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СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ 

Шановні читачі журналу «Військо України»! Перед вами - чер-
говий номер нашого «потовстішого» видання. Правда, збільшити 
його обсяг редакції довелосяf як то кажуть, не від гарного жит-
тя. 

Відомо, що видання часопису здійснюється на кошти Міні-
стерства оборони України. Однак економічна ситуація в державі, 
від якої безпосередньо залежить фінансування Збройних Сил не 
дуже сприятлива. Тому в 1996 році кошти на видання журналу 
надходили неритмічно, що призвело до порушення графіка його ви-
пуску. 

Отож у з незалежних від редакції причин і неможливості ви-
пуску всіх шістьох подвійних номерів у нинішньому році редакцій-
на колегія прийняла рішення збільшити обсяг 9-10-го чисел, аби 
хоч в якійсь мірі компенсувати читачам невихід останнього в цьо-
му році журналу і не переходити в Новий рік із старими боргами. 

Розуміючи всю непопулярність такого рішення для читачів, 
редакція однак сподівається, що цей вимушений крок не відштов-
хне наших прихильників, кількість яких за останній час значно 
збільшилась. 

Сподіваємося на порозуміння і подальшу вашу підтримку, ша-
новні друзі, а також бажаємо усім Вам щастя і благополуччя в 
Новому році! 

Редакційна колегія 
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Генерал -лейтенант 
Олександр СТЕЦЕНКО, 

заступник Міністра оборони -
командувач Сил ПП0 України 

П'ять років в історичному плані — 
це мить, а в житті молодої держави, її 
Збройних Сил — певна віха, котра доз-
воляє як із наукової, так і з практичної 
точок зору оцінити досягнуте, зробити 
висновки, розглянути подальшу пер-
спективу розвитку. 

Радикальні соціально-політичні пе-
ретворення в Східній та Центральній 
Європі, які сталися за останні роки, 
привели до перегляду підходів до 
європейської безпеки в цілому, що за-
раз в своїй основі базується на праг-
ненні більшості держав до звуження 
можливостей використання військової 
сили як головного засобу досягнення 
політичних цілей. Усе більше перевага 
надається політичним, економічним, 
міжнародно-правовим й іншим шля-
хам забезпечення своїх національних 
інтересів і безпеки. 

у таких умовах однією з найго-
ловніших функцій національних 
Збройних Сил є функція стримування 
воєнної агресії, яка в умовах без'ядер-
ного та позаблокового статусу України 
може бути реалізована шляхом надій-
ного захисту держави від раптового 
удару з повітря та збереження бойо-
вого потенціалу її Збройних Сил. Це 
завдання Військ Протиповітряної обо-
рони України. 

Так сталося, що з перших днів 
існування Збройних Сил України 
Війська Протиповітряної оборони опи-
нилися «поза законом»: в Законі Украї-
ни «Про Збройні Сили України» такий 
вид Збройних Сил не обумовлений. 
Але, незважаючи на усі незгоди та не-
гаразди, Війська ППО України на пра-
ктиці довели своє право на існування 
як вид Збройних Сил України. 

Якщо пригадати історію Військ 
ППО, то можна побачити, що в до-
воєнний період організація проти-
повітряної оборони країни та збройних 
сил була розділена і дозволяла засто-
совувати війська ППО тільки в рамках 
тактики. Єдиного оперативного органу 
управління не було, відповідальність 
за протиповітряну оборону об'єктів 
держави було покладено на команду-
ючих військами військових округів, при 
цьому з'єднання винищувальної авіації 
підпорядковувались командуючому 
ВПС військового округу (фронту), а 
з'єднання та частини наземних військ 
ППО — командуванню ППО округу 
(фронту). 

Однак з перших днів Великої Віт-
чизняної війни стало зрозуміло, що та-
ка організаційна структура та система 
управління не реалізує в повній мірі 
бойові можливості, і була визнана не-
обхідність в єдиному керівництві всіма 
силами та засобами, що були призна-
чені для ведення протиповітряної обо-
рони. Внаслідок проведеної реоргані-
зації Війська ППО отримали оператив-

ну та організаційну самостійність, що 
значно підвищило ефективність їхніх 
дій. Це був якісний стрибок, значний 
прорив у розвитку протиповітряної 
оборони. Проведені заходи забезпе-
чували: централізоване оперативне 
керівництво військами ППО; можли-
вість швидкого маневру силами та за-
собами ППО на загрозливий напря-
мок; узагальнення досвіду, розробку 
теоретичних основ організації та ве-
дення протиповітряної оборони. Дос-
від Великої Вітчизняної війни підтвер-
див правильність напрямку розвитку 
Військ ППО, які знищили в повітрі 
7 313 ворожих літаків. 

У післявоєнний час форми й спо-
соби бойового застосування Військ 
ППО, їхня організаційна структура в 
зв'язку з появою нової техніки та оз-
броєння одержали подальший розви-
ток, бойові дії об'єднань ППО набули 
характеру і форми операції. 

Необхідність створення надійної 
системи протиповітряної оборони під-
тверджує також досвід локальних війн 
і воєнних конфліктів. Недооцінка про-
типовітряної оборони, її розрізненість 
та оснащення застарілими засобами 
розвідки й знищення засобів повітря-
ного нападу дозволяли агресору спо-
чатку розгромити угруповання проти-
повітряної оборони, завоювати по-
вітряний простір, а потім без особли-
вих труднощів знищити бронетехніку 
сухопутних військ, на яку робила став-
ку жертва агресії. Так було в Арабо-
Ізраїльському конфлікті, з цієї ж причи-
ни сталася і повна поразка Іраку у вій-
ні в Перській затоці. 

Війська Протиповітряної оборони 
України створювалися на базі об'єд-
нань, з'єднань і частин, які на час на-
буття Україною незалежності дислоку-
валися на її території. Угруповання сил 
і засобів ППО в межах України було 
значне, система протиповітряної обо-
рони в цілому відповідала завданням 
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МИРНОГО НЕБА УКРАЇНИ 
захисту держави від агресії з повітря, 
та була незавершеною і потребувала 
подальшого розвитку й удосконален-
ня, приведення у стан, відповідний но-
вим вимогам. То був лише фрагмент, 
частина могутньої системи протикос-
мічної, протиракетної та протиповітря-
ної оборони колишнього Радянського 
Союзу. 

На сьогоднішній день війська Про-
типовітряної оборони є видом Зброй-
них Сил і призначені для попереджен-
ня про початок повітряного та ракет-
ного нападу, ведення боротьби з по-
вітряним противником, захисту най-
важливіших адміністративно-політич-
них й промислових центрів і районів 
країни, угруповань військ, сил флоту, 
інших державних і військових об'єктів 
від ударів авіації та крилатих ракет 
противника. 

Особливістю Військ ППО України є 
те, що вони і за мирного часу викону-
ють бойове завдання по охороні дер-
жавного кордону України в повітряно-
му просторі — несуть цілодобове бой-
ове чергування по протиповітряній 
обороні. Слід відзначити, що в останні 
роки Сили ППО України, не знижуючи 
бойової готовності й пильності, пе-
рейшли до більш цивілізованих ме-
тодів несення бойового чергування. 

Ми виходимо з того, що Україна 
жодну з держав не розглядає як імо-
вірного противника. З усіма суміжними 
країнами у нас складаються нормальні 
добросусідські відносини, що дозво-
лило укласти угоди про взаємодію 
чергових по протиповітряній обороні 
сил, своєчасне інформування щодо 
запланованих польотів повітряних су-
ден поблизу державного кордону, а 
також надання взаємної допомоги в 
разі виникнення позаштатних ситу-
ацій, коли повітряне судно вимушене з 
тих чи інших об'єктивних причин пору-
шити державний кордон. Такий конст-
руктивний підхід дозволяє нам без 

зайвих підйомів у повітря чергових ви-
нищувачів вирішувати майже всі кон-
фліктні ситуації на кордоні, що значно 
заощадило матеріальні кошти та вик-
лючило саму можливість загострення 
відносин із суміжними країнами. Так, 
якщо у 1992 році було зареєстровано 
шість випадків порушення державного 
кордону України у повітряному про-
сторі, то в цьому році таких порушень 
не зафіксовано. 

Про напруженість ратної праці у 
військах ППО свідчать такі дані. Щодо-
бово на бойове чергування заступає 
майже 3 000 воїнів протиповітряної 
оборони. Частини та підрозділи Військ 
ППО прикривають державний кордон 
протяжністю близько 7 000 км, здійс-
нюють контроль за польотами авіації 
всіх відомств у повітряному просторі 
держави та при перетинанні держав-
ного кордону з дев'ятьма суміжними 
державами. Тільки в цьому році Сила-
ми Протиповітряної оборони здійснено 
радіолокаційне супроводження більше 
119 280 повітряних суден, майже 640 
разів чергові сили приводилися до 
«Готовності №1» для з'ясування по-
вітряної обстановки та попередження 
порушень державного кордону України 
у повітряному просторі. 

Сучасні Сили ППО України, які були 
сформовані на базі 8-ї окремої армії 
ППО, увібрали в себе славні бойові 
традиції багатьох поколінь захисників 
неба Батьківщини. У складі армії було 
11 частин ППО, які мали бойові орде-
ни, 8 — почесні найменування, 5 — 
гвардійські; 7 воїнів навічно занесені в 
списки військових частин за бойові 
подвиги. Бойову славу армії принесли 
тричі Герой Радянського Союзу мар-
шал авіації О.І. Покришкін, двічі Герой 
Радянського Союзу генерал-полков-
ник В.Д. Лавриненко, за роки коман-
дування яких було чимало славних 
бойових справ і багато зроблено для 
удосконалення системи протиповітря-

ної оборони на теренах України. 
Уже в мирний час за мужність і 

відвагу, великий особистий внесок у 
справу захисту держави, успішне ви-
конання навчально-бойових завдань 
18 частин, тисячі військовослужбовців 
були нагороджені бойовими орденами 
та почесними відзнаками. 

Напередодні ювілею Збройних Сил 
для воїнів протиповітряної оборони 
серйозним екзаменом на зрілість ста-
ли тактичні навчання з виконанням 
бойових стрільб на території України. 
Значна робота, виконана групою офі-
церів командування Сил ППО на чолі з 
начальником зенітних ракетних військ 
полковником В. В. Д'яковим та його 
особиста висока професійна підготов-
ка і наполегливість дали можливість 
вперше в історії започаткувати прове-
дення бойових стрільб зенітними ра-
кетними комплексами на полігоні в Ук-
раїні, що дозволить значно підвищити 
рівень вишколу воїнів ППО, злагод-
женість бойових обслуг та заощадити 
значні валютні кошти, що дотепер ви-
плачувались Російській Федерації за 
можливість проводити такі навчання 
на її полігонах. 

Напружені бойові будні — харак-
терний стан Сил ППО. Результати бой-
ових стрільб, до яких залучалися зеніт-
ні ракетні підрозділи десяти з'єднань і 
частин, свідчать про здатність Сил 
ППО навіть у сучасних надскладних 
умовах підтримувати рівень бойової 
виучки, достатній для забезпечення 
високої бойової готовності й спромож-
ності виконати покладені на них бойові 
завдання. 

Найбільше багатство й цінність Сил 
ППО України — це люди: генерали, 
офіцери, прапорщики, особовий 
склад, працівники Збройних Сил. Не-
залежно від віку та національності їх 
об'єднує в одну дружню бойову сім'ю 
єдина мета, висока ціль — вірно слу-
жити народові України, надійно захи-
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щати мирне небо нашої держави. 
У Силах ППО проводиться наступ-

ний етап реформування та розбудови, 
який стосується багатьох сфер життє-
діяльності. Основними пріоритетами в 
будівництві й розвитку Сил ППО, яким 
незабаром буде повернено традиційну 
і більш звичну для нас назву «Війська 
Протиповітряної оборони України», на 
мій погляд, мають бути: 

— створення єдиної системи про-
типовітряної оборони для об'єктів дер-
жави та Збройних Сил; 

— удосконалення системи мобілі-
заційної й бойової готовності, опера-
тивної й бойової підготовки; 

— скорочення паралельних (дублю-
ючих) органів управління та частин за-
безпечення гіри оптимізації органі-
заційно-штатних структур і збереженні 
бойових частин як носіїв бойового по-
тенціалу; 

— розвиток системи підготовки та 
виховання кадрів, удосконалення кад-
рової політики та системи підготовки 
резервів; 

— розумна децентралізація систе-
ми тилового забезпечення, організація 
його в мирний час за територіальним 
принципом. 

