити апарат ввіреного йому міністерства. У розпа-
лі своїх зусиль німецький політик опинився в центрі 
скандалу: за результатами журналістського розслі-
дування, проведеного журналом «Шпігель», міністра 
звинуватили у плагіаті дисертації, захищеної 5 років 
тому. Це коштувало йому посади, а міністерство очо-
лив інший – Томас де Мезьєр, який заявив, що осно-
вні моменти реформи, затіяної його попередником, 
будуть уточнені. Проте її цілі залишилися колишніми: 
менше солдатів, менше зброї, менше гарнізонів. Но-
визна ж підходів міністра оборони полягала в тому, 
що він запропонував підсилити глобальне, орієнто-
ване на участь у міжнародних миротворчих операці-
ях, вимірювання Бундесверу.

Така реформа займе від 6 до 8 років. Де Мезьєр 
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збільшив до 10 тис. військових, зарезервованих 
для зарубіжних місій (попередньо планувалося – 
7 тис.). Число цивільних співробітників знизиться 
від 76 до 55 тис., а військовослужбовців – від 220 до 
185 тис. 

Однією з невідкладних проблем, яку належить 
вирішити, є модернізація озброєння. Те, що німець-
ка армія не оснащена належним чином для ведення 
сучасних військових операцій, показала участь Бун-
десверу у складі контингенту Міжнародних сил спри-
яння безпеці в Афганістані (ISAF). Воєначальники 
нарікають, що армійське озброєння сьогодні більш 

відповідає вимогам часів Холодної війни: дуже багато 
танків, дуже мало вертольотів. 

Міністерство оборони надало фірмам із виробни-
цтва озброєння свої списки скорочень закупівель. Це 
стосується як уже наявних систем, так і тих, що будуть 
куплені. Пріоритет майбутніх арсеналів віддається 
перспективним зразкам. Наприклад, програма заку-
півель безпілотного літака-розвідника «Euro Hawk» 
скорочена не буде. Проте число танків «Leopard II» 
буде зменшено від 350 до 225. Замість 410 бойових 
машин піхоти «Puma» Бундесвер має намір придбати 
тільки 350. Різкі скорочення чекають і на військово-

НІМЕЧЧИНА
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повітряні сили: із 177 винищувачів-бомбардуваль-
ників «Eurofighter» планується купити всього 140. 

Надзвичайно важливі зміни торкнуться командних 
структур. Так, генерал-інспектор Бундесверу (вища 
військова посада в німецькій армії), який раніше вико-
нував функції радника при міністрові оборони з пи-
тань розробки і реалізації загальної оборонної стра-
тегії, будучи «генералом без командування», у рамках 
реформи стає командуючим збройними силами. 
Йому будуть підпорядковані інспектори (командувачі) 
родів військ (ВПС, ВМС і сухопутні війська), медико-
санітарної служби та сил забезпечення. 

Крім того, німецькі ЗМІ повідомили, що в рамках 
реформування Бундесверу буде розформована ні-
мецька військова контррозвідка (MAD). Раніше комі-
тет з бюджету Бундестагу вже пропонував ліквідувати 
MAD, утримання якої обходиться країні у 70 млн євро 
щорічно. 

Курс на добровольців
У Німеччині після більш ніж 50 років практики 

призову на службу в армію скасована обов’язкова вій-
ськова повинність. Рекламна кампанія в провідних 
ЗМІ щодо залучення добровольців, на яку ще під егі-
дою цу Ґуттенберґа міністерство оборони витратило 
5 млн євро, не принесла результатів. Не дуже допома-
гають змагання і турніри, що проводяться Бундесве-
ром для підлітків.

Прем’єр-міністр федеральної землі Рейнланд-
Пфальц Курт Бекк зажадав створити більше стимулів 
для добровольців. З 1 липня 2011 року, за пропозиці-
єю міністра де Мезьєра, замість поняття «Військовий 
обов’язок» набуває чинності «почесна служба», що, 
на думку міністра, повинно привернути в армію мо-
лодь.

Фактично Німеччина приєднується до клубу країн, 
що відмовилися від загального військового обов’язку 
і що встали на шлях професійної армії. Для цієї дер-
жави це було нелегке рішення, адже німецькі військо-
ві завжди з гордістю згадували про те, що призов був 
введений у роки наполеонівських воєн. Зрозуміло, 
німці не хочуть викликати в пам’яті ближчі нам істо-
ричні події – кому, як не їм, очевидні переваги загаль-
ної мобілізації для ведення тотальної війни. 

Міркування, якими керуються сучасні доброволь-
ці, найчастіше виявляються меркантильними. Вони 
служать 1-2 роки й отримують 800-1100 євро на мі-
сяць. Втім, до відміни призову солдатам-строковикам 

НІМЕЧЧИНА

ДОВІДКА «ВУ»
У сучасній західній термінології всі, хто 

прийшов в армію не згідно із законом про 
загальний військовий обов’язок, тобто не з 
примусу, вважаються добровольцями. Пер-
ші добровольці з’явилися в Бундесвері після 
1978 року, а Народна армія Німецької Демо-
кратичної республіки до 1962 року формува-
лася виключно за рахунок добровольців.



40

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ • травень 2013 року

НІМЕЧЧИНА

Pеформа збройних сил Німеччини – це 
засіб підсилити їхню боєздатність при 
одночасному зміцненні союзницької дис-
ципліни в рамках НАТО.

теж передбачалося чимале грошове утримання, хоча 
і скромніше: близько 300 євро на місяць, премія 172 
євро – до Різдва, 690 євро – при звільненні у запас 
плюс безкоштовний проїзд додому. 

Слабкі місця німецької реформи
Безумовно, такі масштабні зміни викликали кри-

тику в опонентів. Задумана урядом Ангели Меркель 
реформа Бундесверу, яка передбачає скорочення 
чисельності, припинення призову й економію на 
військових витратах, загрожує позбавити Бундесвер 
боєздатності, про що відзначає популярне видання 
«Bild». У розпорядження цього ЗМІ потрапила закри-
та доповідь міністерства оборони ФРН, присвячена 
розгляду можливих наслідків наміченої реформи, де, 
зокрема, наголошується, що навіть після скорочення 
Бундесверу до 185 тис. чоловік ЗС страждатимуть від 
недофінансування, оскільки передбачених бюджет-
них витрат вистачить лише на 158 тис. військово-
службовців.

Також там зазначено, що, не дивлячись на де-
кларації керівництва, Німеччина буде вимушена 
обмежити або взагалі припинити участь у ряді за-
рубіжних місій, які німецькі солдати виконують під 
егідою НАТО та ООН. Це, у свою чергу, негативно 
позначиться на міжнародному авторитеті німець-
ких збройних сил і може привести до того, що країні 
доведеться поступитися важливими командними й 
управлінськими постами в структурах НАТО іншим 
членам альянсу.

Безумовно, як і будь-яка державна установа, армія 
має тенденцію до зростання бюрократичного апара-
ту. Експерти визнають, що дуже багато німецьких вій-
ськовослужбовців скупчилося в штабах, інтендант-
ських службах та інших управлінських структурах. У 
той же час Бундесверу не вистачає бойових офіцерів 
і висококласних фахівців, здатних самостійно ухва-
лювати рішення.

Тому міністр оборони Томас де Мезьєр запропо-

нував побудувати для тих, хто добровільно піде з ар-
мії, так званий «золотий місток»: військовослужбов-
ці старше 50 років можуть розраховувати на повну 
пенсію, а це близько 70% від зарплати. Молодшим 40 
років планується виплачувати одноразову допомогу з 
розрахунку 5000 євро за кожен рік служби, без вира-
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ному рівні, оскільки для міст і общин ФРН Бундес-
вер завжди відігравав роль важливого економічного 
чинника. У зв’язку зі скороченням місць дислокації 
комуни зажадали розробки спеціальних програм до-
помоги регіонам, яких торкнеться проведення вій-
ськової реформи. 

Болючість проблеми закриття військових баз до-
бре видно на прикладі містечка Хоентенген із на-
селенням близько 4500 жителів. Місцевий гарнізон 
складався із 800 військовослужбовців, а якщо пораху-
вати ще членів їхніх сімей і цивільних співробітників, 
то більше 1000 чоловік. До того ж гарнізон був най-
крупнішим працедавцем у містечку, який створив без-
ліч робочих місць у торгівлі і сфері обслуговуючого 
персоналу. Капітальний ремонт казарм забезпечував 
роботою всі будівельно-ремонтні фірми міста. За сло-
вами бургомістра, гарнізон приносив близько 10 млн 
євро товарообігу на рік і його закриття – це катастро-
фа для міста, яке розташоване в двох годинах їзди від 
найближчого аеропорту, а до найближчого автобана 
треба добиратися цілу годину. Отже, хто захоче вкла-
дати гроші у таку глушину?

Висновки для української армії
Для нас заслуговують на увагу деякі аспекти 

реформи Бундесверу. Перш за все, вражає відкри-
тість процедур ухвалення рішень. Вони носять не 
внутрівідомчий характер, а пройшли довгий лан-
цюжок обговорень в органах влади, серед громад-
ськості і на сторінках ЗМІ. Більш того, коли стало 
зрозуміло, що радикальні скорочення військових 
баз будуть чутливими для місцевого населення, ке-
рівництво країни не посоромилося призупинити 
цей процес і відкоригувати підходи, які виявилися 
проблемними.

Також німці, формально відмовившись від призо-
ву, у нормативно- правовій базі все ж таки зберегли 
його на випадок різкої зміни середовища безпеки і 
появи нових загроз відносно країни.

Заслуговує на увагу й те, що у ФРН не боять-
ся говорити про необхідність застосування ЗС за 
межами країни, забезпечуючи свою військову при-
сутність під вивіскою різноманітних миротворчих 
операцій.

Тетяна САВЧЕНКО

НІМЕЧЧИНА

хування податків. А ті, кому від 40 до 50 років, збере-
жуть свій пенсійний стаж і отримають по 5000 євро 
за кожен рік, який не дослужили до планового виходу 
на пенсію.

Також у рамках реформи Бундесверу буде лікві-
довано значну кількість військових баз. Реалізація 
цих заходів призведе до певних змін на комуналь-
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Командування ВМС 
США уклало з амери-
канською компанією 
Northrop Grumman контр-
акт на постачання 6 безпі-
лотних літальних апаратів 
вертолітного типу MQ-8C 
Fire Scout. Сума угоди не 
уточнюється. Поставка 
нової техніки військовим 
розпочнеться у 2014 році. 
Загалом ВМС США мають 
намір придбати 30 нових 
безпілотників. Очікується, 
що програма закупівлі цих 
апаратів не буде урізана 
в результаті скорочення 
військового бюджету.

До теперішнього часу 
ВМС США отримали 2 
льотних прототипа MQ-
8C для випробувань, а 
також 6 безпілотників 
дрібносерійного вироб-
ництва. Таким чином, за-
гальний обсяг замовлень 
американських ВМС на 
нові безпілотні апарати 

склав 14 одиниць. Усі вони 
встануть на озброєння 
морських сил спецприз-
начення.

MQ-8C створений на 
базі вертольота Bell 407. 
Свій перший політ безпі-
лотник виконав у грудні 
2010 року. Fire Scout при 
масі 2,7 т здатний нести 
озброєння і розвідувальне 
обладнання загальною ва-
гою близько 450 кг. Апарат 
може перебувати у повітрі 
до 24 годин і використо-
вувати ракети AGM-176 
Griffin, AGM-114 Hellfire та 
APKWS II.

Бортове обладнання 
MQ-8C отримав від попе-
редньої версії Fire Scout – 
MQ-8B, створеної на базі 
гелікоптера Schweizer 333. 
MQ-8B уже надійшов на 
флот, може знаходитися в 
повітрі до 8 годин і нести 
розвідувальну апаратуру 
загальною масою до 77 кг.

КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ БПЛА

США

Великобританія замо-
вила у французької компа-
нії Cilas партію комплексів 
виявлення снайперського 
вогню SLD 500 загальною 
вартістю 5 млн фунтів 
стерлінгів (приблизно 8 
млн дол.).

Поставка приладів 
розпочалася у січні 2013 
року. Очікується, що вони 
використовуватимуться 
військовослужбовцями 
британського континген-
ту в Афганістані.

Розташування снай-
перів супротивника сис-
тема SLD 500 визначає 
за допомогою лазерного 
променя, який «сканує» 
місцевість у пошуках 

ДО ВІЙСЬКА НАДІЙШЛИ КОМПЛЕКСИ 
БРИТАНІЯ

оптичних прицілів і 
біноклів. 

Комплекс SLD 500 
встановлюється на 
тринозі й оснащується 
дистанційним модулем 
управління з диспле-
єм. Загальна маса SLD 
500 з акумуляторами 
становить близько 120 
кг. Система може одно-
часно стежити за 5 ді-
лянками розташування 
противника.

SLD 500 був роз-
роблений на замов-
лення та за фінансової 
підтримки Агентства 
оборонних закупівель 
Франції (Direction 
Generale L’Armament, 
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У 2012 році в рамках 
НАТО відпрацьовується 
проект під назвою Smart 
Defence («розумна оборо-
на»). У ньому беруть участь 
в основному європейські 
члени Північноатлантич-
ного альянсу. Проект пе-
редбачає спеціалізацію 
країн-партнерів на пев-
них родах військ і видах 

НАТО РОЗРОБЛЯЄ «РОЗУМНУ ОБОРОНУ»

УКРАЇНА

 SLD 500 ЗАМОВЛЕННЯ 
КНР – ВИКОНАНО

DGA), однак на озброєння 
країни він так і не був при-
йнятий. Системою свого 
часу також зацікавилися 
в морській піхоті США. 
Кілька комплексів узяли 
на випробування, однак 
про їх закупівлю амери-
канці не повідомляли.

У вересні 2011 року 
Великобританія підписа-
ла контракт з компанією 
Raytheon на поставку сис-
тем виявлення вогню про-
тивника Boomerang. На від-
міну від SLD 500 Boomerang 
визначає місцеположення 
противника за звуком по-
стрілу. Для цього комплекс 
обладнаний високочутли-
вими мікрофонами.

Україна передала КНР 
найбільший у світі десант-
ний корабель на повітря-
ній подушці, вироблений 
суднобудівельною компа-
нією Феодосії «Море» за 
замовленням китайських 
ВМС. «У ході приймання 
судна китайська сторона 
дала високу оцінку якості 
виконаних українськими 
підприємствами робіт», – 
відзначили представники 
«Укрспецекспорту». 

На даний час компанія 
«Море» проводить робо-

озброєнь при відмові від 
інших. У стратегічних 
документах Альянсу цей 
принцип описує ще одна 
розхожа формула: Pooling 
and Sharing, що можна пе-
рекласти як «об’єднуємо 
ресурси і спільно їх вико-
ристовуємо». 

Ось приклади: краї-
ни Балтії відмовилися від 

створення власних війсь-
ково-повітряних сил. Їх-
ній повітряний простір 
по черзі охороняють 
ВПС інших держав-членів 
НАТО. Але за це «обслуго-
вування» доводиться пла-
тити.

Голландська армія по-
ставила свої танки в ан-
гари. Танкові ж екіпажі 
проходять навчання на 
німецьких танкодромах. 
Балканські країни, взявши 
приклад з балтійських, 
замість створення систе-
ми ППО, використовують 
можливості відповідних 
структур Альянсу. Спільне 
повітряне патрулюван-
ня на морі ведеться під 
німецьким командуван-
ням. Створено і спільне 
управління стратегічного 
повітряного транспорту. 
Всього заплановано або 
вже реалізується близько 
25 подібних проектів.

Однак далеко не всі 
країни НАТО готові брати 

участь в об’єднанні вій-
ськових потенціалів. На-
приклад, Великобританія 
та Іспанія роблять ставку 
на власні сили. Та й Ні-
меччина поки не бачить 
відчутного ефекту в плані 
економії коштів, оскільки 
Бундесвер не має наміру 
відмовлятися від власних 
ресурсів.

Зазвичай кооперацій-
ні проекти у військовій 
сфері здійснюються на 
основі не загальноєвро-
пейських, а двосторонніх 
або багатосторонніх до-
говорів. Причина – різна 
оцінка кризових ситу-
ацій. Наприклад, ФРН у 
свій час відмовилася від 
участі у війні в Іраку, а 
Великобританія була на 
боці свого давнього со-
юзника США. Берлін не 
здійснював повітряних 
нальотів на війська лівій-
ського диктатора Кадда-
фі, а Париж до них – при-
єднався.

ти з будівництва анало-
гічного корабля для того 
ж замовника. Ще 2 судна 
будуть створені в Китаї за 

ДОВІДКА «ВУ»
Найбільший у світі амфібійний десантний 

корабель на повітряній подушці проекту 958 
призначений для висадки та прийому з об-
ладнаного або необладнаного узбережжя бо-
йової техніки й особового складу морського 
десанту, забезпечення вогневої підтримки. 
Також він може здійснювати транспортуван-
ня мін і постановку мінних загород.

участю українських фа-
хівців із використанням 
вітчизняних комплектую-
чих.
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«Дві корабельні бри-
гади, що складаються з 
фрегатів типу «Тальвар» 
проекту 1135.6 (про-
ект 1135.6, позначен-
ня НАТО – Krivak IV) і 
дизель-електричних під-
водних човнів проекту 
636 «Варшав’янка» (НАТО 

– Improved Kilo), будуть 
створені з прибуттям на 
Чорноморський флот но-
вих одиниць», – повідо-
мив головнокомандувач 
ВМФ Росії адмірал Віктор 
Чирков.

Головком ВМФ зазна-
чив, що до приходу на 

Чорноморський флот но-
вих кораблів, підводних 
човнів і літальних апара-
тів повинна діяти система 
підготовки фахівців – від 
матроса до адмірала. З 
урахуванням поставок 
нової техніки буде ство-
рюватися нова тренажер-

НА ЧФ СТВОРЯТЬ ДВІ КОРАБЕЛЬНІ  

ВМС ОТРИМАЛИ ЛІТАКИ P-8A POSEIDON
Компанія Boeing за-

вершила поставку до 
ВМС США першої партії 
патрульних літаків P-8A 
Poseidon. 

Контракт на поста-
чання 6 літаків США 
підписали в січні 2011 
року. Сума операції 
склала 1,53 млрд дол. 
Ще 7 Poseidon за 1,4 
млрд дол. ВМС США до-
купили другою партією 
в листопаді того ж року. 
У вересні 2012-го Пен-
тагон замовив у Boeing 
третю партію з 11 па-
трульних літаків на 1,9 
млрд дол. У ВМС США 
мають намір закупити 
117 патрульних літа-
ків P-8A. Як очікується, 
Poseidon замінять заста-
рілі машини P-3C Orion. 

Крім США, 24 літа-
ки у версії P-8I збира-

ється отримати й Індія. 
Контракт на 8 машин 
вартістю 2,1 млрд дол. 
був підписаний у січні 
2009 року, а в 2012-му 
індійці збільшили за-
мовлення ще на 4. Пер-
ший P-8I Індії передали 
у грудні того року. Крім 
того, 8 P-8 до 2018-го 
має намір отримати Ав-
стралія.

P-8 Poseidon ство-
рений на базі пасажир-
ського лайнера Boeing 
737. Він може розви-
вати швидкість 907 км 
на год. і долати до 3,7 
тис. км. Літак призна-
чений для виконання 
протичовнових завдань 
і оснащений радарами 
та гідроакустичними 
буями. На озброєнні P-8 
установлені торпеди, 
ракети і міни.

РОСІЯ

США

на база, щоб 75-80% часу 
готувати екіпажі на березі 
для економії ресурсів. 

Калінінградський суд-
нозавод «Янтар» побудує 
для ВМФ РФ у цілому 6 
фрегатів проекту 1135.6. 
Головний корабель цієї се-
рії «Адмірал Григорович» 
був закладений 18 грудня 
2010 року, а 8 липня 2011-
го – другий корпус («Ад-
мірал Ессен»). Усю серію 
ПСЗ «Янтар» передасть 
флоту в 2014 році.