Скорочення чисельності і бойового 
складу, структурні та організаційні змі-
ни, які зараз проходять у Збройних 
Силах України, ще раз підкреслюють 
необхідність і доцільність мати єдину 
систему протиповітряної оборони для 
держави та Збройних Сил з оператив-
но-стратегічним рівнем вирішення 
завдань. В її основу необхідно покла-
сти принципи єдиного оперативно-
стратегічного планування, загального 
інформаційного простору та централі-
зації управління з можливістю децент-
ралізації на окремих напрямках і при 
виконанні окремих завдань. 

Основу єдиної системи ППО мають 
складати Війська ППО як вид Зброй-
них Сил з найбільш досконалою, пов-
ною і боєздатною на цей час систе-
мою розвідки повітряного противника 
та системою управління бойовими 
діями по знищенню засобів повітряно-
го нападу у повітрі. 

В сучасних умовах мати дві окремі 
системи ППО — держави та Збройних 

Сил України — недоцільно з багатьох 
причин. По-перше, наявність таких 
близьких за своїми характеристиками 
двох систем управління веде до різко-
го зниження їхніх бойових можливо-
стей; по-друге, зростають матеріальні 
й фінансові витрати; по-третє, в умо-
вах скорочення чисельності та бойово-
го складу Збройних Сил з'являється 
загроза того, що жодна з цих систем 
не зможе виконати покладені на неї 
завдання. 

Традиційно протиповітряна оборо-
на ділилася на об'єктову та військову. 
Завдання прикриття важливих об'єктів 
держави було покладено на Війська 
ППО, а протиповітряна оборона угру-
повань військ — на війська ППО Сухо-
путних військ. 

Такий підхід був виправданий в 
умовах, коли збройні сили готувалися 
до ведення наступальних бойових дій 
за межами держави. В цьому разі 
фронтам і арміям необхідно було мати 
свою, незалежну систему протиповіт-
ряної оборони, що дозволяла їм діяти 
поза системою протиповітряної обо-
рони держави. 

Українські Збройні Сили — не зна-
ряддя агресії, а стримуючий, стабілізу-
ючий фактор, головне завдання яких — 
оборона своєї держави. Тому бойове 
завдання по її протиповітряній обороні 
будуть виконувати головним чином 
Війська ППО України у взаємодії із си-
лами й засобами ППО інших видів 
Збройних Сил. 

Не маючи змоги (та й потреби) 
створювати рівноміцну з усіх сторін 
систему протиповітряної оборони, ми 
повинні наявними силами та засобами 
у загрозливий період зосередити зу-
силля на головному напрямку дій за-
собів повітряного нападу противника 
та прикрити найбільш важливі угрупо-
вання військ і об'єкти. Тому ми частко-
во відходимо від принципів стаціонар-
ної системи протиповітряної оборони і 
поступово маємо перейти до менш за-
тратної та більш стійкої мобільної ППО, 
яка також підвищить можливості Сил 
ППО щодо прикриття угруповань сухо-
путних військ в разі переходу їх до 
контрнаступу. 

Організаційно до складу Сил ППО 

України мають входити об'єднання 
ППО, в межах яких відповідальність за 
протиповітряну оборону об'єктів та уг-
руповань військ повністю покладено 
на їхніх командирів, яким, в свою чер-
гу, мають підпорядковуватись (безпо-
середньо чи оперативно) усі сили та 
засоби, котрі вирішують завдання про-
типовітряної оборони в межах об'єд-
нання ППО. 

Сили ППО України мають бойове 
завдання прикрити від ударів повітря-
ного противника головні адміністра-
тивно-політичні та промислові центри, 
АЕС, ГЕС, головні угруповання військ, 
пункти управління Збройних Сил Ук-
раїни, бази і сили ВМС України, авіа-
цію на аеродромах постійного базу-
вання та інше. 

Закономірно, що в умовах скоро-
чення чисельності військ можливості 
протиповітряної оборони знизяться. 
Тому виникає потреба у загрозливий 
період зосередити зусилля на голов-
ному напрямку дій засобів повітряного 
нападу противника та прикрити най-
більш важливі угруповання військ та 
об'єкти. Для цього протиповітряна 
оборона має бути досить самостійною 
(не прив'язаною до об'єднань та з'єд-
нань інших видів Збройних Сил), мо-
більною, управлятися централізовано 
й оперативно, а також бути менш за-
тратною в економічному плані. 

В основі системи протиповітряної 
оборони держави та Збройних Сил, на 
мій погляд, має бути єдина система 
розвідки повітряного противника та 
єдиний інформаційний простір щодо 
повітряної обстановки. Наявні та пер-
спективні засоби розвідки повітряного 
простору, дозволяють створити єдину 
комплексну систему розвідки та попе-
редження про ракетний та повітряний 
напад з оперативним і тактичним рів-
нем вирішенням завдань. 

Ведення оперативної розвідки мо-
же буде покладено на окремі вузли 
радіорозвідки із завданням своєчасно-
го виявлення масового зльоту засобів 
повітряного нападу ймовірного про-
тивника. В перспективі оперативну 
розвідку зможуть вести вузли за-
обрійного виявлення та батальйони 
оперативно-тактичної розвідки. 



Основа тактичної радіолокаційної 
розвідки — радіотехнічні війська, які є 
родом військ і до складу яких входять 
радіотехнічні з'єднання, частини та 
підрозділи. Більшість радіолокаційних 
засобів, що призначені для ведення 
розвідки повітряного противника, бу-
дуть виконувати завдання в єдиній си-
стемі радіолокаційної розвідки, яка за-
безпечуватиме розвідувальною інфор-
мацією всі пункти управління не тільки 
Збройних Сил (незалежно від їхньої 
видової приналежності), але й усі інші 
пункти управління. 

Загальну повітряну обстановку на 
пунктах управління ППО інших видів 
Збройних Сил можна буде отримувати 
в мережі оповіщення об'єднання ППО, 
а для управління бойовими діями 
військової ППО достатньо буде інфор-
мації від радіотехнічних підрозділів, за-
гальновійськових об'єднань, розгорну-
тих в тактичній зоні для ведення 
розвідки маловисотних цілей, що на-
носять удари безпосередньо по війсь-
ках. 

Система зенітного ракетного та 
артилерійського прикриття значних 
змін не зазнала, хоча організаційно 
зенітні ракетні з'єднання та частини 
оперативної ланки Сухопутних військ 
включені до складу об'єднань ППО. 
Можливості сучасних авіаційних за-
собів поразки такі, що окремі зенітні 
ракетні комплекси самостійно (поза 
єдиною системою протиповітряної 
оборони) виконати завдання по при-
криттю військ просто не зможуть. 

Разом з тим, включення до складу 
корпусів ППО мобільних ЗРК дасть 
змогу скоротити деяку кількість мало-
маневрених засобів ППО, що мають 
значний технічний ресурс, і за мирно-
го часу можуть знаходитися на збері-
ганні, а в загрозливий період розгор-
татися для нарощення протиповітряної 
оборони на головних напрямках дій аг-
ресора. 

Засоби безпосереднього прикрит-
тя військ на полі бою, що стоять на оз-
броєнні з'єднань, частин й підрозділів 
загальновійськових об'єднань і при-
значені для знищення повітряних цілей 
на малих висотах, дозволять швидко 
реагувати на зміни в наземній та 
повітряній обстановці, краще реалізу-
вати бойові можливості по знищенню 
маловисотних цілей. 

В умовах скорочення загальної чи-
сельності Збройних Сил України част-
ково підпадає під скорочення і вини-
щувальна авіація Сил ППО та ВПС. 
При незначній кількості авіації у складі 
Сил ППО система матеріально-
технічного та спеціального забезпе-
чення залишалася практично без змін. 
Аналогічну, але більш розвинену та 
розгалужену систему забезпечення 
мають ВПС. Тому вважаю за доцільне, 
систему матеріально-технічного за-
безпечення мати єдину — у Військово-
Повітряних Силах, а винищувальну 
авіацію передати до складу ВПС. 
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Включення всієї винищувальної 
авіації до складу Військово-ГІовітряних 
Сил дає змогу раціональніше провести 
скорочення, краще організувати льот-
ну підготовку, інженерно-авіаційне та 
аеродромно-технічне забезпечення, а 
також створити єдину систему підго-
товки кадрів, наукову й ремонтну бази. 

Разом з тим, у складі ВГІС України 
можна мати в межах відповідальності 
кожного об'єднання ППО авіаційні час-
тини, цілеспрямовано призначені для 
виконання бойових завдань проти-
повітряної оборони, які будуть опера-
тивно підпорядковуватися команди-
рові об'єднання ППО і застосовува-
тись згідно з єдиним планом проти-
повітряної оборони. Таким чином, ви-
нищувальна авіація залишиться в 
єдиній системі протиповітряної оборо-
ни держави та Збройних Сил. 

Щодо управління протиповітряною 
обороною, то воно має здійснюватися 
централізовано. Однак необхідно мати 
пункти управління на рухомій базі, що 
дозволить командувачу (чи командиру) 
з основного командного пункту 
здійснювати загальне керівництво 
протиповітряною обороною, а через 
свого заступника на рухомому КП, що 
висунуто на загрозливий напрямок, — 
управління силами та засобами ППО 
безпосередньо в районі бойових дій. 

Система управління черговими си-
лами не перетерпіла змін, тому всі 
чергові по протиповітряній обороні — 
сили, підпорядковані командувачу Сил 
ППО, а ті, що дислокуються в межах 
відповідальності об'єднання ППО, — 
його командирові, й управляються 
централізовано. 

Система безпосереднього уп-
равління винищувачами в повітрі теж 
має залишитися без змін. Вона була 
єдиною для усієї винищувальної авіації 
і, на мій погляд, не потребує до-
корінної перебудови. 

Питання єдиного оперативно-стра-
тегічного планування протиповітряної 
оборони може бути вирішене повно і 
найбільш якісно тільки під безпосе-
реднім керівництвом Генерального 
штабу при ведучій ролі командування 
Сил ППО України й узгодженні із ко-
мандуваннями ВПС, Сухопутних військ 
і ВМС. 

У складі командування Сил ППО 
створено Управління військ безпосе-
реднього прикриття, яке разом із опе-
ративним управлінням, управліннями 
родів військ, озброєння та бойової 
підготовки дасть змогу добитися: єди-
ної системи поглядів у Збройних Си-
лах стосовно організації протиповітря-
ної оборони, бойового застосування й 
технічного забезпечення; єдиного ха-
рактеру бойової підготовки, насампе-
ред заходам тактичної підготовки з ви-
конанням бойових стрільб на полігоні; 
єдиного підхіду до підготовки офі-
церських кадрів і молодших спеціалі-
стів; проведення єдиної кадрової полі-
тики. 

Заплановані заходи організації тех-
нічного забезпечення дозволять до-
сягти єдиних вимог при розробці но-
вих зразків озброєння та військової 
техніки, поліпшити якість їхньої експ-
луатації і обслуговування, вирішити 
питання продовження технічного ре-
сурсу, ремонту та модернізації. 

В єдиній системі ППО необхідно 
також мати єдиною і систему технічно-
го забезпечення, а не ділити її між ви-
дами Збройних Сил. На сьогодні для 
вирішення цього питання в Силах ППО 
більше можливостей, значний досвід 
та добре підготовлена технічна база. 

Але існуюча зараз система тилово-
го забезпечення в Силах ППО, на мій 
погляд, не відповідає сьогоднішній си-
туації та поставленним завданням. Во-
на надмірно централізована, що в су-
часних умовах є перешкодою у вирі-
шенні питань забезпечення військ не-
обхідними матеріальними засобами. 
Складне економічне становище в краї-
ні спонукає до вирішення проблеми 
постачання військ децентралізовано 
(на місцях) з урахуванням місцевої 
економічної бази, так як діюча система 
забезпечення Сил ППО по службах ти-
лу приводить до значних затримок у 
постачанні матеріальними засобами і 
не дає можливості закуповувати деше-
ву продукцію у місцевих постачаль-
ників. 

Питання підготовки кадрів було і 
має залишатися в ряду пріоритетних. 
Підготовку офіцерів протиповітряної 
оборони тактичного та оперативно-та-
ктичного рівня для усіх видів Збройних 
Сил передбачається здійснювати у 
Харківському військовому університеті, 
а оперативно-стратегічного — в Ака-
демії Збройних Сил України. 

Сучасний стан Сил ППО України: 
наявність та бойова готовність оз-
броєння і військової техніки, рівень 
підготовки військ, матеріально-техніч-
не забезпечення та умови життя, 
військова дисципліна і моральний стан 
особового складу, — дозволяє зроби-
ти висновок, що захисники неба Украї-
ни в єдиному бойовому строю із воїна-
ми інших видів Збройних Сил здатні з 
честю виконати свій священний 
обов'язок перед народом, перед Бать-
ківщиною. 