У Санкт-Петербурзі 
н а  « А д м і р а л т е й с ь к и х 
верфях» у виробництві 
знаходяться 4 із 6 під-
водних човнів для Чор-
номорського флоту. 
Підводні човни проекту 
636 розроблені в Санкт-
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БРИГАДИ

ДЕРЖАВА ЗБІЛЬШИЛА 
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ

НА ОЗБРОЄННІ – 
«ПОЛОЖЕННЯ-2»

Петербурзькому Цен-
тральному конструктор-
ському бюро морської 
техніки «Рубін». За дани-
ми проектувальників, ці 
судна здатні забезпечити 
гарантоване поперед-
жуюче виявлення і мож-
ливість атаки кораблів 
противника з великої 
дистанції за допомогою 
протикорабельних кри-
латих ракет.

Човни цього проекту 
мають наступні характе-
ристики: довжина – 74 
м, гранична глибина за-
нурення – 300 м, авто-
номність – 45 діб, екіпаж 
– 52 чол., озброєння – 6 
торпедних апаратів, бо-
єзапас ракет, торпед, мін 
– 18 од.

Українські військові 
взяли на озброєння но-
вий розвідувальний ав-
томатизований звукоме-
тричний комплекс (РАЗК) 
«Положення-2». Відповід-
ний наказ Міністр оборо-
ни України Павло Лебедєв 
підписав ще наприкінці 
лютого 2013 року.

Комплекс розробили 
в одеському СКБ «Мол-
ния». Планується, що се-
рійним виробництвом 
цієї техніки займуться 
теж одесити. 

УКРАЇНА

Даний комплекс не 
має аналогів на постра-
дянському просторі. Такі 
системи виробляють 
лише 6 держав – США, Ве-
ликобританія, Франція, 
ФРН, Нідерланди та Із-
раїль. «Одеський зразок у 
цій компанії цілком кон-
курентоспроможний», – 
стверджують його творці.

Завдання звукоме-
тричного комплексу 
– визначати місце роз-
ташування гармат, міно-
метів і установок залпо-

вого вогню противника, 
після чого наводити на 
них гармати і коригувати 
їхній вогонь. 

РАЗК складається з 
апаратної машини на 
базі багатоцільового 
транспортера МТ-ЛБу, 
3 акустичних баз, 9 ви-
сокочутливих датчиків-
мікрофонів та метеостан-
ції. Також на комплексі 
використовується навіга-
ційна апаратура.

Аудіоінформація, що 
надходить через звуко-
приймачі «Положення-2», 
обробляється комп’ю те-
ром, який видає коорди-
нати стріляючої артилерії 
противника і точок роз-
ривів снарядів та мін, ви-
пущених своїми війська-
ми. Усі дані передаються 
по шифрованих каналах 
зв’язку та відображаються 
в онлайн-режимі на екра-
ні оператора і цифровому 
планшеті командира ар-
тилерійського підрозділу.

Максимальна даль-
ність, на якій комплекс 
«чує» противника, – 35 км. 
Коригувати вогонь своїх 
підрозділів він може на від-
стані до 15 км. Чим ближче 
джерело звуку, тим точ-
ніше РАЗК визначає його 
місцерозташування.

На потреби армії стали виділяти на 
чверть більше грошей, ніж роком рані-
ше. Військові витрати в Україні у 2012 
році виросли на 24,7%, тобто до 38,976 
млрд грн у порівнянні з 31,251 млрд грн 
за 2011-й. Про це говориться в доповіді 
Стокгольмського інституту досліджень 
проблем світу (SIPRI).

«Глобальні військові витрати впали 
в 2012 році до 1,753 трлн дол., що екві-
валентно 2,5% світового ВВП. Хоча па-

діння складає лише 0,5%, це було перше 
зниження з 1998 року. Невелике загаль-
не скорочення – результат падіння вій-
ськових витрат на заході: витрати ско-
ротилися в Північній Америці, більшості 
країн Західної і Центральної Європи та 
Австралії. Це було частково компенсова-
но збільшенням витрат багатьох країн, 
що розвиваються, і країн Східної Євро-
пи, особливо Росії», – говориться в по-
відомленні SIPRI.
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США ПРОЕКТУЮТЬ  

ВМС ОТРИМАЛИ ФРЕГАТ-НЕВИДИМКУ

Американська компа-
нія Bell Helicopter пред-
ставила проект перспек-
тивного конвертоплана 
третього покоління. З 
цією машиною фірма має 
намір взяти участь у ще 
не оголошеному тендері 
армії США на створення 
середнього багатоцільо-
вого гелікоптера або кон-
вертоплана, який після 

ВМС Китаю отрима-
ли новий фрегат проекту 
Type 056, побудований із 
застосуванням технології 
малопомітності. Очіку-
ється, що прийняття на 
озброєння нового кора-
бля, який отримав борто-
вий номер 582, відбудеть-
ся найближчим часом. 
Китай має намір побу-
дувати 20 нових фрега-
тів, які замінять у складі 
флоту кораблі застарілих 

токрилої техніки – кон-
вертоплани. За рахунок 
змінюваного кута нахилу 
несучих гвинтів ці маши-
ни здатні злітати і сідати 
по-вертолітному на обме-
женій ділянці місцевості, а 
виконувати польоти – як 
літаки на відносно великій 
швидкості і на більші, ніж у 
гелікоптера, відстані. Роз-
робка апаратів, здатних 
поєднувати в собі позитив-
ні якості вертольотів і лі-
таків, проводиться в США 
з 1930-х років. Її результа-
том стало створення поки 
єдиного у світі серійного 
конвертоплана Bell Boeing 
V-22 Osprey. 

Перспективний кон-
вертоплан Bell Helicopter, 
що отримав назву V-280 
Valor (V – vertical lift, 
вертикальний зліт), буде 
запропонований армії 
США на тендері FVL, який 
планується оголосити в 
рамках програми Future 
Vertical Lift. Військові 
мають намір отримати 
перший літаючий де-
монстратор технологій у 
2017 році. Нові машини 
у складі армійської авіації 

2030 року повинен буде 
замінити відразу кілька 
типів гвинтокрилої тех-
ніки. Запропонувавши 
військовим новий кон-
вертоплан, Bell Helicopter, 
схоже, має намір змінити 
долю техніки такого кла-
су. Вона, хоча і закупову-
ється збройними силами, 
але все ж користується 
поганою славою.

Можливість викону-
вати зліт і посадку в обме-
женому просторі, перево-
зити вантажі або війська 
на велику відстань і на 
великій швидкості за до-
помогою однієї машини 
завжди представляла для 
американських військо-
вих великий інтерес. Ці 
завдання здатний викону-
вати особливий клас гвин-

США

КИТАЙ

проектів Type 053 і Type 
037.

Хоча країна класифі-
кує кораблі проекту Type 
056 як фрегати, вони ско-
ріше відносяться до класу 
корветів. Кораблі при до-
вжині – 95,5 м, ши-
рині – 11,6 
м і осадці – 
4,4 м мають 
в о д о т о н -
н а ж н і с т ь 
– 1,4 тис. т. 

Фрегат проекту Type 056 
здатний розвивати швид-
кість до 28 вузлів, а даль-
ність його ходу становить 
близько 2 тис. миль. До 
складу екіпа-
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ПЕРСПЕКТИВНІ КОНВЕРТОПЛАНИ
після 2030 року повинні 
будуть замінити застарілі 
багатоцільові вертольоти 
UH-60 Black Hawk, удар-
ні AH-64 Apache і тран-
спортні CH-47 Chinook.

Формальних вимог до 
перспективного верто-
льоту або конвертопланів 
американські військові 
поки не сформулювали. 
При цьому вони все ж 
таки оголосили, що нові 
машини за своїми швид-
кістю, вантажопідйом-
ністю, дальністю польоту, 
паливною ефективністю 
та здатністю до зависан-
ня повинні перевершу-
вати всі існуючі гвинто-
крильні літальні апарати. 
Ймовірно, нові вертольо-
ти повинні уміти трима-
тися на висоті не менше 
3 тис. м і здійснювати 
крейсерські польоти на 
висоті не менше 9,1 тис. 
м. Створення такого типу 
машин потребує розроб-
ки універсальних двигу-
нів, пристосованих до 
виконання різнорідних 
завдань, і системи забез-
печення пілотів киснем.

У березні 2013 року ко-

мандування армії США в 
рамках програми FVL ого-
лосило конкурс на нову 
силову установку для авіа-
ційної техніки вертолітно-
го типу. Згідно з вимогами, 
нові двигуни повинні за-
безпечувати тривале зна-
ходження гвинтокрила на 
бойовій позиції, збільшен-
ня бойового радіусу, змен-
шене споживання палива і 
значно більш тихий політ 
у порівнянні з існуючими 
машинами.

Проект свого ново-
го конвертоплана Bell 
Helicopter представила 
10 квітня 2013 року на 
щорічному професійно-
му форумі Американської 
асоціації військовослуж-
бовців армійської авіації 
у Форт-Уорт, що у Техасі. 

За попередніми роз-
рахунками, V-280 змо-
же здійснювати по-
льоти на крейсерській 
швидкості в 518,6 км на 
год., а бойовий радіус ма-
шини складе 926-1481 
км. Конвертоплан отри-
має електро-дистанційну 
систему управління. Крім 
того, Valor планується 

оснастити 2 бічними две-
рима шириною 1,8 м для 
швидкого завантаження і 
висадки десанту. До скла-
ду екіпажу конвертоплана 
входитимуть 4 людини. 
Крім того, він зможе пере-
возити до 11 десантників. 

Конвертоплан отри-
має V-образне хвостове 
оперення, що дозволить 
стабілізувати політ у лі-
таковому режимі. На суд 
американських військо-
вих Bell Helicopter має на-
міри винести 2 варіанти 
V-280: транспортний та 
ударний. 

Запропонувавши ар-
мії США проект нового 
конвертоплана, компанія 
планує змінити усталене 
ставлення до машин та-
кого класу. Справа в тому, 
що серійні конвертопла-
ни V-22 американські 
військові хоча й купують 
(141 машина перебуває 
на озброєнні морської 
піхоти і ВПС США), але 
вважають їх ненадійними 
і технічно дуже складни-
ми. Причиною такої дум-
ки стала втрата в 1991-
2000 роках 4 прототипів 

Osprey (загинуло 30 осіб), 
а після прийняття на 
озброєння в 2007 році – 
ще 3 конвертопланів (за-
гинуло 6 чоловік). Саме 
тому в 2012 році Японія 
тривалий час не пуска-
ла V-22 на американську 
базу на Окінаві, а потім не 
дозволяла конвертопла-
нам виконувати польоти 
над своєю територією.

Участь у тендері армії 
США з V-280, імовірно, 
допоможе Bell Helicopter 
успішніше просувати 
Osprey на світовому рин-
ку. Через погану славу 
цього конвертоплана 
компанії поки не вдалося 
підписати жодного екс-
портного контракту на 
V-22. При цьому протя-
гом останніх десяти ро-
ків можливістю покупки 
або лізингу таких машин 
цікавляться щонайменше 
шість країн, серед яких Із-
раїль, Канада та Об’єднані 
Арабські Емірати.

Bell Helicopter буде не 
єдиним учасником тенде-
ру армії США. Про намір 
подати заявки на конкурс 
уже оголосили амери-
канські компанії Sikorsky, 
Boeing, AVX Aircraft, 
Piasecki Aircraft та євро-
пейський концерн EADS.

жу входять 60 чоловік, що 
на третину менше, ніж на 
кораблях проектів Type 
037 і Type 053.

Корабель озброєний 
2 пусковими установка-

ми протикорабельних 
ракет YJ-83, зенітним 
комплексом FL-3000N, 
76-мм артилерійською 
установкою АК-176, 2 
30-мм артилерійськими 
установками та 2 тор-
педними апаратами ка-
лібру 533 мм. До складу 
авіагрупи фрегата вхо-
дить 1 вертоліт Harbin 
Z-9C. Перший корабель 
проекту Type 056, пере-
даний ВМС, отримав ім’я 
«Цзяньдао».

Будівництво фрегатів 
проекту Type 056, згідно 

із заявою міністерства 
оборони Китаю, ведеть-
ся в рамках масштабної 
програми оновлення 
флоту. Раніше уряд кра-
їни офіційно затвердив 
проект створення ком-
пактного ядерного реак-
тора для надводних ко-
раблів під шифром «863» 
і програму будівництва 
надводних кораблів з 
атомною енергетичною 
установкою. Перш за все, 
за цією програмою пла-
нується будувати атомні 
авіаносці.
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– «ABARI», УКРАЇНС 

З усмішкою згадує цей приєм-
ний момент старший прапорщик 
Олексій Глинін. Дев’ять місяців він 
провів у справжній «гарячій точці» 
планети – в африканському Конго. 
Майже 300 днів в цій неспокійній 
країні пройшли, як ціле життя. Рані-
ше Олексій уже бував за кордоном: 
у 2002 році в Сьєрра-Леоне. Але на-
віть той рік служби, сорокаградусну 
спеку, «тропічні» хвороби та безліч 
небезпечних тварин не можна по-
рівняти з тим, що  чекало на укра-
їнських миротворців за африкан-
ським екватором. 

 – Наші вояки першої ротації у 
Демократичній Республіці Конго, 
– запевнив Олексій Глинін, – отри-
мали таку дозу адреналіну, якої не 
здобудеш на жодних крутих «аме-
риканських гірках» світу. – Це була 
справжня війна, війна за володарю-
вання у країні. Українські військо-
ві витримали моральний натиск 

в екстремальних умовах, не здали 
своїх позицій, не зробили жодного 
кроку назад. Одним словом, повніс-
тю виконали свою місію та живими 
повернулися на Батьківщину. 

– До нашого табору в Демокра-
тичній Республіці Конго, – прига-
дує старший прапорщик, – їхали 4 
години. – Дорогою встигли розгле-
діти напрочуд гарну місцеву при-
роду. Особливо запам’ятався дію-
чий вулкан Ньїрагонго. Вечорами 
милувалися пейзажами цієї «пала-
ючої гори». 

Миротворці згодом з’ясували, 
що в ДРК ростуть практично всі 
овочі та фрукти, які вирощують в 
Україні: огірки, помідори, капуста, 
петрушка та картопля, урожай якої 
конголезці збирають два, а то й три 
рази на рік. Багато екзотичних ла-
сощів: гуава, папайя, ананас, манго, 
банани. Військові кухарі часто до-
бавляли до традиційного україн-

ського борщу місцевий пілі-пілі – 
різновид гострого перцю. 

Ціни – відносно недорогі. На-
приклад, за один американський 
долар на місцевому ринку можна 
купити 4 великих плоди манго, а за 
2 долари – кілограм соковитої по-
луниці або величезний ананас. Ба-
гато оргтехніки та товарів народ-
ного вжитку з Китаю, Німеччини, 
Франції, Америки та інших країн. 
Взагалі національна валюта у країні 
– конголезький франк, проте аме-
риканські гроші тут йдуть «на ура!».

Місцеві жителі завжди привітно 
віталися з українськими «muzungu», 
що в перекладі з конголезької озна-
чає «біла людина». 

– Аbari? Як справи? – цікавилися 
у наших африканці.

– Muzuri, тобто добре, – відпо-
відали на їхній мові українські ми-
ротворці.  

Між іншим часу на відпочинок 

– «MUZURI», 
Він постукав у двері своєї 
квартири рано-вранці. 
Двері відчинила дружина, 
яка, судячи з виразу облич-
чя, ще не прокинулася. Не 
стримала сліз від радощів 
та кинулась йому в обійми! 
Переступивши  поріг рід-
ної домівки, він полегшено 
зітхнув: «Я повернувся!»
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 ЬКИЙ СОЛДАТЕ?

та розваги в українських вояків 
практично не було. 

Частина миротворчого контин-
генту розташовувалася на кордоні 
з Руандою, у місті Гома. Це постій-
ний епіцентр нестабільності у кра-
їні, такий собі «революційний осе-
редок». Конфлікт у Демократичній 
Республіці Конго триває вже майже 
15 років. Воєнне суперництво чис-
ленних радикальних повстанських 
угруповань за володіння багатими 
покладами мінералів уже призвело 

 КОНГОЛЕЗЦЮ!
до загибелі майже 6 мільйонів мир-
ного населення. І всю серйозність 
покладеної на наших військових 
місії вони відчули на собі вже у 
березні минулого року. Саме тоді 
невідомі обстріляли один з укра-
їнських вертольотів, навіть був по-
раненим бортовий перекладач. А 
восени  розпочалася «третя конго-
лезька війна». Цього разу на свобо-
ду конголезців зазіхнуло збройне 
угруповання «М-23», так званий 
«рух 23 березня». 

 – Перші постріли пролунали 18 
жовтня, – згадує Олексій, – ніхто тоді 
не спав. У таборі було 95 чоловік, усі 
в повній бойовій готовності: шолом, 
бронежилет, автомат з пістолетом, 
гранати. Довкола нашого містеч-
ка були розміщені 4 спостережних 
вежі, чатові мінялись кожних чоти-
ри години. Кілька днів під стінами 
наших «керемеків» (збірні модульні 
домівки у військовому таборі італій-
ського виробництва) лунали пострі-
ли в повітря. Так повстанці провоку-
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вали нас відкрити вогонь у відповідь. 
ТВО командира підполковник Сер-
гій Шаповалов дав команду не під-
даватися на провокації. 

Одного дня о четвертій ран-
ку, неподалік табору пройшли 62 
«ребела» – озброєні повстанці 
«М-23». Олексій з вишки чітко ба-
чив кожного бойовика. Це були 
типові африканці, одягнені в нову 
військову форму, озброєні авто-
матами та кулеметами Калашни-
кова, а також крупнокаліберними 
кулеметами і гранатометами. По-
заду плечей у кожного прилашто-
вані два мачете. 

 – Повстанці увійшли в місто 
практично без жодного пострілу, 
– сказав Олексій. – Захопили міс-
цевий аеропорт та адміністративні 
об’єкти. А вже по обіді на централь-
ному стадіоні міста сотня парубків 
урядових військ присягнула на ві-
рність окупантам. Ось так міняєть-
ся ситуація, і не лише в цьому місті, 
а й в усій країні. 

Вже у листопаді 120 українсь ких 
військових готувалися до наступ-
ної ротації. В Україну поверталися 
з Руанди – 1 грудня. Прилетіли до 
Львова о другій ночі. Далі – тради-

ційний карантин: медичний огляд 
та відпочинок. 

 – Як тільки ступив на україн-
ську землю – зателефонував дру-
жині, – згадує Олексій. – Сказав, що 
приїду до Чернігова через два дні. 
Та вийшло так, що приїхав на день 
раніше.  А далі…  ранок, сльози ра-
дості та обійми жінки.

Віктор АНУФРІЄВ 
Фото з архіву Олексія ГЛИНІНА



Âî¿íè 1-¿ îêðåìî¿ òàíêîâî¿ áðèãàäè
8-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ
â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ùî â
ñåëèù³ Ãîí÷àð³âñüêå íà ×åðí³ã³âùèí³,
âèêîíàëè ñòð³ëüáè øòàòíèì àðòèëå-
ð³éñüêèì ïîñòð³ëîì ç îçáðîºííÿ òàí-
êó Ò-64 ÁÌ «Áóëàò».

×àñòèíà ºäèíà ó â³ò÷èçíÿíîìó â³é-
ñüêó, ÿêà ìàº íà îçáðîºíí³ ö³ ìîäåð-
í³çîâàí³ óêðà¿íñüêèìè çáðîÿðàìè
áîéîâ³ ìàøèíè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ñòð³ëüá êðàù³
â³éñüêîâîñëóæáîâö³ íàãîðîäæåíí³
ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè, à ñòðîêîâèêè
îòðèìàëè ëèñòè-ïîäÿêè áàòüêàì â³ä
êîìàíäèð³â.

Ôîòî Â³òàë³ÿ ÊÈÐÈËÎÂÀ

Çàäàëè
«Áóëàòè»
æàðó...