Генерал-майор Віталій 
РАЄВСЬКИЙ, 
начальник управління 
аеромобільних військ 

До подібних візитів хлопцям у блакитних беретах не звикати. Во-
ни не раз доводили свій професіоналізм представникам армій інших 
країн. Невичерпний інтерес зарубіжних колег до аеромобілістів зро-
зуміти неважко, оскільки в усьому світі військам швидкого реагуван-
ня надається пріоритет у розвитку. Адже саме на десантників в пер-
шу чергу лягає відповідальність у локалізації конфліктів у гарячих 
точках. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ 
Коротка довідка про 101-шу ПШД США. Дивізія дислокується у 

форті Кемпбелл (штат Кентуккі) і має досвід бойових дій ще з часів 
другої світової війни на території Франції, Голландії та Бельгії. Чи-
сельність — близько 15 000 чоловік. 

У 1967-1971 pp. ПШД у повному складі знаходилась у В'єтнамі. 
А через 20 років її особовий склад брав участь у війні в Перській за-
тоці, під час якої дивізія здійснила найдальший в історії війн повітря-
ний кидок, що дало змогу вступити в бій на 15 годин раніше запла-
нованого часу «Ч». 

Не дивно, що досвідченим американцям було цікаво побачити 
умови служби й життя українських колег. І аеромобілісти покорили 
гостей виконанням прийомів рукопашного бою та вправ зі зброєю. 
Урочистий виступ військового оркестру не тільки збадьорив, а навіть 
розчулив декого з гостей. 

Американська делегація відвідала парк бойових машин, де були 
представлені зразки техніки і зброї. Більш повне уявлення про пара-
шутно-десантну підготовку наших військовиків гості отримали після 
огляду повітряно-десантного комплексу. 

Багато вражень залишили у колег із-за океану тренування аеро-
мобілістів з гірської підготовки. Користуючись страхуючими засоба-



Майор армії США -
українець за походженням -

Віктор ПЕТРЕНКО 

І 

ми, хлопці вправно підкоряли стрімкі скелі, долали водну перешко-
ду. Особливо відзначилися розвідники з підрозділу, яким командує 
капітан Валерій Савчук. 

За словами майора Михайла Бондарчука виконати вправу над 
водою без попередньої підготовки досить важко. І коли американсь-
кий сержант Девід Поуелл зголосився це зробити, то в декого зі 
спостерігачів виник сумнів щодо її виконання. Однак Девід впевне-

НА ЖИТОМИРЩИНІ 
но подолав перешкоду. 

До речі, серйозний підхід до занять з фізичної підготовки в армії 
США є визначною рисою виховання вояків. Адже двічі на місяць ко-
жен з них має підтвердити рівень своєї фізичної форми. Проте мож-
ливість загартувати себе — не останнє, що приваблює юнаків у 
службі. Відомо, що неабияку роль у подальшому працевлаштуванні 
відіграє набута у війську спеціальність й позитивні рекомендації ко-
мандування. Після закінчення служби воякам надається перевага 
при вступі до вищих навчальних закладів, до рятувальних загонів 
(служба 911), поліції тощо. 

Заключним етапом ознайомлення американських колег із бойо-
вою підготовкою десантників став виїзд на полігон. Тут вони мали 
можливість не тільки побачити дії аеромобільних груп у наступі, а й 
виконати вправи стрільб із різних видів зброї. 

Сподіваємося, що добрими враженнями про вишкіл українських 
аеромобілістів американці поділяться вдома. Тим більше що, підво-
дячи підсумки візиту, генерал-майор Вільям Кернан дав досить ви-
соку оцінку професійній підготовці підлеглих полковника Віктора Ча-
баненка. 

Старший лейтенант Олександр ПАСТУХОВ 

більних військ, яким командує полковник 
зеленої 101 -ї повітряно-штурмової дивізії 
зрал-майором Вільямом Кернаном 



Кор. «ВУ»: 
- Епіграфом до розмови ми обрали 

вислів кандидата технічних наук 
Ярослава Подоляка, який ще чотири 
роки тому у в одній із статей написав: 
«Гострий дефіцит морального здоро-
в'я сьогодні відчувають усі. Проте, 
ані будь-який уряд, будь-яка партія, 
будь-яка релігія не здатні оздоровити 
наше суспільство без добре організо-
ваної системи виховання... Тільки во-
на сприятиме виникненню умов для 
національного відродження україн-
ського народу». 

Генерал-майор Григорій ТЕМКО: 
— Гадаю, що пан Подоляк не від-

крив для нас щось нове. Адже тисячо-
літтями, скільки існує людство, всі 
держави світу плекали тих, хто стояв 
на захисті їхніх інтересів... Пригадай-
те, як ще за часів давньогрецької 
Спарти мати, проводжаючи сина на 

-

війну, говорила: «Повертайся з поля 
борні або зі щитом, або на щиті». От-
же, вона змалку виховувала сина як 
патріота і захисника Батьківщини. І це 
природно, бо виховання людини, рів-
но як і біблейське писання — вічні іс-
тини, що стоять понад усе... Україна в 
цьому плані не є винятком. Розбудо-
вуючи свою незалежну державу, ми не 
можемо кинути напризволяще справу 
виховання її захисників. 

Полковник Микола БАБЕНКО, 
начальник кафедри виховної робо-

ти Київського військового гуманітар-
ного інституту: 

— За останнє десятиріччя відбула-
ся фундаментальна зміна загально-
людських цінностей. Опинившись в 
цьому глибинному процесі, наше сус-
пільство потребувало невідкладних 
перетворень практично в усіх сферах 
життя, в тім числі й духовній. Не стало 

Полковник Григорій КРИВОШЕЯ: 
«Мені можуть заперечити: мовляв, 
ось нехай шановні вихователі і под-
бають про свій авторитет у війсь-

ках. І це так. Але попри все кожний 
вихователь мас відчувати підтримку 

й конструктивну допомогу з боку 
командира». 

Кореспондент «ВУ» 
капітан Володимир ГОРІШНЯК 

«МОМЕНТ ІСТИНИ» 
Так називатиметься нова рубрика 

нашого журналу, яка, сподіваємося, з 
часом стане традиційною. В матеріа-
лах цієї рубрики провідні фахівці та 
вчені висловлюватимуть свої думки з 
найгостріших і найактуальніших пи-
тань, що нині постають перед україн-
ським військом. І дуже символічно, 
що тема, якою ми відкриваємо нашу 
рубрику, присвячена одному з най-
важливіших аспектів життєдіяльності 

ВОНА ПОВИННА МАТИ 
ВІЙСЬКО. НА ЦЬОМУ 

ДИСКУСІЇ, ПРИСВЯЧ 
СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ F 

ВІЇ 

Володимир МУЛ ЯВА: 
«У нас чомусь забули, що армія має 
не лише виховувати людину, а й на-
давати можливість реалізуватися її 
духовному потенціалу. Без цього ут-
ворити по-справжньому боєздатний 
колектив, який би міг вчинити опір 
агресорові, є цілком неможливим». 



Збройних Сил України — вихованню. 
Поділитися своїми думками щодо 

подальшого розвитку системи вихо-
вання у війську ми запросили началь-
ника управління пропаганди Головно-
го управління виховної роботи Мініс-
терства оборони України генерал-ма-
йора Григорія ТЕМКА, народного де-
путата України Володимира МУЛ ЯВУ, 
а також викладачів і слухачів Київсь-
кого військового гуманітарного інсти-
туту. 

М Н І 

ГРІБНІ 

ЩІОНАЛЬНО СВІДОМЕ 
•олосили УЧАСНИКИ 
Й УДОСКОНАЛЕННЮ 
ЮТИ В УКРАЇНСЬКОМУ 
>КУ 

Генерал-майор Григорій ТЕМКО: 
«Розбудовуючи свою незалежну дер-
жаву, ми не можемо кинути наприз 
воляще справу виховання її захисни-
ків». 

Капітан Валерій СЛОБОДЯНИК: 
«Хто ж, як не працівники виховної 

роботи мають довести до свідомості 
кожного командира хибність його 
поглядів і водночас протестувати 

його на здатність забезпечити стій-
кий морально-психологічний стан 

підлеглих в екстремальних умовах». 

Полковник Микола БАБЕНКО: 
«Опинившись в цьому глибинному 
процесі у наше суспільство потребува-
ло невідкладних перетворень прак-
тично в усіх сферах життя ...». 

винятком і виховання, адже незалеж-
ність держави зумовлює принципово 
новий підхід до виховання підростаю-
чих поколінь. Не викликає сумніву, що 
потрібен певний час для проведення 
глибоких експериментальних дослід-
жень, які б визначили найоптимальні-
ші шляхи розвитку виховної діяльності 
у військах і, зокрема, військово-нав-
чальних закладах. Але очікувати, поки 
все вирішиться само по собі, немож-
ливо, оскільки все більше молодих 
офіцерів залучається до виховання 
підлеглих, і тому потребують вивчення 
теоретичних і методичних засобів ви-
ховної діяльності з урахуванням істо-
ричного аспекту. 

Кор. «ВУ»: 
- Концепція СПС дійсно мала вели-

чезну силу. Але її потенціалу можли-
вості не в повній мірі були осягнуті ко-

мандирами. Призвичаєні покладатися 
на свій життєвий досвід, вони принци-
пово не бажали користуватися послу-
гами «дорадчого органу»у яким вважа-
ли соціально-психологічну службу. 

Володимир МУЛЯВА, 
народний депутат України: 
— Я не можу погодитися з тим, бу-

цімто ідею концепції СПС не було 
сприйнято та підтримано у військах... 
Навпаки, там її всіляко підтримували, 
але як тільки вона почала реалізовува-
тися і давати перші результати, її дію 
припинили. Якщо коротко, то сутність 
концепції СПС полягала в тому, що, 
вивчивши досвід роботи політпра-
цівників з особовим складом в колиш-
ній Радянській Армії, ми піддали його 
конструктивній критиці й поставили за 
мету відпрацювати і втілити у життя 
нову систему впливу на військово-
службовців. До цього кроку нас пев-



ною мірою підштовхнула наукова мо-
нографія «Психология дисциплиньї», 
яка була видана в Москві ще на почат-
ку 90-х. Гї автор Утлік (до речі, викла-
дач колишньої військово-політичної 
академії) ще тоді цілком аргументова-
но довів: позастатутні відносини, або 
так звана «дідівщина», розбрат у війсь-
кових колективах є наслідком тих не-
досконалих форм і методів виховної 
роботи, які мають бути докорінно пе-
реглянуті і трансплантовані в принци-
пово нову систему. її сутність — це, в 
першу чергу, «розкріпачення» солдата, 
усвідомлення ним свого «я», своєї 
особистості. Цю ідею, як бачите, не 
нову, але і на сьогодні прогресивну, 
ми поклали в основу концепції СПС. 
Відповідно, і вимоги до офіцерів цієї 
служби були інші: вони повинні були 
виховувати свідомого захисника Бать-
ківщини, а не муштрувати солдата і 
робити з нього «Ваньку-встаньку»... У 
нас чомусь забули, що армія має не 
лише виховувати людину, а й надава-
ти можливість реалізуватися її духов-
ному потенціалу. Без цього утворити 
по-справжньому боєздатний колектив, 
який би міг вчинити опір агресорові, є 
цілком неможливим. А за умов, коли в 
Україні відбуваються демократичні 
процеси, залишатися прихильником 
консервативних методів виховання в 
військовому середовищі — означає 
протиставляти армію суспільству. Ад-
же демократичні процеси в Україні, хо-
чемо ми того чи ні, все одно відбива-
тимуться на армії, диктуючи свої пра-
вила гри, тобто вимагатимуть під-
приємництва й ініціативи. Тому армія, 
військові вихователі не повинні приду-
шувати у своїх вихованців якостей, 
котрі знадобляться їм на «гражданці»... 
А щодо концепції СПС, то я хочу наго-
лосити окремо: у свій час її ухвалили 
міністри всіх владних структур, а зго-
дом і Президент України. Вона прий-
нята Верховною Радою і на сьогодні 
залишається документом на правах 
чинного законодавства, який ніхто не 
відміняв і не мав права цього робити. 