ПОЛІГОН БОЙОВЕ МИСТЕЦТВО
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На лінії вогню
Одного дня у подібній ситуації німці під$

били бойову машину лейтенанта Нечаєва.
За спогадами ветерана, це було наче вчора…

…Рація вийшла з ладу. Так можна сказати і
про екіпаж, який, за виключенням коман$
дира, був поранений. Надворі – березень,
сніг та небо у зірках... Взводний відправляє
хлопців до медсанбату, а сам починає виво$
дити «тридцятьчетвірку» і… (не може бути!)
потрапляє у воронку, що утворилася від аві$
абомби. Позиція – «краще нікуди»: танк
опинився між радянськими і німецькими
військами, які вдень без перестану закида$
ють один одного снарядами. І головне –
повідомити про своє місцезнаходження –
не можна! Постало класичне питання: що
робити? Не кидати ж машину! Юрій набрав
снігу для пиття («НЗ», як завжди, був з’їде$
ний перед боєм, «щоб добро не пропада$
ло») та «схоронився» у машині. А вдень, як і
передбачалося, почали летіти снаряди в
обидві сторони: наші – по німцях, німці –
по наших. На танк уваги ніхто не звертав.

Ворог, мабуть, вирішив, що він підбитий,
тому і не стріляв у нього. Офіцер же нев$
томно крутив ручки рації і вона раптом
запрацювала, неначе дякуючи «рятівнико$
ві» за свою «реанімацію»! Нечаєв повідомив
про себе своїм, і вночі танк витягнули.

А ще ветеран згадує випадок, який стався
в ході наступальної операції «Багратіон».
Бригаді, у складі якої він воював, відвели
смугу наступу у кілометрі від автомагістра$
лі «Москва$Мінськ». Пролунав сигнал атаки
і бойові машини стрімко рушили вперед.
Через прокладені саперами проходи, колія
у колію, танки перетнули мінне поле. Але
незабаром їхня швидкість через болотисту
місцевість знизилася. До того ж ще запеклі$
ше почав оборонятися ворог. Збільшилися
втрати серед екіпажів. 

Аби здолати противника, командир бри$
гади полковник М. Буков вирішив силами
батальйону, який наступав на правому
фланзі, здійснити обхідний маневр та вда$
рити з тилу. Для цього необхідно було зро$
бити у лісі своєрідну дорогу із повалених
на болото дерев, якою потім змогли б

СПРАВЖНІЙ ПОЛ 
Çãàäóþ÷è áðèãàäó, â
ÿê³é âîþâàâ â ðîêè
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè, Þð³é Ìèõàéëî-
âè÷ Íå÷àºâ ãîâîðèòü,
ùî âîíà áóëà îñîáëè-
âîþ, ç ðåçåðâó ãîëîâ-
íîãî êîìàíäóâàííÿ. ¯¿
íàïðàâëÿëè íà íàéíå-
áåçïå÷í³ø³ ä³ëÿíêè
ôðîíòó. Íåð³äêî ñàì³
òàíê³ñòè âèêîíóâàëè
ðîçâ³äêó áîºì.
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пройти танки. У той час, коли «кипіла» ро$
бота, два інших батальйони маневрували
та завдавали ударів по німецьких позиціях,
аби своїми діями переконати ворога, що
вся бригада потрапила у скрутне станови$
ще. 

Задум вдався. Німці не очікували удару з
тилу. Тож за лічені хвилини радянські тан$
кісти підбили та спалили 12 танків против$
ника, а 7 справних залишили без екіпажів.
У цьому бою вдача була на боці танкового
взводу лейтенанта Юрія Нечаєва, адже йо$
го підлеглі підбили три фашистських тан$
ки. Командир тоді навіть відразу і не відчув,
що поранений. Під час самого бою рана
здавалася незначною, але ближче до вечо$
ра, коли майже все вщухло, пошкоджена
осколками нога заявила про себе. Офіцер
змушений був звернутися до медсанбату,
звідти його направили до польового госпі$
талю. Підлікувавшись, наздогнав однопол$
чан уже в районі Мінська. З того часу і доте$
пер на негоду ветерана частенько турбує
більше десятка осколків у нозі, які так і за$
лишилися «на згадку».

«Танкістом мене зробило…
кіно»

Юрій Михайлович Нечаєв народився у
1923 році у містечку Вовчанську, що на
Харківщині. Ще з дитинства він захопився
фізкультурою та спортом, що в подальшо$
му і визначило його долю.

«У десять років почав займатися у гім$
настичному гуртку, – згадує Юрій Михай$
лович. – Крім цього, годинами тренувався
у спортивному містечку місцевого сіль$
госптехнікуму. Сам навчився плавати, хо$
дити на лижах, бігати на ковзанах. Міг
підтягнутися десятки разів на поперечи$
ні. Грав у футбол, волейбол. Любив здій$
снювати багатокілометрові заїзди на до$
рожньому велосипеді. Виступав на облас$
них змаганнях з гімнастики, плавання,
легкої атлетики. Склав нормативи на всі
значки, які тільки на той час існували –
ГТО («Готов к труду и обороне»), ГСО («Го$
тов к санитарной обороне»), «Вороши$
ловский стрелок». 

КОВНИК

ÍÀØ ÑÏ²ÂÐÎÇÌÎÂÍÈÊ:
Ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³ Þð³é Ìèõàéëîâè÷
Íå÷àºâ, ó÷àñíèê Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè. Âîþâàâ íà Ñòàë³íãðàäñüêîìó,
Ï³âäåííîìó, 4-ìó Óêðà¿íñüêîìó, 3-ìó
Á³ëîðóñüêîìó ôðîíòàõ. Áðàâ ó÷àñòü ó
âèçâîëåíí³ Óêðà¿íè, Á³ëîðóñ³, Ëèòâè. Íà-
ãîðîäæåíèé îðäåíàìè Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 
I ³ II ñòóïåí³â, òðüîìà îðäåíàìè ×åðâîíî¿
Ç³ðêè, îðäåíîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
áàãàòüìà ìåäàëÿìè, ñåðåä ÿêèõ: «Çà
â³äâàãó», «Çà áîéîâ³ çàñëóãè», «Çà îáî-
ðîíó Ñòàë³íãðàäà» òà «Çà âçÿòòÿ Êåí³ã-
ñáåðãà». Çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè,
çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè
³ ñïîðòó Óêðà¿íè, íà÷àëüíèê ô³çè÷íî¿
ï³äãîòîâêè ³ ñïîðòó Êè¿âñüêîãî â³éñüêî-
âîãî îêðóãó (1966-1977 ðð.).
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Одного разу восьмикласники, серед яких
був і Юрій, зустрілися з льотчиком$вини$
щувачем. Під час його розповіді молоді слу$
хачі відчули справжню романтику польоту:
перед їхніми очима почало рухатися небо,
воно то сходило з$за краю землі, то ховало$
ся за іншим краєм, хлопці почули навіть
свист вітру, шум двигуна, а літак тим часом
спрямовувався до чогось прихованого за
горизонтом. Це було почуття повної, без$
межної свободи… Всі як один юнаки вирі$

шили стати пілотами. Мріяв про це і Юрій.
Але тут в його плани втрутилося… кіно. Пе$
реглянувши декілька фільмів про танкістів,
він написав заяву до військкомату з прохан$
ням направити його після закінчення шко$
ли до Харківського танкового училища.

У червні 1941 року Юрій закінчив 10 кла$
сів середньої школи у м. Сніжне Сталінської
області (тепер Донецької). Усі випускники
були щасливими, адже попереду – початок
нового дорослого життя, мрії, надії, споді$
вання! Тому перекреслення їхніх задумів
Великою Вітчизняною війною було жор$
стоким уже по своїй суті. Через місяць хло$
пець одягнув військовий однострій. Стати
танкістом йому допомогла відмінна фізич$
на підготовка. Незабаром вона знадобилася
сповна. Обстановка на фронтах ускладню$
валась, і курсантів залучили до будівництва
інженерних споруд у місцевому парку від$
починку. Робочий день тривав понад два$
надцять годин.

«Коли німці взяли Полтаву, нас хотіли
поставити на оборону Харкова, однак пос$
тупив наказ Верховного Головнокоманду$
ючого зберегти кадри танкістів», – розпо$
відає Юрій Михайлович. У листопаді кур$
сантів відправили до Середньої Азії. 

У травні 1942 року відбувся випуск, і Не$
чаєву присвоїли звання лейтенанта. У Кіро$
ві (нині В’ятка) він отримав бойову машину
і прибув до підмосковного Ногінська. За
словами Юрія Михайловича, там довелося

«лікувати» піхоту в окопах від танко$
боязні. Тоді ніхто не постраждав, а на
фронті багатьом солдатам це вряту$
вало життя. Танкісти ж відшліфову$
вали свою майстерність у водінні.
Адже в екіпажі кожен мав бути гото$
вим замінити будь$кого.

На війні нерідко бувало, що танко$
ві частини перекидали з однієї ділян$
ки фронту на іншу. Інколи доводило$
ся здійснювати багатогодинні нічні
марші і в дощ, і в заметіль. Потім –
заправка пальним, завантаження бо$

єприпасами, отримання бойового завдан$
ня і… в бій. Для цього були потрібні харак$
тер і сила, витривалість і холоднокровність
– саме ті якості, які виховує спорт. «Я впев$
нений, що завдяки заняттям фізпідготов$
кою зміг вижити в пеклі Великої Вітчизня$
ної війни, – стверджує Юрій Михайлович.
– Адже, за офіційною статистикою, хлоп$
ців мого віку, які воювали, залишилося ли$
ше троє зі ста. Страшна цифра!» 

У жовтні 1942 року екіпаж танка коман$
дира взводу лейтенанта Юрія Нечаєва ра$
зом з іншими вирушив під Сталінград. Бої
за місто були виснажливими, під постійни$
ми масованими бомбардуваннями й арт$
обстрілами. У грудні радянські війська роз$
почали наступ. Проти них стояли румун$
ські частини. Потім лейтенант Юрій Неча$
єв опинився на 4$му Українському фронті
вже командиром танкової роти в 52$му ок$
ремому мотоциклетному полку, де було
220 мотоциклів «Харлей$Девідсон».

«Я впевнений, що завдяки заняттям 
фізпідготовкою зміг вижити в пеклі 
Великої Вітчизняної війни, – ствер%
джує Юрій Михайлович.  – Адже, 
за офіційною статистикою, хлопців
мого віку, які воювали, залишилося
лише троє зі ста. Страшна цифра!»

У 2012 році Юрій Михайлович
Нечаєв здобув перемогу в щоріч�
ному конкурсі Асоціації спортив�
них журналістів України «Підсум�
ки спортивного року» у номінації
«Людина спорту». Тоді 445 пред�
ставників журналістської органі�
зації високо оцінили його внесок у
розвиток вітчизняного спорту. 

Під керівництвом Ю.М. Нечаєва
армійці на трьох
Олімпіадах ви�
бороли 15 золо�
тих, 10 срібних
та 5 бронзових
медалей! 
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Під час боїв під Запоріжжям офіцера бу$
ло поранено. Після госпіталю в Мелітополі
його направили в танковий полк, який
формувався в Харкові. Туди доставили тан$
ки «Валентайн». Щоправда, англійську тех$
ніку в бою так і не довелося випробувати –
Юрій Михайлович за наказом їде до Мос$
кви, у резерв Управління бронетанкових
військ. Проте незабаром він отримує нове
призначення на 3$й Білоруський фронт в
окрему 120$ту танкову бригаду, з якою і
зустрів День Перемоги.

Завдяки випадку
Повоєнна доля тісно пов’язала офіцера зі

спортом. Після Перемоги він написав ра$
порт про демобілізацію. Але досвідченого
фронтовика тоді не відпустили. Тільки че$
рез рік він «вирвався» до Москви, аби всту$
пити до технічної академії (потрібно ж ма$
ти і мирну спеціальність!). І тут усе змінив
випадок.

Вдало склавши вступні іспити, Нечаєв зі
своїми одногрупниками пішов до рестора$
ну, де вони розпили пляшку грузинського
вина (і це при тому, що Юрій Михайлович
взагалі практично не вживає алкоголю).
Патруль узяв офіцерів «на олівець». Чи$то
план їм треба було виконувати, чи$то ще
щось інше… Вранці на мандатній комісії
порушникам довели наказ коменданта
Москви: по п’ять діб арешту з відбуттям по$
карання в частинах. Дорогою до рідного
полку Юрій випадково зустрів товариша.
Той і запропонував спробувати вступити
до Московського інституту фізичної куль$
тури. Проте виявилося, що іспити вже за$
кінчені, та є наказ про перетворення вій$
ськового факультету у Військовий інститут
фізичної культури і спорту з дислокацією в
Ленінграді. Офіцерам$друзям, як виклю$
чення, надали можливість скласти екзаме$
ни зі спорту (гімнастика, плавання, крос).
Так вони цілком випадково стали студента$
ми. Про причини «прольоту» з технічною
академією навіть ніхто і не спитав. 

У 1950 році Ю.М. Нечаєв закінчив Вій$
ськовий інститут фізичної культури і спор$
ту. Під час навчання і після його закінчення
він брав участь у всеармійських та міських
змаганнях із легкої атлетики, гімнастики та
фехтування. На думку Юрія Михайловича,
якби зосередився на якомусь одному із цих
видів спорту, то результати були б значно
вищими. Хоча і вік уже був перешкодою –
по закінченню навчального закладу йому
виповнилося 26 років.

Отримавши диплом, офіцер попросив
направити його служити туди, де більше
танків. Тому й опинився в окремій механі$
зованій армії, що дислокувалася у Румунії,
де сім років обіймав посаду начальника
спортклубу. Лише на початку 60$х доля по$

вернула Нечаєва до України, в армію під
командуванням Родімцева.

Одного разу Юрія Михайловича виклика$
ли до штабу округу. Запропонували обійня$
ти посаду начальника фізичної підготовки і
спорту Київського військового округу. Офі$
цер погодився, хоча і знав, що його попе$
редники більше двох років там не витриму$
вали. Одинадцять років він керував спортом
в окрузі, аж до самого виходу у відставку. А
до того часу Юрій Нечаєв тримав відповідь
перед суворим начальством, і не тільки вій$
ськовим, про (не дай, Боже!) якийсь невда$
лий виступ армійського спортсмена або
клубу. Саме завдяки його зусиллям армійці
на трьох Олімпіадах вибороли 15 золотих,
10 срібних та 5 бронзових медалей. Крім то$
го, у спортивному батальйоні не було зафік$
совано жодного грубого порушення вій$
ськової дисципліни. А ще Юрій Михайло$
вич опікувався будівництвом численних
стадіонів, спортивних баз, басейнів.

Сьогодні Юрій Михайлович часто зус$
трічається з молоддю, розповідає про под$
виги наших співвітчизників у роки Великої
Вітчизняної війни. За його словами, тоді
спортсменам було теж важко, але завдяки
силі, сміливості і витривалості вони з гід$
ністю переносили всі складнощі похідно$
бойового життя. Тому саме з них формува$
ли розвідувальні і лижні батальйони, ди$
версійні групи, ними поповнювалися і пар$
тизанські загони. Ю.М. Нечаєв – один із
тих, кому різнобічна фізична підготовка
допомогла перемагати на війні. До цього
часу він продовжує робити ранкову заряд$
ку, обливатися холодною водою, багато хо$
дити. У свої 89 років Юрій Михайлович від$
чуває себе максимум на 50. «Тож вибір: бути
сильним і витривалим чоловіком чи кво$
лим і хворобливим «чахликом», – кожен
має зробити сам», – переконаний Герой
нашого часу. Ну, справжній полковник!

Þð³é ÊÓÇÍÅÖÎÂ
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îñòàííüî¿ êðàïë³
êðîâ³... 

ЛЕГЕНДИ АРМІЙСЬКОГО СПОРТУГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ
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П

ройшло майже 165 
років відтоді, коли 
почали докладно до-
сліджувати Араль-
ське море. Славно-

звісну експедицію очолив чудовий 
моряк і видатний географ Олексій 
Іванович Бутаков. Безпосередню 
участь у цій подорожі взяв і вели-
кий український поет та художник 
Тарас Григорович Шевченко.

В одному зі своїх листів він, 
згадуючи ті події, так відгукується 
про Бутакова: «... він був мені друг, 
товариш і командир». Їх розділяло 
багато чого, але багато чого і збли-
жувало.

…Держава переживає сороко-
ві роки XIX сторіччя. Грізні, ми-
колаївські. Зростає невдоволен-

ня людей самодержавним ладом. 
Жертвами царського режиму ста-
ють Пушкін, Лермонтов, Салтиков-
Щедрін, Герцен, декабристи... А 
5 квітня 1847 року за участь у та-
ємному політичному суспільстві, 
Кирило-Мефодіївському братстві, 
при поверненні із села Седнів, що 
на Чернігівщині, до Києва зааре-
штовують і Тараса Шевченка. На-
чальник Київського губернського 

жандармського управління у сво-
єму донесенні пише: «У художника 
Шевченка знайдено зошит з обур-
ливими віршами, самим ним напи-
саними. У вірші під назвою «Сон» 
зухвало описується найвища його 
імператорської величності особа і 
государиня імператриця...»

Вирок від 30 травня того ж року 

свідчить: «Художника Шевченка за 
твір обурливих і найвищою мірою 
зухвалих віршів визначити рядо-
вим в Оренбурзький окремий кор-
пус, з правом вислуги, доручивши 
начальству мати найсуворіше спо-
стереження, щоб від нього ні під 
яким виглядом не могло виходити 
обурливих і пасквільних творів, із 
забороною писати й малювати».

Тарас стає рядовим 3-ї роти 5-го 
лінійного батальйону в Орській 
фортеці. А це – безлюдна пустка. 
«Рідко, – згадує Шевченко, – мож-
на зустріти подібну безхарактерну 
місцевість. Плоско і плоско. Місце-
знаходження сумне, одноманітне, 
річки Урал і Ор, оголені сірі гори 
і нескінченний Киргизький степ... 
Всі колишні мої страждання в по-
рівнянні зі справжніми були дитячі 
сльози. Гірко, нестерпно гірко».

У той час великі землі, що лежа-
ли на південь від Уралу і на схід Кас-
пійського моря, були майже не до-
сліджені. Про Аральське море мали 
вкрай уривчасті відомості. Його об-
риси на картах були лише приблиз-
ними, нанесеними в основному за 
усними даними, отриманими від 
місцевого населення. Ще і на дода-
чу – невелика кількість маршрутних 

Картини 
Т.Г. Шевченка. 

Шхуни 
«Константин» 

та «Ми-
хаил».1848. 

Папір, сепія, 
білило. 

Шевченко 
виконав 

малюнок під час 
перебування 

Аральської 
експедиції в 

укріпленні Раїм.

Перебуваючи в Оренбурзі для організації експедиції, 
капітан-лейтенант Олексій Бутаков дізнається, що в 
Орській фортеці знаходиться Тарас Шевченко. Майже 
одразу до начальника Оренбурзького краю генерала 
Володимира Афанасійовича Обручева летить лист із 
проханням відрядити рядового Шевченка у його розпо-
рядження.
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топографічних зйомок і рекогнос-
цировок. Отож на початку 1848-го 
на Арал для його вивчення споря-
джається наукова географічна екс-
педиція під керівництвом військо-
вого моряка капітан-лейтенанта 
Олексія Бутакова. 

Перебуваючи в Оренбурзі для 
організації експедиції, він дізна-
ється, що в Орській фортеці зна-
ходиться Тарас Шевченко. Майже 
одразу до начальника Оренбурзь-
кого краю генерала Володимира 
Афанасійовича  Обручева летить 
лист із проханням відрядити рядо-
вого Шевченка у розпорядження 
Бутакова в якості художника, дору-
чивши йому «знімати всі види міс-
цевості і морської перспективи». 
Генерал погоджується...

Рано вранці 11 травня того року 
транспортні колони експедиції ви-
рушають з Орська в далеку дорогу. 
Попереду – рота піхоти з гарма-
тами, за нею – 2500 возів і 3500 
верблюдів із поклажею. Крім май-
на подорожуючих, на возах везли 
розібрану шхуну «Костянтин» до-
вжиною 16 м. На експедицію очі-
кував важкий шлях: близько 800 км 
пішки крізь безкраї степи до фор-
теці Раїм (Аральськ). У денну спеку 
(температура сягала понад + 50 °C) 
рухатися було неможливо, пересу-
валися лише ввечері і вночі. 