Кор. «ВУ»: 
- До слів пана Муляви хочу навес-

ти тезу зі статті генерал-інспектора 
головної інспекції МО України полков-
ника Бориса Короткова «Про деякі 
проблеми морально-психологічного за-
безпечення життєдіяльності Зброй-
них Сил України». Отже, на думку 
автора статті,- «Концепція СПС -
документ, безумовно, прогресивний, 
фактично не згадується. Тимчасове 
положення про органи виховної робо-
ти значною мірою не відповідає змі-
нам, які відбулися у Збройних Силах 
України, в тому числі і органах вихов-
ної роботи. Тому воно потребує знач-
ної корекції та уточнень і, можливо, 
повної переробки.» («Народна армія», 
20.09.96). 

Генерал-майор Григорій ТЕМКО: 
— Як на мою думку, це надто кате-

горичне твердження. Адже виховна 
робота в нашому війську сьогодні по-
будована з урахуванням тих аспектів, 
які було закладено в концепцію соці-
ально-психологічної служби. Так, від-
булися певні зміни. Наприклад, СПС 
набула іншої назви — Головне управ-
ління виховної роботи, а, скажімо, від-
діл народознавства було переформо-
вано спочатку в Управління виховної 
роботи, а згодом — в управління про-
паганди ГУВРу... Але в умовах, коли 
відбуваються державотворчі процеси, 
зокрема, розбудова українського 
війська, — це нормальне явище. Інша 
річ, що ми не повинні зволікати про-
цес, кидаючись із крайнощів у крайно-
щі. Здорового глузду, визначеності у 
принципових питаннях виховної робо-
ти у військах і персональної відпові-
дальності кожного за доручену спра-
ву — ось чого сьогодні нам бракує... 

Полковник Микола БАБЕНКО: 
— Перейменування СПС у ГУВР не 

означає, що концепція соціально-пси-
хологічної служби не спрацювала. Та-
кий висновок, на мою думку, є абсо-
лютно невірним, оскільки концепція 
спрямована на забезпечення високої 
бойової та мобілізаційної готовності 
військ, дисципліни особового складу, 
згуртованості всіх військовослужбовців 
навколо ідеї державної незалежності 
України; отже, вона цілком відповідає 
суті та змісту виховної роботи. Наприк-
лад, у нашій викладацькій роботі ми 
опираємося на ті фундаментальні ос-
нови, які свого часу було закладено в 
концепцію СПС. Але потреба змінити 
назву служби була і, як на мою думку, 
це в певній мірі пов'язано з небажан-
ням девальвувати ідею концепції СПС. 
Адже з ліквідацією системи військово-
політичних училищ в Україні педагогіч-
ну підготовку офіцерського складу бу-
ло припинено. На посади заступників 
командирів підрозділів з виховної ро-
боти призначалися люди, які, як пра-
вило, не мали гуманітарної, тим біль-
ше, психолого-педагогічної освіти. В 
полковій ланці значно зменшилась 
кількість офіцерів, які мали вищу гума-
нітарну підготовку. Сьогодні підготовку 
фахівців з виховної роботи покращено. 
Про це, зокрема, свідчить і перший 
випуск офіцерів оперативно-тактичної 
ланки, який відбувся в Київському 
військовому гуманітарному інституті в 
липні 1996 р. Але вести мову про пе-
рейменування органів виховної роботи 
в органи соціально-психологічної 
служби — передчасно. Для цього, під-
креслюю ще раз, потрібні передумови, 
яких на сьогодні немає. 

Полковник Григорій КРИВОШЕЯ, 
начальник кафедри військової со-

ціології та журналістики Київського 
військового гуманітарного інституту: 

— Гадаю, учасники дискусії пого-
дяться зі мною, що ставлення до ви-
ховної роботи з боку окремих посадо-
вих осіб командного складу неодноз-
начне. Даються взнаки рецидиви «роз-
рахунків» із вихователями за старих 
часів, коли офіцери партійно-політич-
ної ланки втручалися в діяльність ко-
мандирів, підміняючи останніх. І ось 
тепер на фахівців з виховної роботи 
командири нерідко дивляться як на 
обслугу, а пропозиції психологів, со-
ціологів, журналістів не скрізь і не зав-
жди ними вивчаються та враховують-
ся... Вихователям сьогодні потрібна 
підтримка, повага оточуючих їх людей 
до справи, якою вони займаються. 
Мені можуть заперечити: мовляв, ось 
нехай шановні вихователі і подбають 
про свій авторитет у військах. І це так. 
Але попри все кожний вихователь має 
відчувати підтримку й конструктивну 
допомогу з боку командира. 

Капітан Валерій СЛОБОДЯНИК, 
слухач Київського військового гу-

манітарного інституту: 
— Гадаю, що командири вже пов-

ною мірою відчули брак офіцерів-вихо-
вателів, особливо в ротній ланці. Про 
які найсучасніші форми й методи ро-
боти з людьми можна вести розмову, 
коли навіть випустити стіннівку підроз-
ділу або оформити світлицю для ко-
мандира — проблема. І річ навіть не в 
тім, що бракує коштів (кому їх сьогод-
ні не бракує), проблема у відсутності 
справжніх фахівців, які на особистому 
прикладі популярно пояснять солдато-
ві, як це робиться. Досвід показує, що 
командири взводів, яких останнім ча-
сом призначають на посади заступни-
ків командирів з виховної роботи, з 
цим завданням не завжди можуть ус-
пішно впоратися. Брак елементарних 
знань з психології, педагогіки, історії 
зводить ефективність «морального 
фактору» нанівець. Отже, на мою дум-
ку, доки командири взводів будуть «за 
сумісництвом» виконувати обов'язки 
вихователів, до тих пір будь-яка ідея 
будь-якої концепції не буде втілена у 
життя. І ще. Командири підрозділів 
звикли вважати, що забезпечення мо-
рально-психологічного стану в колек-
тиві — особиста справа вихователя. 
Хто ж, як не працівники виховної робо-
ти мають довести до свідомості кож-
ного командира хибність його поглядів 
і водночас протестувати його на здат-
ність забезпечити стійкий морально-
психологічний стан підлеглих в ек-
стремальних умовах. Не порушуючи 
принципу єдиноначальності, виховате-
лі безпосередньо впливатимуть на 
кадрову політику, обґрунтовуючи до-
цільність призначення того чи іншого 
офіцера на більш високу командир-
ську посаду. 

Кор. «ВУ»: 
— Останнім часом, окремі військо-



ві фахівці пропонують замінити по-
няття «виховна робота» на «мораль-
но-психологічне забезпечення». На-
скільки виправданим є такий крок? 

Полковник Микола БАБЕНКО: 
— На наш погляд, розуміння суті 

виховної роботи лише як складову 
системи морально-психологічного за-
безпечення в умовах розбудови 
Збройних Сил України є дуже звуже-
ним. Тому назву «виховна робота» бу-
ло б доцільно зберегти як загальне по-
няття, а основними напрямками виз-
начити інформаційне, соціологічне й 
морально-психологічне забезпечення; 
державно-правову та військово-пат-
ріотичну роботу з молоддю і військо-
вослужбовцями, роботу з сім'ями 
військовослужбовців, культурно-про-
світницьку роботу та організацію доз-
вілля військовослужбовців. Сьогодні 
конче потрібні публікації з проблем 
військово-патріотичного, правового, 
морального, естетичного та фізичного 
виховання. Це обумовлено не тільки 
майже повною відсутністю наукових 
розробок з цих проблем у нашій 
військовій педагогіці, а й зростанням 
їхньої ролі в сучасному українському 
суспільстві, зокрема Збройних Силах 
України. 

Генерал-майор Григорій ТЕМКО: 
— Погоджуючись з думками, які бу-

ли висловлені під час нашої дискусії, я 
не став би ідеалізувати концепцію со-
ціально-психологічної служби. Недолі-
ки в ній були, і не визнавати їх, якщо 
хочемо бути об'єктивними, не можна. 
Взагалі, цю проблему слід розглядати 
глибше, опираючись на наукові над-
бання. Я маю на увазі те, що крім пси-
хологічного компоненту (до якого, до 
речі, відноситься і дисципліна) існують 
ще й мотиваційні цінності, тобто мо-
рально-політичний та військово-про-
фесійний аспекти. Невипадково Олек-
сандр Довженко, аналізуючи причини 
відступу радянських військ у перші 
місяці другої світової війни, ще в 1942 
році писав: «Наша біда полягає в тому, 
що ми виховуємо безбатченків, поз-
бавлених національної гідності, не вив-
чаємо своєї історії». З тих часів мину-

ло майже півстоліття, але чи відбулися 
істотні зміни у вихованні нашого офі-
церського корпусу? Наведу лише один 
приклад. В Академії Збройних Сил Ук-
раїни на вивчення суспільно-політич-
них дисциплін відводиться лише 9,5% 
від загального бюджету навчального 
часу. І це, зауважте, при тому, що 
історію України слухачі Академії не 
вивчали ні в школі, ні у військових нав-
чальних закладах. Отже, сьогодні ми 
маємо значно посилити інформаційно-
пропагандистську діяльність. Тоді я бу-
ду впевнений, що і стан дисципліни у 
військових колективах значно покра-
щиться... 

Полковник Григорій КРИВОШЕЯ: 
— У мене також немає жодного 

сумніву в тому, що ефективність ви-
ховних процесів знаходиться у безпо-
середній залежності від дієвості війсь-
кових засобів масової інформації. Пре-
са, радіо, телебачення — це енерге-
тична основа виховання, це ті капіля-
ри, якими живиться система виховної 
роботи... Були часи, коли майже кожен 
військовослужбовець строкової служ-
би отримував ту чи іншу газету. 
Сьогодні такої можливості він позбав-
лений. Отже, потрібно шукати нові, не-
стандартні шляхи вирішення цієї проб-
леми. Тим більше, що початок справі 
було вже покладено. Адже ще в січні 
1994 року Міністром оборони України 
була затверджена концепція розвитку 
засобів масової інформації в Збройних 
Силах України, згідно з якою передба-
чалося поступове інтегрування багато-
тиражних газет і військового телеба-
чення в загальнодержавну інформа-
ційну систему. Експеримент, який був 
проведений у Мукачівському гарнізоні, 
підтвердив: об'єднання творчих й тех-
нічних зусиль редакції міської газети та 
газети з'єднання і в економічному, і в 
творчому плані дав цілком позитивні 
результати. В редакцію військової га-
зети зверталися і ветерани, і допри-
зовники, і мешканці міста. Газета роз-
повсюджувалася централізовано че-
рез кіоски «Союздруку». Читацька 
аудиторія військового видання значно 
розширилась, зацікавленість цивіль-
них до військових проблем зросла. А 

собівартість газети — зменшилась. 
Більше того., знайшлося чимало тих, 
хто вирішив підтримати «мукачівський 
почин». Але замість того, щоб поглиб-
лювати інтеграційний процес, багато-
тиражні газети — найдоступніші для 
солдата (в підрозділи вони надходили 
безкоштовно) — ліквідували, редакції 
закрили, поліграфічну техніку закон-
сервували. Сталося те, що й повинно 
було статися, коли до справи підхо-
дять формально, без душі... Отже, за-
мість того, щоб сприяти створенню ін-
формаційного простору в Збройних 
Силах України, формуванню їхнього 
позитивного іміджу серед цивільного 
населення (в подальшому згідно з 
концепцією передбачалося створення 
військових відділів у найбільш автори-
тетних цивільних виданнях України), 
фактично була зруйнована система 
військових ЗМІ. Звичайно, повісити на 
двері редакції замок — справа проста. 
Значно складніше добитися, щоб газе-
ти працювали на солдата, задовіль-
няючи його конституційне право на ін-
формацію. Хоча треба визнати, що не 
останню роль у цьому деструктивному 
процесі відіграла матеріальна скрута, 
в якій перебуває наша держава. 

Володимир МУЛЯВА: 
— Якщо говорити про економічний 

аспект, то переконаний: чим гірші ма-
теріальні умови, тим ефективнішою 
повинна бути виховна робота з людь-
ми. І шкодувати на це коштів непри-
пустимо, адже світовий досвід дово-
дить, що зі всіх існуючих видів капіта-
ловкладень, найефективніші — в лю-
дину. 

Генерал-майор Григорій ТЕМКО: 
— Так, потрібно на державному рів-

ні сприяти утворенню умов для прове-
дення культурно-виховних заходів. І ні 
в якому разі не можна весь час екс-
плуатувати патріотичні почуття люди-
ни. їх необхідно підтримувати, в тому 
числі і матеріально. Це стосується 
будь-якої ідеї, якщо ми хочемо втілити 
її в життя. 

Бесіду вів капітан 
Володимир ГОРІШНЯК 

• Навіщо і ким пропагується ідея 
«тотальної демілітаризації шкіл» і роз-
повсюджуються пацифістські погляди 
серед молоді нашої держави? 