Вже з перших днів цих непро-
стих мандрів Шевченко робить 
замальовки. Побачена ним вночі 
степова пожежа стає джерелом для 
акварельної картини «Пожежа в 
степу», а одиноке дерево в Караку-
мах знаходить своє відображення 
в «Джангизагач».

Шлях від Орська до низин 
Сирдар’ї поет-художник прохо-
дить разом зі штабс-капітаном 
Олексієм Івановичем Макшеєвим, 
згодом відомим дослідником Се-
редньої Азії і генерал-лейтенантом. 
Як згадує сам Макшеєв, «всю не-
близьку дорогу Шевченко подо-
лав пішки, окремо від роти, у ци-
вільному благенькому пальті, так 
як у степу ні від кого, і від нього 
в особливості, не вимагалося до-
тримання форми». 

Нарешті 19 червня караван до-

сягає зміцнення Раїм. За 30 днів 

зібрали шхуну «Костянтин». Ще 

раніше сюди доставили шхуну 

«Микола», яка до прибуття експе-

диції вже була спущена на воду. До 

кінця липня все було готове – «Кос-

тянтин» та «Микола» відправляють-

ся з Раїма вниз по течії Сирдар’ї до 

Аральського моря... 

Якщо порівнювати з життям 

в Орській казармі, то Шевчен-

ко зараз знаходиться в незмірно 

кращих умовах, серед освічених 

офіцерів-учених, які сприймають 

його, як рівного. Особливо до-

брозичливе ставлення до нього 

виявляє сам начальник експеди-

ції. У каюті на «Костянтині», в якій 

розміщуються Бутаков та інші 

офіцери, знаходиться місце і для 

Тараса. Проте умови роботи зали-

шаються надзвичайно важкими: 

часті шторми, виснажлива хита-

виця, постійна загроза переверну-

тися. Ось як згадує той час Олексій 

Макшеєв: «...Каюта наша була така 

тісна, що в ній не було можливос-

ті ні стояти, ні сидіти; тому вдень 

усі були здебільшого на палубі... За 

незручності розміщення, ми тер-

піли ще й великий недолік в їжі й 

іноді навіть у воді. Зрозуміло, що, 

вирушаючи в експедицію не з єв-

ропейського порту, а з невеликої 

фортеці, яка нещодавно з’явилася 

у віддаленій і пустельній стороні, 

ми не могли запастися нічим і по-

винні були задовольнятися тією 

майже зовсім зіпсованою провізі-

єю, яка була приготована в Орен-

бурзі задовго до експедиції, збері-

галася, ймовірно, в сирому місці і 

потім перевезена, під час сильної 

спеки, більше тисячі верст. Чорні 

сухарі звернулися в зелені від пліс-
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няви, в солонині завелися черви, а 
масло було таке солоне, що з ним 
неможливо було їсти каші; тільки 
горох, звичайно, без усякої при-
прави, не зраджував нас, але його 
давали всього два рази в тиждень, 
по середах і п’ятницях...»

Тим не менш, протягом літа-
осені 1848 року було описано бе-
реги моря, за винятком східного, 

відкрита група островів, виконані 
проміри глибин, визначені постій-
ні течії. «Кожен із нас з любов’ю й 
енергією займався своєю справою, 
ставлячи на другий план скру-
ту і небезпеку, з якими вона була 
зв’язана», – пише Макшеєв, якого, 
за свідченням Бутакова, «заколису-
вало на смерть».

Шевченко невпинно заповнює 
замальовками берегів шляховий 
альбом. 

Проте через сильні шторми на 
початку жовтня зйомку доводиться 

припинити. У своїх щоденникових 
записах («Денні записки плавання 
О.І. Бутакова на шхуні «Костянтин» 
для дослідження Аральського моря 
в 1848–1849 рр.»), характеризую-
чи умови плавання на Аральсько-
му морі в той період, Бутаков за-
свідчує: «Вітри... набирають сили 
раптово, створюють величезне 
хвилювання і потім, стихнувши, 

залишають після себе нестерпну 
зиб... Аральське море належить до 
числа найбільш бурхливих і не-
спокійних».

Експедиція зимує на острові 
Кос-Арал, у гирлі Сирдар’ї, що під-
тверджує і Шевченко:

«Ми довго в морі пропадали,
Прийшли в Дар’я, на якір стали».

Але попри всілякі негаразди та 
вимушену зимівлю мандрівники 
продовжують плідно працювати: 

науковці займаються оформленням 
зібраних колекцій, систематизу-
ють астрономічні спостереження, 
поет-художник обробляє малюнки 
в альбомах, які повинні були слу-
жити для звіту про роботу експеди-
ції. А вечорами збирається дружнє 
товариство, у центрі уваги – Шев-
ченко: він малює дружні карикату-
ри, робить замальовки місцевості, 
читає вірші. Та що й казати – у той 
зимовий час з-під його пера вихо-
дить понад 50 віршів! 

У травні 1849-го розпочинаєть-
ся друга частина експедиції. Роботі 
знову стають на заваді сильні штор-
ми та виснажлива спекота. «Влітку 
спеки нестерпні, – згадує Бутаков, 
– без дощів, і повітря очищається 
тільки пануючими вітрами... У морі 
ці вітри роблять плавання дуже 
важким: часто пов’язаним з небез-
пеками... і змушували до ризиків, які 
нерідко виходили за межі здорово-
го глузду».

На початку жовтня подорож на-
решті закінчується. Було дослідже-
но площу майже в 65 тис. кв. км, 
здійснено рекогносцировку всього 
моря й проміри глибин, визначено 
швидкість і напрямок постійної те-
чії, відкрито низку островів, про які 
не знали навіть місцеві жителі, ви-

За час експедиції Шевченко створив понад 700 акваре-
лей і малюнків, не рахуючи офіційних альбомів та служ-
бових замальовок про Аральське море. Неоціненними в 
науковому відношенні є його малюнки та альбоми, що 
складовою частиною увійшли у звіт експедиції.

Картини 
Т.Г. Шевченка. 
Крутий берег 
Аральського 
моря.1848-1849. 
Папір, акварель. 
Шевченко 
виконав 
малюнок 
під час 
перебування 
Аральської 
експедиції.
Нині воно 
далеко 
відступило, 
а колишні 
скелясті 
береги нині 
бовваніють у 
степу.
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ГО МОРЯ
вчено флору і фауну, зібрано зраз-
ки гірських порід, гербарії, створе-
но щоденники льодового режиму, 
зроблено висновки з астрономіч-
них і метеорологічних спостере-
жень...

На прохання Олексія Бутакова 
взяти Тараса Шевченка з собою в 
Оренбург, щоб він міг там закінчи-
ти свою роботу, було знову отри-
мано позитивну відповідь. Так, че-
рез два з половиною роки Тарасу 
Григоровичу знову доводиться 
повернутися до Оренбурга. Але те-
пер замість пересильної в’язниці-
казарми він оселяється у приватній 
квартирі, поряд із командиром.

За час експедиції Шевченко 
створив понад 700 акварелей і 
малюнків, не рахуючи офіційних 
альбомів та службових замальо-
вок про Аральське море. Неоці-
ненними в науковому відношенні 
є його малюнки та альбоми, що 
складовою частиною увійшли у 
звіт експедиції. 

В Оренбурзі Олексій Бутаков 
склав першу порівняно точну кар-
ту Аральського моря, написав звіт, 
у якому майже всі назви відзначені 
спеціальними малюнками Тараса 
Шевченка. Будучи піонером на-
укового дослідження Аральського 
моря, Олексій Іванович проявляє 
виняткову скромність: відкриваю-
чи не відомі раніше острови, миси, 
мілини, затоки, він жодним із них 
не бажає дати своє ім’я, вважаючи, 
що успіхи експедиції забезпечені 
колективною працею всіх матро-
сів і офіцерів.

Лише на початку XX століття 
за пропозицією президента Гео-
графічного товариства академіка 
Л.С. Берга ім’ям Бутакова назива-
ють південний мис острова Барса-
Кельмес, а в 1961 році на честь пер-
шодослідника перейменовують і 
затоку Перовського в Аральському 
морі. У цьому ж році відзначають 
ще одного учасника тієї славно-
звісної експедиції – Тараса Шев-
ченка, назвавши його ім’ям затоку 
Паскевича на північному березі 
моря.

Неабияке враження справили 

види Аральського моря, зроблені 

Т.Г. Шевченком, і на генерала Об-

ручева. Користуючись цим, Бута-

ков виходить із клопотанням про 

підвищення рядового Шевченка в 

унтер-офіцери, що сприяло б зна-

чному поліпшенню долі заслан-

ця. А перебуваючи в Петербурзі, 

дослідник «просив усіх дам, щоб 

вони просили про Шевченка усіх, 

кого треба».

Однак результати вийшли зо-

всім несподівані. За доносом, що 

засланому Шевченку всупереч 

розпорядженню згори дозволи-

ли малювати, поета-художника 

заарештовують і по етапу від-

правляють в Орськ, причому 

цього разу йому суворо забо-

роняють мати при собі чорни-

ло, перо, олівці та папір. У жов-

тні 1850 року його засилають в 

Олександрівський форт (нині 
Форт-Шевченко), що на східно-
му березі Каспійського моря.

Великі неприємності чекали і 
на Бутакова. «За упущення щодо 
спостереження за рядовим Шев-
ченком» йому оголосили «най-
суворішу догану». Крім того, ве-
ликому досліднику заборонили 
публікувати результати зйомки. 
Тільки після 3 років керівник екс-
педиції зміг нарешті зробити до-
повідь у Географічному товаристві, 
і лише в 1853 році стаття Бутакова 
була надрукована у «Віснику» того 
ж товариства. Щодо «Денних запи-
сок плавання...», то вони побачили 
світ лише в 1952 році – через 83 
роки після смерті «Колумба Араль-
ського моря».