• Наскільки виправданим є надан-
ня студентам відстрочок від служби в 
армії? 

• Яких конкретних заходів най-
ближчим часом буде вжито представ-
никами міської влади щодо активізації 
діяльності призовних пунктів, що зага-
лом сприятиме підняттю престижу 
армії в суспільстві? 

• Чому й досі в державі не існує 
налагодженої системи пільг, котрою б 

послуговувався солдат строкової 
служби при звільненні в запас? 

Ось ті ключові питання, навколо 
яких точилася дискусія, присвячена 
проблемам військово-патріотичного 
виховання молоді й удосконалення іс-
нуючої системи призову юнаків на 
строкову військову службу. Матеріали 
цієї бесіди, на яку були запрошені 
представники міської влади, офіцери 
Головного організаційно-мобілізацій-
ного управління, Головного управління 
військових прокуратур і співробітники 
військкоматів, пропонуємо вашій увазі 
в наступному номері часопису. 



Від козацьких самострілів і найпрост іших гармат часів 
Укра їни-Руси до автоматизованих комплексів і артиле-
рійських с и с т е м — т а к и й шлях пройшли Ракетні війська 
та артилерія Збройних Сил України. 

І сьогодні РВіА Збройних Сил України гідно продовжу-
ють славетні бойові традиці ї 600 -р ічно ї історії артилері ї . 
Д о складу РВіА входять з 'єднання оперативно-тактичних 
і тактичних ракет , з 'єднання і частини гаубичної, гармат -
ної, реактивної та протитанкової артилері ї , артилерійсь-
кої розвідки, підрозділи мінометів і протитанкових керо-
ваних ракет . 

Генерал-майор ТЕРЕЩЕНКО Володи-
мир Іванович народився 1946 року в 
сім'ї військовослужбовця. 1967 року 
закінчив Сумське артилерійське учи-
лище, а 1976-го - Військову 
артилерійську академію. Проходив 
службу на посадах від командира 
взводу до начальника Центрального 
управління РВіА Головного 
управління Сухопутних військ Зброй-
них Сил України. З серпня 1996 
року - заступник командувача Сухо-
путних військ - командувач Ракет-
них військ і артилерії Збройних Сил 
України. 

НЕ ГНІВАЙТЕ «БОГА ВІЙНИ». 
СВОЄ ОСТАННЄ СЛОВО ВІН 
ЩЕ НЕ СКАЗАВ. 

Дослідження показують, а досвід 
війн і воєнних конфліктів підтверджує, 
що загальновійськові угруповання вже 
не можуть успішно виконувати бойові 
завдання, якщо не створено сприятли-
вих умов для їхніх дій, а саме — 
необхідне співвідношення сил і засобів 
сторін, дезорганізація та подавлення 
систем розвідки, РЕБ, ППО тощо. Важ-
ливу роль у створенні саме цих умов 
відіграють ракетні війська та артиле-
рія. Адже в бойових операціях на їхню 
долю припадає до 70 відсотків загаль-
ного обсягу завдань щодо вогневого 
ураження противника. 

Враховуючи характер майбутніх 
операцій, засоби їх ведення і перспек-
тиви розвитку озброєння, можна при-
пустити, що обсяг вогневих завдань 
РВіА порівняно з нинішнім збільшиться 
в 1,5-2 рази, а їхня роль вийде за межі 
оперативно-тактичних завдань і перет-
вориться на фактор оперативно-стра-
тегічного значення. Це обумовлено на-
самперед тим, що ядерний паритет, 
який у попередні роки був стримуючим 
фактором й стабілізував воєнно-полі-
тичну ситуацію у світі, тепер поруше-
но. Відмова України від ядерної зброї 
та вимоги міжнародних Угод щодо ско-

рочення та обмеження стратегічних 
наступальних озброєнь, ліквідація ра-
кет середньої і меншої дальності пот-
ребують нових підходів до визначення 
шляхів підтримання оборонної достат-
ності нашої держави. На наш погляд, 
роль воєнного фактора стримування у 
майбутньому зможуть виконувати 
РВіА, застосовуючи високоточну 
зброю. Крім того, аналіз способів ве-
дення бойових дій у локальних конф-
ліктах показує, що початок агресії у 
ймовірних операціях, буде полягати не 
в наземному, а в повітряному елект-
ронно-вогневому вторгненні, яке мож-
на здійснити в короткі терміни до пов-
ного розгортання сухопутних угрупо-
вань. При цьому поле бою розглядає-
ться як повітряно-наземний простір, 
що характеризується переміщенням 
зони застосування бойових засобів у 
глибину оперативного шикування про-
тидіючих угруповань. 

Війна в Перській затоці фактично 
відкрила нову епоху збройних конфлік-
тів сучасного технологічного рівня. 
Тривалість електронно-вогневої фази 
операції за часом перевищувала етап 
наземних дій майже у 10 разів, тобто 
відбувається суттєве зростання ролі 
засобів вогневого ураження — авіації, 
РВіА. У майбутньому мета операції мо-
же досягатися (за певних умов) і без 
вторгнення сухопутних військ на тери-

НАДІЙНИЙ 
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торію противника — виключно прове-
денням вогневої битви, яка фактично 
стане змістом будь-якої операції. 

Таким чином, підвищення ролі ра-
кетних військ і артилерії у вогневому 
ураженні — об'єктивна закономірність, 
що визначається збільшенням обсягу 
завдань, розробкою новітніх зразків та 
систем озброєння, переглядом форм і 
способів ведення воєнних дій. 

Найважливішими напрямками по-
дальшого розвитку РВіА будуть реалі-
зація шляхів бойового застосування й 
оптимізація їхніх штатних структур, 
тобто: 

— модернізація існуючих і прийнят-
тя на озброєння нових сучасних ракет-
них комплексів, гармат і високоточних 
боєприпасів, АСУВ і розвідки; 

— своєчасне проведення організа-
ційних заходів, створення у РВіА 
Збройних Сил таких структур, які фун-
кціонально будуть відповідати оборон-
ному характеру Воєнної доктрини Ук-
раїни та бойовому складу РВіА; 

— розробка і втілення нових спосо-
бів бойового застосування РВіА відпо-
відно до сучасних умов. 

ПІД КАНОНАДУ ПРОХОДИТЬ 
ПОДАЛЬША МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ОЗБРОЄННЯ РВіА 

Бойове навчання займає одне з 
провідних місць у підготовці військ до 
виконання завдань згідно з їхнім приз-
наченням. Виходячи з цього, в РВіА 
Збройних Сил України створено ціліс-
ну систему бойової підготовки. 

Такий підхід дає можливість забез-
печити організацію бойової підготовки 
на високому рівні й виконати її план у 
повному обсязі. Достатньо сказати, що 
у військах щорічно проходять тактичні 
навчання ракетних та артилерійських 
бригад. Причому всі вищезазначені за-
ходи проводяться з пусками ракет й 
стрільбою артилерії. 

За результатами перевірки хочу 
насамперед відзначити сумлінну пра-
цю начальника РВіА Прикарпатського 
військового округу генерал-майора 
М. Грицая, його підлеглих — полковни-
ків В. Муляра, В. Жиленка, Л. Бруда, 
командирів і начальників артилерії 
з'єднань Одеського військового окру-
гу — генерал-майора В. Янька, полков-
ників А. Прокопенка і М. Дериземлю. 

У РВіА Збройних Сил України знач-
на увага приділяється підготовці офі-
церських кадрів. Адже саме вони по-
винні за короткий час навчити своїх 
підлеглих застосовувати складні ком-
плекси озброєння та утримувати їх у 
високій бойовій готовності. Щоправда, 
певний негатив на підготовку офіцерів 
РВіА Збройних Сил України накладає 
стан реформування військово-нав-
чальних закладів. Але завдяки напо-
легливій та клопіткій праці начальників 
факультетів Харківського військового 
університету полковників М.Новичонка 

та Л. Сороки, начальника Військового 
інституту артилерії при Сумському 
державному університеті генерал-ма-
йора В. Колеснікова, начальника ка-
федри РВіА Академії Збройних Сил Ук-
раїни генерал-майора В. Телелима, 
вдалося в стислий термін успішно ви-
рішити чимало складних завдань, по-
в'язаних з перепрофілюванням підго-
товки офіцерів, реформуванням Сум-
ського вищого артилерійського коман-
дного училища в багатопрофільний 
Військовий інститут артилерії та фор-
муванням кафедри РВіА при Академії 
Збройних Сил України. 

Принципово важливим напрямком 
діяльності військово-навчальних закла-
дів є наукова робота. Вдосконалення 
питань застосування РВіА, теорії 
стрільби артилерії та пусків ракет, мо-
дернізація існуючого озброєння, вій-
ськово-наукове супроводження розро-
бок перспективних високоточних ра-
кетних і артилерійських комплексів — 
це не повний перелік завдань, які ус-
пішно вирішують колективи наукового 
центру ракетно-космічних досліджень 
Харківського військового університету 
й наукового центру бойового застосу-
вання артилерії Військового інституту 
артилерії під керівництвом полковників 
Ю. Агафонова та А. Барановського. 

У вирішенні комплексу найважливі-
ших завдань, пов'язаних із підтриму-
ванням високої бойової готовності 
військ, значну роль відіграє полігон 
РВіА Збройних Сил України, який ство-
рено ще 1992 року. Як відомо, в ко-
лишній Радянській Армії навчання ра-
кетних частин і з'єднань з бойовими 
пусками ракет проводилися на терито-
рії Російської Федерації та Казахстану. 
Перед керівництвом Міністерства обо-
рони постало завдання за короткий 
час забезпечити високоякісну підго-
товку ракетних дивізіонів і бригад на 
території нашої держави. І, як резуль-
тат, вже у жовтні 1994 року на полігоні 
виконано перший бойовий пуск. 

Варто також зазначити, що на полі-
гоні щорічно відпрацьовуються нові, 
найефективніші форми контролю боє-
здатності артилерійських підрозділів. 

Особовий склад полігону накопи-
чив чималий досвід у проведенні опе-
ративних зборів керівного складу РВіА 
Збройних Сил України. Зокрема, тут 
було проведено тактичне навчання 
432-ї ракетної бригади з нанесенням 
групового ракетного удару. Присутній 
на цьому навчанні Верховний Головно-
командувач Збройних Сил України 
Президент України Леонід Данилович 
Кучма дав високу оцінку злагодженим 
діям ракетників. 

Становлення ракетних військ і 
артилерії Збройних Сил України відбу-
вається в скрутних економічних умо-
вах, але ми наполегливо переслідуємо 
одну мету — створити надійний вогне-
вий щит Батьківщини. 

АРТИЛЕРИСТИ УКРАЇНИ 
ГІДНІ МАТИ СВОЄ 
ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО 

Під час Великої Вітчизняної війни 
артилеристи, на відміну від представ-
ників інших родів військ, були удостоє-
ні високої честі мати своє професійне 
свято — День ракетних військ і артиле-
рії, яким вони пишалися. Сьогодні та-
кого свята в Україні немає, хоча люди, 
особливо похилого віку, добре пам'я-
тають, яку неперевершену мужність та 
героїзм проявляли артилеристи в за-
пеклих битвах із ворогом. Згадаймо 
хоча б 3 листопада 1944 року, коли ар-
тилеристи поклали початок визволен-
ню столиці України — міста Києва — від 
німецько-фашистських загарбників. 
Тоді вперше в історії війни, під Києвом 
на Лютізькому плацдармі для прове-
дення артилерійської підготовки було 
зосереджено артилерію, щільність якої 
на 1 км фронту складала понад 400 
одиниць, а для супроводу наступаючих 
військ вперше проведено масування 
вогню артилерійського корпусу. До 
речі, із 65-ти з'єднань і частин, які бра-
ли участь у визволенні міста Києва і 
отримали почесні найменування 
«Київські», близько половини були 
артилерійськими. То чому б цей 
день — 3 листопада — не оголосити 
святом наших військ в ім'я історичної 
справедливості й ушанування тих, хто 
віддав своє життя заради щастя на-
щадків і майбутнього України? 