Ігор ГАЛУТВА, 
капітан 1-го рангу 

у відставці

капітан-лейтенант Олексій Бутаков
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«Ó ùàñòÿ ëþäñüêîãî äâà ð³âíèõ º
êðèëà: Òðîÿíäè é âèíîãðàä, êðàñèâå
³ êîðèñíå», — ïèñàâ Ìàêñèì Ðèëü-
ñüêèé. Ö³ ðÿäêè ìè çíàºìî ç³ øêî-
ëè, àëå äóæå ð³äêî çàìèñëþºìîñü
íàä íèìè. À ïîåò, ì³æ ³íøèì, ðîç-
êðèâàº íàì ïðîñòèé ðåöåïò ëþä-
ñüêîãî ùàñòÿ — ãàðìîí³éíå ïîºä-
íàííÿ êðàñè òà êîðèñò³ â óñüîìó, ùî
ìè ðîáèìî. ² òîä³ íå âèíèêàº îäâ³÷-
íèõ ãàìëåò³âñüêèõ âàãàíü òà ïåðå-
æèâàíü, òîä³ â æèòò³ — âñå ïðîñòî é
ÿñíî, ³ ñåíñ éîãî çäàºòüñÿ, òðîõè ÷³òê³øå âèìàëüîâóºòüñÿ íà ôîí³ ïðîæèòèõ ðîê³â. 

Ó êîæíèé â÷èíîê âàðòî çàêëàäàòè ôóíäàìåíò ïðåêðàñíîãî òà êîðèñíîãî — ³ áóäü-ÿêà
ñïðàâà áóäå çàïðîãðàìîâàíà íà óñï³õ òà ïðèíîñèòèìå çàäîâîëåííÿ é ðàä³ñòü.

Ö³êàâå, à òàêîæ êîðèñíå âåñíÿíå äîçâ³ëëÿ ï³ä³áðàíî íèæ÷å!

Ведуча рубрики Дар’я Чігарєва:

«Про що я кажу, коли говорю про біг»
Харукі Муракамі,
2007 рік
Якщо хтось, прочитавши назву, вирішив, що книга вчить здоро&

вому способу життя та розповідає про користь бігу – ви помиляє&
тесь. Один з найпопулярніших сучасних письменників Японії у від&
вертих автобіографічних нарисах розповідає про два найважливіші
заняття свого життя – марафонський біг та літературну працю – їх
красу та користь особисто для нього. 

Харукі Муракамі не закликає займатися спортом. Він вчить на
своєму прикладі знайти те, що подобається лише вам, те, що при&
носить задоволення і користь. Це може бути малювання та плаван&
ня, садівництво або східний танець, спів або колекціонування ста&
туеток – зовсім не важливо, головне, що ці заняття можуть стати
міцним стержнем, який не дозволить зламатися у найтяжчі часи розпачу та самотності. 

Дуже тепла та життєствердна книга, яка може принести багато користі кожному, а блискуча лі&
тературна мова письменника принесе задоволення від процесу прочитання.

«Доля обрала нас» 
упорядник Сергій Бабаков,
2012 рік

Видання представляє собою збірник матеріалів, які розповіда&
ють про досвід миротворчої діяльності Збройних Сил України по&
чинаючи з 1992 року і до теперішнього часу. Упорядник видання
зазначає, що ця книга повинна «зменшити кількість білих плям в
історії української миротворчості». 

«У майже чотирьох десятках матеріалів, що увійшли до книги,
наведені численні факти, які дають усі підстави пишатися мужніс&
тю українських військовиків, які брали участь у миротворчих місі&
ях в «гарячих точках» планети», – пише у вступному слові Сергій
Бабаков. 

Видання розширяє кругозір і допомагає подивитися на історію
української миротворчості в цілому, достойно оцінити її масштаб
та значення для діяльності нашої країни на міжнародній арені. Хоч
книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться новіт&
ньою історією Українського війська, її потрібно обов’язково прочи&

тати кожному військовослужбовцю, який планує пов’язати своє життя з миротворчістю.

Альбом «Острови»
Людовіко Ейнауді (Ludovico Einaudi)

2011 рік
Говорять, що хо&

роша книга – це
поживна їжа для
розуму. В такому
випадку, музична
збірка чудової якіс&
ної музики – це їжа
для душі. А іноді
так хочеться чо&

гось смачного і легкого водночас. Музичний
альбом «Острови» Людовіко Ейнауді, італій&
ського композитора неокласичної музики та
талановитого піаніста, – ідеальне поєднання
прекрасного та корисного.

Легкі солодкі звуки піаніно зачаровують та
переносять на загублені екзотичні острови.
Вони розслабляють і дарують відчуття неваго&
мості та мрійливості. Впевнена, що навіть най&
влучніші слова будуть важкуваті для опису цієї
музичної збірки, її краще просто послухати.

• ЧИТАЄМО • СЛУХАЄМО

НА ДИВАНІ З «ВІЙСЬКОМ УКРАїНИ»
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«Дім. Історія подорожі»
2009 рік
Жанр: документальний
Країна: Франція
Режисер: Ян Артюр&Бертран
Продюсер: Люк Бессон, Деніс Керот

Перед тим, як йти на пікнік на свіжому по&
вітрі або на прогулянку до лісу – обов’язково
варто подивитися цей, вже не новий, але, без&
сумнівно, актуальний фільм. Документальна
кінострічка «Дім» примушує зовсім по&іншому
подивитися на руйнівну для планети діяльність
людини. 

Пейзажі, які розгортаються перед очима
глядача, – це наша Земля, найпрекрасніші її
куточки з висоти пташиного польоту. Вони
просто вражають і примушують тамувати подих
від захоплення. А поряд – наслідки нераціо&
нального використання ресурсів планети, заб&
руднення навколишнього середовища, байдуже
ставлення до вразливих біосистем. Автори
фільму ненав’язливо намагаються пояснити
глядачам, що вислів «Після нас – хоч потоп»
не повинен бути сучасним девізом людства.

Ця документальна кінострічка – гармоній&
ний симбіоз прекрасного та корисного, адже
вона приносить візуальне естетичне задово&
лення, але водночас примушує замислитися
над глобальними проблемами всього людства. 

«Планета людей» 
2011 рік
Жанр: документальний
Країна: Велика Британія, ВВС

Документальний проект ВВС, який склада&
ється з 8 епізодів. Кінострічка розповідає про
дивовижні історії дуже різних людей, які жи&
вуть на різних континентах, у різних умовах.
Те, наскільки наша планета різнокольорова та
цікава просто вражає! 

Розкриваючи стосунки та глибинні зв’язки
між природою та людиною, які міцнішали, ви&
дозмінювались протягом сотень тисяч років,
кінострічка занурює нас у різнобарвний та за&
хоплюючий світ під назвою Земля.

Фантастична подорож планетою людей ду&
же різнобарвна. Глядач спостерігає за тим, як
представники його виду пристосувалися до
найсуворіших природних умов у різних кліма&
тичних зонах Землі. Цей красивий фільм
вчить цінувати те, що ми маємо і до чого вже
давно звикли...

• ДИВИМОСЯ

«Діскавері. Екстремальні машини» 
2011 рік
Жанр: документальний
Країна: США

Цей серіал, який складається з 40 епізодів,
– захопить будь&кого: і десятирічного хлопчи&
ка, і шанувальника техніки, і спеціаліста у цій
галузі. Головні герої – це екстремальні маши&
ни, які вражають своїми функціональними
можливостями та потужністю: маневрені вер&
тольоти, величні кораблі, унікальні підводні
човни та багато іншого.

У найкращих традиціях телеканалу Disco&
very цей документальний серіал розповідає
про потужні машини у трьох вимірах: минуле,
сьогодення і майбутні перспективи. 

Матеріал подається концентрованими пор&
ціями, що сприяє їх запам’ятовуванню та зас&
воєнню. Саме тому цю своєрідну відеоенцик&
лопедію варто переглядати разом із дітьми
для розширення кругозору та отримання нових
цікавих знань про сучасний світ.

НА ДИВАНІ З «ВІЙСЬКОМ УКРАїНИ»



Áàæàºìî óñï³õó òà ÷åêàºìî íà âàø³ ðîáîòè!

Øàíîâí³
øêîëÿð³ 

òà ìàëÿòà!
Çàïðîøóºìî

âàñ âçÿòè
ó÷àñòü

ó õóäîæíüîìó
êîíêóðñ³ 

Âàø³ ðîáîòè íàäñèëàéòå íà åëåêòðîííó àäðåñó
(konkurs@pressmou.com.ua), àáî ïîøòîþ 

(01021, ì. Êè¿â, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30/1, Óïðàâë³ííÿ ïðåñè
òà ³íôîðìàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè) äî 25-ãî ÷åðâíÿ 2013 ðîêó

Ðåçóëüòàòè êîíêóðñó áóäóòü îãîëîøåí³ 27-ãî ÷åðâíÿ 2013 ðîêó, 
à ïåðåìîæö³ îòðèìàþòü ÷óäîâ³ ïðèçè: 

1 ì³ñöå - ïëàíøåòíèé ÏÊ, 
2 ì³ñöå - êîíñòðóêòîð, 

3 ì³ñöå - äèòÿ÷à åíöèêëîïåä³ÿ. 
Ïåðåìîæö³ áóäóòü âèçíà÷àòüñÿ â äâîõ íîì³íàö³ÿõ: 

ìàëþíîê òà ãðàô³ò³.
Äåòàëüí³øå íà ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà: http://www.mil.gov.ua

Çìàëüîâóþ÷è 
çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè, âè ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè: îë³âö³,

ôëîìàñòåðè, ôàðáè òà ãðàô³ò³.
Äëÿ ó÷àñò³ âàì ìàº áóòè íå á³ëüøå 15 ðîê³â.

«Àðì³ÿ î÷èìà ä³òåé»





Àäðåñà ðåäàêöi¿: 
âóë. Ìåëüíèêîâà, 81, 04050, Êè¿â, Óêðà¿íà, a/c 72
Òåëåôîíè ðåäàêö³¿: 
(044) 483-08-39, 489-38-59

mail: viysko2012@ukr.net
Åëåêòðîííà âåðñ³ÿ: www.vu.mil.gov.ua

Читати – щоб знати, 
знати – щоб перемагати