ДО ріДКА 1 
Види салютів: а §
/ У Р О Ч И С Т И Й С А Л Ю Т виконується у ДНІ державних свят і н^ чЬсть важли-

Г подій у державі; '

— С А Л Ю Т Н А Ц І Й виконується залповим посфілом артилеріїїйа честь вищих 
посадових осіб іноземних держав, а також під час прибуття військового кораб-
ля (з'єднання кораблів) долноземного порту; 
ї - САЛЮТ НА ЧЕСТЬ ЩЕ РЖАВ НИХ ТА ВІЙСЬШВИХ ДІЯЧІВ (ОСОБИСТИЙ 
САЛЮТ) виконується при зустрічі їх в порту, на ршщі, у морі, а також при відві-
дуванні корабля вищевказаними особами; ж

— ТРАУРНИЙ САЛЮТ виконується при похованні покЖрлих (загиблих) дер-
жавних^діячів, військовослужбовців та іні^их осіб,*які мають певжраслуги. 

Ж ^ / 
ДОВІДКА 2 І
Для проведення святкового салюту використовуються 122-мм гармати Д-30 

у кільїосіі 12 шт. (до 24 серпня 1996 р. використовуваная 76-мм гармати), які 
забезпечуються відповідними холостим р о с т р і лами н&ЗО^алпів. 

Д^ія ІГроведення фейєрверку викоріфтовуєтьА 10||~мм артилерійська уста-
новка. ш

Порядок проведення салютів регламентовано спеціа/йними положеннями, 
інструкціями та наказами. 



Сонце сховалося за обрієм. Землю вкрили щільні 
сутінки. Над великим містом запанувала вечірня тиша. 
Але раптом вона здригнеться від громоподібного зал-
пу потужних гаубиць, і, згодом, у київському небі 
заквітнуть барвисті спалахи святкового фейєрверку. 

Великі свята в нашій державі не обходяться без та-
кого видовища, як салют. До речі, в Україні гармати 
Злютують ще з XVII ст., коли на Січі стріляли з 
найбільшої гармати на Новий Рік, на Великдень і на 
Покрова, а також у дні скликання військової ради 
козаків. 

Салют у військові^ історії є усталеною традицією. 
Колись§ коли військо, котре невзмозі було обороняти 
свою фортецю, приймало умови супротивника на ро-
чесну капітуляцію. Офіцерам тоді дозволялося збері-
гати особисту зброю, а військо залишало фортецю під 
бій барабанів і гарматний салют. Отже, гуркотіли гар-
мати й на честі* переможених. 

Але салют є не тільки військовим атрибутом. Зга-
даймо центральні вулиці нашої столиці в дні великих 
свят. Десятки тисцн людей на святкових майданчиках, 
поблизу Хрещатика й на схилах Дніпра. Люди йдуть 
подивитись на салют, прагнучи видовища. 

Не перший десяток років до організації і проведен-
ня святкових салютів залучають артилеристів військо-
вої частини, якою командує полковник Микола Ткачук. 

Безпосередньою підготовкою особового складу та 
гармат займаються командир дивізіону підполковник 
С е щ й Топілін і начальник штабу капітан Едуард Сако-
вич."Й& речі, Едуард особисто брав участь в усіх салю-
тах від дня проголошення Незалежності України. 

За кілька діб до салютування артилеристи займа-
ють позицію на острові напроти річковоНо вокзалу. 
Після перевірки готовності гармат починаються трену-
вання, бо від злагодженості дій кожнощо солдата окре-
мо і всіх загалом залежить успіх заходу в цілому. 

Для солдатів-артилеристів участь у святковому 
салкйі є свого роду заохоченням. Адже хіба не почес-
но бшвти участь у цьому видовищному святковому 
заході® та ще й у столиці держави?! Цікаво й т і , що не 
було такого виїзду Іі^ралют, коли б не приходили на 
позицію ті, хто вже звільнився, ал^колись так само 
салютував у дні державних свят. Вони й досі в душі — 
артилеристи. 

Salut — французьке слово від латинського sa lus^  
урочисте привітання або вшанування. Салютування з 
дніпровських круч і є своєрідним відданням шани армії 
України своєму народові в дні великих свят. 

Старщіий .unbtienanm Павло 
Фото автора та Віталія ЗА ПОРОЖЧFHKA 



> CL
О 
CO 

=г 
О 

Воєнна доктрина України 

Зчасу прийняття Воєнної доктри-
ни України минуло два роки. 
Більшість фахівців, аналізуючи і 

порівнюючи її з воєнними доктринами 
ряду європейських країн, вислов-
люють пропозиції щодо необхідності 
внесення змін і доповнень до неї з 
урахуванням політичних, економічних і 
соціальних умов, що склались як 
всередині держави, так і на 
міжнародній арені. 

Порівнюючи воєнні доктрини Пів-
нічноатлантичного блоку (НАТО), США, 
Росії та України, а саме їх суть, логіку 
побудови, принципи розвитку політи-
ки, стратегії, воєнно-технічної кон-
цепції тощо, необхідно зазначити, що 
у Воєнній доктрині України (ВДУ) не-
має глибини опрацювання, а отже, до-
пущено багато неточностей. Це пояс-
нюється закритістю розробки воєнної 
доктрини та обмеженим колом фахів-
ців, котрі брали в ній участь. 

Вивчення та аналіз названих воєн-
них доктрин, а також науково-дослід-
них робіт даного напрямку, дають 
можливість запропонувати до основ-
ного документа ряд концептуальних 
положень і принципів, змінивши тим 
самим логіку побудови Воєнної док-
трини України (див. схему). 

Так, аналізуючи воєнно-політичний 
(або політичний) розділ, слід погоди-
тися з висновками вчених про хиби 
цієї частини. 

На наш погляд, політичний аспект 
Воєнної доктрини України повинен ба-
зуватися на концепції незалежної обо-
рони та на невходженні України у во-
єнно-політичні союзи і визначатися 
двома принципами: співробітництва та 
оборони. 

Принцип співробітництва включає 
положення про те, що Україна: 

— за мирне співробітництво з усіма 
державами; 

— проти війни як засобу вирішення 
міжнародних проблем; 

— за нейтралітет і дотримання нея-
дерних принципів: не розміщувати, не 
виготовляти і не здобувати ядерної 
зброї. 

Принцип оборони полягає в тому, 
що головна мета України у можливій 
війні — це захист державного сувере-
нітету, політичної незалежності, тери-
торіальної цілісності та найскоріше 
припинення політичними й диплома-
тичними засобами військових дій, тоб-
то не стільки відбиття агресії, як обо-
рона в цілому. 

Отже, принцип оборони включає 
положення про те, що Україна: 

— підтримує свою обороноздат-
ність на рівні оборонної достатності 
для захисту від агресії; 

— не має територіальних претензій 
до жодної з держав і не бачить у жод-
ному з народів ворога; 

— ніколи першою не почне військо-
вих дій проти будь-якої з країн. 

З такими змінами у політичному 
розділі Воєнна доктрина України буде 
відповідати концепції незалежної обо-
рони (як це маємо у Швеції і Фінлян-
дії), але з безумовним урахуванням 
геополітичного положення, особливо-
стей та традицій України. 

У воєнно-технічному розділі ВДУ 
проглядається рівнозначність концеп-
цій оборонної достатності та оборон-
ної стратегії. Немає чіткого окреслен-
ня провідної ролі оборонної стратегії, 
як у воєнних доктринах усіх розвину-
тих країн. 

У нашій воєнній доктрині зазна-
чається: «Бойова готовність, дислока-
ція Збройних Сил на території України 

визначаються необхідністю організації 
ефективної оборони сухопутних та 
морських кордонів на всіх напрямках 
та забезпечення повітряно-космічної 
оборони найважливіших адміністра-
тивних центрів, промислових і потен-
ційно небезпечних об'єктів. Збройні 
Сили України у процесі оперативно-
тактичної, мобілізаційної та бойової 
підготовки оволодівають оборонними 
та наступальними видами дій». Таким 
чином, неточність у формулюванні суті 
поняття «стратегія» призвела до того, 
що складові елементи оборонної стра-
тегії, які підпорядковуються їй та об-
слуговують її наповнення, опинилися в 
одній площині. 

Важлива роль у розробці стратегії 
оборони має належати органам полі-
тичного та державного керівництва 
країни. На жаль, у концепції оборонної 
стратегії України це не відбито. 

Виходячи з аналізу двох різних під-
ходів і формулювань, основу воєнно-
технічного розділу Воєнної доктрини 
України, на наш погляд, має складати 
стратегія оборони, що розробляється 
як політичним, так і військовим керів-
ництвом держави (див. схему). 

Деякі вчені й спеціалісти вважають, 
що для України найбільш допустима 
стратегія адекватного реагування, під 
час реалізації якої Збройні Сили по-
винні бути спроможні вибирати й зас-
тосовувати форми та засоби ведення 
збройної боротьби, які відповідають 
ситуації, що склалася, а також забез-
печують досягнення переваги над суп-
ротивником. При реалізації такої док-
трини (стратегії) держава, безумовно, 
повинна нести більші витрати на 
Збройні Сили, ніж при доктрині обо-
ронного характеру. 

Дослідження дають можливість 



зробити висновок й про те, що страте-
гія оборони України має базуватися на 
двох стратегічних концепціях: без'я-
дерному статусі та стримуванні. 

Виходячи із сучасних воєнно-по-
літичних умов у світі, необхідно під-
креслити, що воєнно-технічний аспект 
Воєнної доктрини України в тому ви-
гляді, в якому пропонуємо ми, буде 
більш реалістичним, конкретним і від-
повідатиме концепції політичного реа-
лізму, покладеній в основу доктриналь-
них положень практично всіх країн. 

Перша концепція — без'ядерний 
статус. Його Україна не тільки оголо-
сила, а й юридично закріпила. 

Концепція стримування, в свою 
чергу, має базуватися на принципах 
розвитку систем високоточної зброї, 
оборонної достатності та національної 
оборони держави. Одним із найважли-
віших чинників останньої має стати 
програма героїко-патріотичного вихо-
вання молоді, підготовка її до служби у 
Збройних Силах України. 

У Воєнній доктрині України існує 
термін «стримування» (пункт 2.1). Він 
пов'язується із завданням Збройних 
Сил України стримувати потенційно 
ймовірного супротивника (агресора). 
Простежується двозначність у вирі-
шенні цього питання, оскільки одно-
часно декларується і принцип оборон-
ної достатності. Виникає запитання, 
що є первинним, а що — вторинним? 

Проводячи паралель між стратегіч-
ною концепцією НАТО про передову 
оборону (ядерне залякування) та стра-
тегічною концепцією стримування Ук-
раїни необхідно відзначити, що стра-
тегічні концепції НАТО передбачають 
застосування ядерної зброї першими й 
нанесення упереджуючого удару зви-
чайними засобами, а концепція стри-
мування разом з концепцією про 
без'ядерний статус підкреслює мир-
ний характер оборонної стратегії Ук-
раїни. 

Тому стратегічна концепція стри-
мування, що пропонується, буде більш 
реальною за наявності ядерного ком-
понента (як, наприклад, у воєнній 
доктрині Франції). 

Однак, слід нагадати, що диплома-
тичне визнання України більшістю 
західних держав зумовлено проголо-
шенням нею статусу без'ядерної дер-
жави. 

Внесення у Воєнну доктрину Украї-
ни стратегічної концепції стримування 
покликане радикально змінити попе-
редню стратегію окремих видів Зброй-
них Сил України. 

Про принцип оборонної достатно-
сті пишуть і говорять багато. Тим біль-
ше, що цей принцип є частиною док-
трини практично всіх європейських 
країн та блоку НАТО. Однак тлумачен-
ня цього принципу різне. 

На семінарі-нараді військових де-
легацій 35-ти країн (Відень, 1990 р.) 
були запропоновані такі підходи до ро-

зуміння принципу оборонної достат-
ності: 

• Бойові дії розпочинаються на те-
риторії країни (що обороняється) після 
того, як вона зазнала нападу. 

• Принцип оборонної достатності 
передбачає транспарентність (прозо-
рість) військових приготувань. 

• Принцип оборонної достатності 
обумовлює наявність таких Збройних 
Сил, до яких не входять наступальні 
військові структури: оперативні манев-
рові групи, військово-штурмові части-
ни, підрозділи «швидкого реагування», 
танкові формування та винищувально-
бомбардувальні авіаційні частини, які 
можуть бути використані для раптово-
го стратегічного нападу чи наступу ве-
ликого масштабу. Висока мобільність 
має бути збережена на технічному 
рівні. 

• Принцип оборонної достатності 
відображається у військовій політиці за 
кількістю та характером військової 
техніки. 

• Принцип оборонної достатності 
передбачає характер і масштаби бо-
йової підготовки й навчання військ, 
відображає тип війни, до якої готуєть-
ся армія. 

Порівнюючи й аналізуючи ці погля-
ди і підходи, можна зробити такі вис-
новки: 

1. В основі оборонної достатності 
має бути закладений військово-бойо-
вий аспект підготовки військ, осна-
щення їх зброєю і бойовою технікою, 
удосконалення технічних, польових і 
стрілецьких навичок на основі поглядів 
сучасних військових спеціалістів. 

2. Оборонна достатність має носи-
ти підпорядкований характер відносно 
того, що пропонувалося стратегічною 
концепцією стримування Воєнної док-
трини України. 

3. Принцип оборонної достатності 
базується на військовому потенціалі, 
бойовій могутності Збройних Сил Ук-
раїни, які забезпечують надійну оборо-
ну держави і відвернення війни, але є 
неприйнятним для широкомасштабних 
дій і, таким чином, не загрожують 
іншим країнам. 

Третій принцип, на якому базуєть-
ся стратегічна концепція стримування, 
це принцип національної оборони дер-
жави, одним із важливих елементів 
якого є програма героїко-патріотично-
го виховання молоді й підготовка її до 
служби у лавах Збройних Сил. 

Проект такої програми, розробле-
ний групою вчених, яку очолює профе-
сор Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка В. Ребкало, 
включає три розділи: 

1. Концепція героїко-партіотичного 
виховання молоді України. 

2. Економічне, організаційне та 
правове забезпечення. 

3. Управління та фінансове забез-
печення. 

У першому розділі розкриваються 

сутність, принципи, форми і методи 
героїко-патріотичного виховання мо-
лоді. За своєю суттю це безперервний 
і творчий процес формування у молоді 
високих морально-політичних, психо-
логічних і бойових якостей. Водночас 
воно є процесом пізнання героїчної іс-
торії України, її кращих традицій, життя 
і діяльності видатних діячів, процесом 
оволодіння глибокими військовими і 
технічними знаннями, навичками, 
необхідними для творчої і натхненної 
праці в інтересах своєї Батьківщини та 
її захисту від будь-яких ворожих пося-
гань. 

У другому розділі містяться конк-
ретні пропозиції, що визначають орга-
нізацію і правове забезпечення герої-
ко-патріотичного виховання молоді, а 
також підготовки її до служби у Зброй-
них Силах України. Так, Міністерству 
оборони України пропонується розро-
бити нову науково-обгрунтовану прог-
раму військово-патріотичного вихо-
вання молоді та підготовки її до служ-
би у Збройних Силах. 

У третьому розділі подані основи 
управління героїко-патріотичним вихо-
ванням, яке має здійснюватися цен-
тральними органами державного уп-
равління, органами місцевої державної 
адміністрації та місцевого самовряду-
вання, керівниками громадських ор-
ганізацій, підприємств, незалежно від 
підпорядкованості й форм власності 
на основі запропонованого Закону Ук-
раїни «Про героїко-патріотичне вихо-
вання молоді України». 

Дослідження Воєнної доктрини Ук-
раїни та критичних публікацій щодо неї 
дають можливість зробити такі вис-
новки: 

1. Воєнну доктрину України необ-
хідно детальніше та глибше опрацюва-
ти з урахуванням міжнародної і внут-
рішньополітичної ситуацій, що склали-
ся, й пропозиціями та зауваженнями 
всіх зацікавлених у цьому міністерств 
та відомств. 

2. За умови подальшої доробки Во-
єнної доктрини України підтримати 
думку окремих фахівців щодо дотри-
мання поданої схеми та назвати цей 
документ «Основні положення на пе-
рехідний період будівництва та рефор-
мування Збройних Сил». 

3. Враховуючи світовий досвід, за-
лишити у Воєнній доктрині України два 
розділи: воєнно-політичний (політич-
ний) та воєнно-технічний. 

4. З урахуванням доповнень та 
змін, що пропонуються, воєнно-полі-
тичний (політичний) розділ доктрини 
буде відповідати концепції незалежної 
оборони, а воєнно-технічний — полі-
тичному реалізмові. 

Підполковник Володимир ГРУБОВ, 
аспірант кафедри політології 

Київського національного 
університету ім.Т.Г. Шевченка 



Генерал-лейтенант гвардії 
Ігор ВАЛЬКІВ, 
командувач Національної 
гвардії України 

Всього за 5 років, що в історичному масштабі — зовсім не-
великий проміжок часу, Національна гвардія України перекон-
ливо довела свою корисність і значимість для забезпечення 
надійного захисту конституційного ладу та суверенітету дер-
жави, набула авторитету й поваги. В активі НГУ чимало добрих 
справ. Свого часу залучення гвардійців до несення служби з 
охорони громадського порядку було зустрінуте людьми з особ-
ливим схваленням і підтримкою. Для цього використовується 
більш ніж п'ятдесят відсотків чисельності всього особового 
складу, патрульний автотранспорт і відповідна екіпіровка. Са-
ма присутність на вулицях струнких хлопців у одностроях по-
зитивно вплинула на тих, хто не дуже звик тримати себе в ме-
жах закону. 

З високою відповідальністю поставився особовий склад 
НГУ до виконання службових завдань в зоні особливого режи-
му на кордоні із Молдовою, доклавши всіх зусиль, аби не роз-
палився вогонь війни на теренах нашої Батьківщини. Гвардійці 
брали активну участь у ліквідації наслідків стихійного лиха та 
аварій у Харкові, Миколаєві, Херсоні, Маріуполі, в західних об-
ластях України. На рахунку гвардії значна кількість операцій по 
боротьбі із незаконним вивозом держмайна та цінної сирови-
ни за межі країни тощо. Особливо приємно відзначити 
нещодавній успіх гвардійців під час перебування у США на 
сумісних навчаннях у рамках програми «Партнерство заради 
миру». 

Одне слово, було про що рапортувати, зустрічаючи ювілей, 
не зважаючи на деякі прояви недовіри та бажання окремих 
осіб навісити на гвардійців «поліцейські» чи якісь інші ярлики. 

Але було б меншою мірою несерйозно стверджувати, що в 
Національній гвардії сьогодні не існує труднощів. Недостатнє 
фінансування, неукомплектованість частин офіцерами, відсут-
ність необхідних матеріально-технічних ресурсів — ось що сьо-
годні турбує мене як командувача. 

Вирішення цих проблем залежить, насамперед, від держа-
ви. Однак сьогодні ми мусимо формувати у військовослуж-
бовців справжній професіоналізм. Це передбачає повну пере-
орієнтацію поглядів на створення сприятливого морально-пси-
хологічного клімату у військових колективах, надання можли-
востей для якомога ширшого розвитку потенціалу кожного 
військовослужбовця, сприяння виховній роботі. 

Умови служби і завдання, які стоять перед військами спец-
призначення будь-якої країни, потребують від тих, хто виявляє 
бажання в них служити, особливих фізичних і моральних якос-
тей. Тому для Національної 
гвардії України питання про-
фесійної підготовки військо-
вослужбовців є найактуальні-
шим. 

Проте, хіба можна вимага-
ти від людини самовідданої 
служби і високої професійної 
й загальної культури, якщо 
сьогодні офіцеру-гвардійцю 
важко забезпечити себе, 
свою сім'ю найнеобхіднішим. 
А якщо додати до цього й 
житлове питання, то можна 
уявити складні умови, в яких 
перебувають не лише війсь-
ковослужбовці, а й ті, хто роз-
діляє із ними усі негаразди — 
їхні дружини й діти. 



MM 

На мій погляд, заслуговує уваги і проблема екіпіровки 
гвардійців, забезпечення їх спеціальними засобами та оз-
броєнням. На жаль, поки що бракує коштів для того, щоб наші 
гвардійці були одягнені й озброєні на рівні бійців спецпідроз-
ділів західних країн. Та навіть для підтримування відповідної 
фізичної загартованості і спеціальної підготовки гвардійців 
треба мати матеріально-технічне забезпечення такого рівня, 
щоб воно відповідало вимогам сьогоднішнього дня та завдан-
ням, які на нас покладено. Тільки за таких умов можна розра-
ховувати на чітке і злагоджене функціонування гвардії. 

Тому моя стратегічна мета — дати можливість кожному 
військовослужбовцю почувати себе гідно, впевнено в будь-
яких умовах сьогоднішнього досить складного життя. А для 
цього в гвардійських формуваннях треба боротися з проявами 
антигуманного ставлення будь-якого характеру до особисто-
сті. На жаль, поки що бракує у нас спеціалістів із психології, 
педагогіки, історії України, українознавства. Отже, найближчим 
часом треба підготувати таких фахівців, щоб запровадити в 
систему навчання і виховання гуманітарні науки і, насамперед, 
українську культуру, а також право, історію держави та україн-
ського війська, етику, естетику, вивчення досвіду спецпід-
розділів передових країн світу. 

Ми повинні зробити все, щоб Україна мала своїх високо-
кваліфікованих воїнів-гвардійців, обізнаних з історією і культу-
рою рідного краю, зразками сучасної науково-технічної думки, 
які б гідно продовжували кращі історичні традиції українського 
війська. Вирішення цих питань допоможе поліпшити мораль-
но-психологічний стан у військових колективах, рівень військо-
вої дисципліни тощо. 

У ці складні для Української держави часи НГУ покликана 
відігравати миротворчу й стабілізуючу роль у становленні мо-
лодої країни. Ми відчуваємо підтримку влади й громадськості 
по всій Україні. Нам повірив народ. Помітне бажання молоді 

служити саме в гвардії. Президент України, Уряд держави вжи-
вають заходів, щоб охопити усі аспекти соціальної захищено-
сті людей, котрі пов'язали своє життя із почесною лицарською 
службою, обрали для себе гвардійську долю. 

Гвардійці пам'ятають про те, що від їхньої самовідданої 
служби залежить боєготовність гвардії. Не треба прислухову-
ватись до підбурювань «політиків натовпу», які, спекулюючи на 
труднощах, підігрівають нездорові настрої, підштовхують лю-
дей до незважених рішень, а подекуди і протиправних дій. 
Інколи зайва емоційність заважає побачити перспективу, а во-
на у Національної гвардії безумовно є. Якою їй бути — зале-
жить тільки від нас, військово-
службовців. Натхнення і ли-
царського духу гвардійцям — 
спадкоємцям традицій сла-
ветного козацтва — не пози-
чати, а професіоналізму й ви-
шкілу нам вистачає. Громадя-
ни України можуть бути впев-
неними, що гвардійці і надалі 
гідно виконуватимуть покла-
дені на них обов'язки, захи-
щаючи суверенітет і незалеж-
ність держави, цивілізоване 
життя співвітчизників. 



а в і а ц і й н а в и с о 
Нині за кордоном ведеться пошук 

еквівалентної заміни ядерній зброї. 
Один із перспективних замінників — 
авіаційна високоточна зброя у звичай-
ному спорядженні, для розвитку якої 
використовуються найновітніші досяг-
нення науки і техніки, залучаються 
найкращі вчені та інженери. 

Розробку високоточної зброї підви-
щеної потужності Воєнна доктрина Ук-
раїни також передбачає як оди^ іа , 
пріоритетних напрямків розвитку во-
єнно-технічної політики. 

У недавніх авіасалонах і виставках, 
які проводились у Парижі, Берліні, 
Фарнборо, Дейтоні, Абу-Дабі, Сінга-
пурі, Москві авіаційному озброєнню 
було приділено особливу увагу. В ма-
теріалах виставок і проспектах провід-
них фірм значне місце відводилдеа 
підсумкам застосування високоточних 
боєприпасів в операції «Буря в пусте-
лі» взимку 1991 року, де вперше в ході 
бойових дій широко застосовувалась 
авіаційна високоточна зброя, "було 
зроблено ставку переважно на «ін-
телектуальні» системи. 

Добре показали себе ракети «То-
магавк» BGM-109C TLAM/C і BGM-109 
TLAM/D фірми Дженерал-,£№немікс. 
Вони є єдиними американськими ра-
кетами, ̂ jd окрім радіолокаційної сис-
теми «TERCOM» оснащені оптачною 
цифровою кореляційною системою 
DSM/ЙІ^ що робить порівняння інфор-
мації, отриманої телевізійним датчи-
ком, з цифровою мапою£ міщевості 
(закладеною^пам'ять бортової ЕОМ) 
р а й о н і цілі. 

Високу точщрть ПШазали кориго-
Гмби (КАБ) GBU-10(27) 

іБру 905 кг з лазерною системою 
наведення, скинуті з літаків F-117. Для 
нанесення високоточного удару з ме-
тою руйнування іракської гідроелект-

станції вперше було застцроввгягГ 
ювану акц ійну ракету^І^Р) Мак-

^бннел-Дуглас AGM-84E SLAM. ЇЇ ство-
рено на базі протикорабельної ракети 
«Гарпун», що має ІЧ-систему наведен-
ня від КР «Мейврік», систему передачі 
відеоінформації від бомби «Уллай» 
GBU-15, що планерує і сприяє здійс-
ненню дистанційного наведення, та 
супутникову навігаційну систему GPS,f
що корегує роботу інерційної навіга-
ційної системи на маршовій ділянці. 
Французькі літаки «Ягуар» застосували 
КР «Аероспасьяль» AS-30L з ядерною 
системою наведення. Для підсвічуван-
ня цілей використовувався контейнер 
із системою зазначення цілі «Томпсон 
— CSF ATLIS» з лазерним цілевказів-
ником і телевізійною камерою. Було 

продемонстровано відеофільм, де за-
фіксовано, як ракета AS-30L уражає 
укріплений склад боєприпасів. Тор-
каючись питання застосування висо-
коточної зброї, командувач ВПС США в 
районі Перської затоки Ч. Хорнер ска-
зав: «Ми були приємно здивовані бо-
йовими можливостями наших систем 
зброї у порівнянні із ̂ системами зброї 
П РОТИ в н и к д » ^ ^ ^ ^ ^ 

Флайт І нте р н е ш н л » с в і д-
чив, що ефективність застосування 
авіацією НАТО в конфлікті на Балканах 
високоточної зброї ще більш вражаю-
ча, ніж у ході операції «Буря в пустелі»? 
Під час^ конфлікту в основному засто-
совувалися кориговані авіаційні бомби 
GBU-10, GBU-12 та GBU-15. Перші дві 
обладнано лазерною системою наве-
дення на ціль, а остання — оддаелек-
тронною. 

Наявність на борту КАБ і ракет з 
тШїшізійнрю, ІЧ або спеціальною сис-
темою наведення потребує оснащен-
ня літаків спеціальним обладнанням, 
яке забезпечує застосування високої 
точної зброї. Насамперед це стосуєть-
ся KA5j КАР з лазерною системою на-
ведення, для яких необхідно підсвічу-
вання цілі за допомогою лазера-ціпе-
вказівника або системи, що виявляє 
лазерне випромінювання при підсвічу-
ванні цілі Зжшого літака-носія або на-
земної платформи. Нині з'явилися 
складні оптико-електронні комплекси, 
котрі складаються з лазерних далеко-
мірів-цілевказівників, телевізійної та 
ІЧ-аоаратури, здатних діяти за склад-
них погодних умов і вночі. 

Найсучаснішою оптоелектронною 
системою виявлення й цілевказуван-
ня, що^ нею обладн^нр літаки ВПС 
США, є система МартіьнМарієтта LAN-
T1RN, що відсліжує цілі в будь-який час 

jjOlpn за складних метеоумов. Завдяки 
такій системі ударні літаки F-15E та 
F-16A, задіяні в боях у зоні Перської 
затоки, ефекрвно здійснювали в ніч-
ищ час пошук і знищення іракських 
мобільних балістичних ракет та їм 
подібних цілей. 

Історія розвитку авіаційної високо-
точної зброї — це насамперед розви-
ток її системи наведення. Не змен-
шуючи ролі всіх інших складових ком-
понентів такої зброї (двигунів, бойових 
частин, аеродинамічних пристроїв, 
підривачів і т. д.), фахівці віддають пе-
ревагу системам наведення, які мають 
широкі можливості: можуть автоматич-
но вибирати оптимальну траєкторію 
польоту засобу ураження, відстежува-
ти маневри цілей, обходити перешко-
ди, підводити боєприпас до ціТРпід 

ракурсом найбільш ефективного ура-
ження. Однак завдання розпізнавання 
цілі й визначення найбільш уразливих 
місць для їхнього знищення поки що 
під силу тільки людині-операторові. 

Датчики — це «очі» системи.наве-
Г-І 

дення. Чим вище їхня роздільна здат-
ність, тим більшу інформацію вони до-
бувають для розпізнавання. Подаль-
ший розвиток датчиків пов'язується з 
прогресом у галузі технології виготов-
лення надвеликих інтегральних схем^ .. 
та оптико-електронних пристроїв з 
більшою щільністю компонування. Такт
американська фірма «Хьюз» розроби-
ла електронно-променеву технологію 
виготовлення схем, яка дає змогу 
створювати елементи розведення на 
мікрокрирталі товщиною менш за 1/10 
Д0шкини хвилі світла. Це уможливлює 
різке збільшення щільності компону-
вання електронних схем, і насамперед 
більшої кількості пасивних ІЧ-датчиків 
на одному кристалі. В той же час ве-
ли юда дії фірма покладає на всеракур-
сні РЛС і головки самонаведення 
(ГСН) міліметрового діапазону хвиль, 
намагаючись у малих габаритахт^сяг-
нути досить^високої роздільної здат-
ності. Велику цікавість західні фахівці 
виявляють і до ІЧ-датчиків, які створе-
но на базі лазера на CO. Вони мають, 
майже, як і РЛС, практично всепогод-
ну дієздатність. , ^A^jgrf 

Американські військові фахівці, до-
сліджуючі систему наведення зброї 
класу «повітря-поверхня» з метою ви-
користання раке^^&уаВЕшу час до-
би незалежно від погодних умов, дій-
шли висновку: для розпізнавання 
зразків цілей передбачається осна-
щшняпИКшвними системами радіо-
локаційного самонаведення, що пра-
цюють у міліметровому діапазоні. Зав-
дяки таким системи отримують де-
тальне радюлокаці ине зображення 
об'єктів 1 забезпечують можливість са-
мостійного пошуку та ідентифікації 
цілей. Об'єм інформації, що оброб-
ляється й аналізується на борту боєп-
рипасу на декілька порядків переви-
щує можливості найсучасніших борто-
вих цифрових процесорів. 

Як кінцеві системи наведення пер-
спективних ракет передбачається ви-
користання РЛС міліметрового діапа-
зону та ІЧ-систем. Більшість типів КАР, 
які знаходяться у виробництві, осна-
щуються телевізійною системою наве-
дення, встановленої в носовій части^РІІ 
й системою передавання зображення 
на літак-носій. Такий комплект апара-
тури наведення має порівняно невели-
ку вартість, але обмежує застосування 



КОТОЧНА ЗБРОЯ 
КАР за сприятливих погодних умов і в 
світлі часи доби. 

За програмою LOCAAS (Low— Kost 
Anti—Armor Subminution) ВПС -CLUA 
розробляють можливість використан-
ня дешевої протитанкової високоточ-
ної зброї, сотні одиниць якої можуть 
бути розміщені на борту одного бом-
бардувальника. Суббоєприпдси пе-
редбачається розміщувати в літальних 
апаратах-контейнерах, призначених 
для доставки і розкидання суббоєпри-
пасів над полем бою. Такий контейнер 
скидається з бомбардувальника на ви-
соті до 15 км і з швидкістю відповідно 
М=2,5 з^дійснює довгий планеруваль-
ний політ у район цілі. Суббоєприпаси 
LOCAAS можуть скидатися над райрг 
нами зосередження бронетанкової 
техніки противника при прольоті над 
ними літака. Кожний суббоєприпас 
може атакувати ціль, виявлену борто-
вими датчиками, на площі 1, 25 кв. км. 

Кориговані авіаційні бомби (КАБ) є 
одним з найефективніших видів висо-
коточної зброї'. В них поєднано високі 
уражаюча здатність бойово'! частини 
(БЧ) звичайних авіабомб і точнісУра^іа-
ведення на ціль КАР класу «повішяїро-
верхня». Відсутність двигуна й пально-
го до нього дає змогу при рівній з КР 
стартовій масі доставити до цілі більш 
потужну БЧ. Так, якщо в авіаційних ке-
рованих ракетах відношення бойової 
частини до стартової маси складає 
0,2—0,5, то для КАБ воно дорівнює 
приблизно 0,7іЩ9. Характерний для 

-"^КаБ режим планерування дає мож-
ливість застосовувати їх і без заходу 
літаків-носіїв у зону об'єктової ППО 
противника. При практично однаковій 
стартовій масі й дальності пуску (ски-
дання) коригована бомба ефективніше 
уражає ціль. Завдяки простоті виго-
товлення та експлуатації КАБ дешевші, 
ніж КАР. Однак зарубіжні фахівці заз; 
начають, що КАБ за деякими характе-
ристиками поступаються керованим 
ракетам. Зокрема, в них менша се-

Рредня швидкість польоту до цілі, вужчі 
діапазони перевантажень для усунен-
ня помилок наведення, а також допус-
тимих початкових помилок пуску. Крім 
того, особливості відносного руху KAJ5 
і літака-носія після скидання (якщо не 
вжити спеціальних заходів) обмежують 
їх застосування на малих висотах. ТсГ-
му кореговані авіабомби не становлять 
конкуренції КР і не замінюють їх. 

Російське КБ «Вьімпел» експонува-
ло на виставках різноманітні варіанти 
КАР X—29* Так, Х-29Л має лазерну 
напівактивну систему самонаведення. 
Підсвічування цілей здійснюється з лі-

таків, оснащених оптико-електронни-
ми системами «Кайра», «Клен», 
«Шквал», чи наземних цілевказівників. 

КР X—29Т обладнана телевізійною 
системою самонаведення. Захват цілі 
головкою відбувається до пуску, відоб-
раження захопленої цілі відтворюється 
на телевізійному індикаторі в кабіні 
літака, після чого ракета відстрілюєть-
ся та виконує автономний політ до цілі 
(принцип використання «вистрілив — 
забув»). 

КБ «Звезда» демонструва/ю сімей-
ство—КР X—25. Ракети цього типу 
близькі до американських КР сімей-
ства Хьюз «Мейврік», але останні тро* 
хи переважають за швидкістю. Однак 
на американських значно раніше була 
введена тепловізійна система самона-
ведення, що надавала змогу ефектив-
но використовувати ракети вночі. 

Також КБ «Звезда» представило 
протикорабельну ракету Х-35. Систе-
ма наведення на кінцевому відрізку 
траєкторії — активна радіолокаційна, 
здатна працювати в умовах радіопро-
тидії. За своїми конструктивними рі-
шеннями подібна до американської 
протикорабельної ракети Макдоннел— 
Дуглас AGM/RGM—84 «Гарпун», однак 
за бойовою ефективністю значно пе-
ревершує останню. 

КБ «Радуга» представило крилату 
ракету з телевізійним наведенням X— 
к59 та удосконалений варіант X—59М. 
Ракета за своїми характеристиками 
наближена до американської ракети 
Макдоннел—Дуглас AGM-84E SLAM. 
Має безплатформену інерціальну сис-
тему наведення на маршовому відріз-
ку траєкторії з кінцевим активним ра-
діолокаційним самонаведенням. 

На виставках експонувалися мате-
ріали про й)мби КАБ—500Кр і КАБ— 
1500, що відповідно мають телевізійне 
та лазерне наведення. 

Бомба КАБ—500Кр призначена для 
ураження цілей вдень за хороших по-
годних умов. Телевізійна система на-
ведення кореляційного типу забезпе-
чує можливість ураження замаскова-
них цілей (на відміну від інших типів 
КАБ, зокрема американських «Уол-
лай», що захоплюють оптичну контра-
стну ціль, головка самонаведення 
КАБ—500Кр фіксує взаєморозташу-
вання оптично контрастних об'єктів, 
при^бму власне ціль може і не виділя-
тися на фоні місцевості та боєприпас 
наводитиметься на умовну точку, за-
дану маркером). 

Потужна коригована бомба КАБ— 
1500Л-Пр має лазерну напівактивну 
систему самонаведення. 

Г 

КБ «Импульс» представило телеві-
зійну головку самонаведення (ТВ ГСН) 
для коригованих бомб різних типів 
калібром від 250 до 400 кг і з захватом 
цілі до пуску. Вибір і захват цілі здійс-
нюється за телевізійним індикатором в 
кабіні літака-носія. ТВ ГСН вмикає те-
лекамеру, мікропроцесорний обчис-
лювач і блок живлення. Російські КАБ 
із телевізійними та лазерними систе-
мами наведення за основними харак-
теристиками не поступаються анало-
гічним американським боєприпасам, 
але є відставання щодо КАБ, які осна-
щені тепловізійними системами наве-
дення. 

Використання високоточної зброї 
суттєво вплинуло на тактику ударів по 
наземних об'єктах. Один—два підго-
товлені екіпажі успішно виконували 
бойове завдання, на яке раніше виді-
лялося не менше ескадрильї. За раху-
нок вивільнених сил можна було надій-
ніше відбивати атаку винищувачів ППО 
й вести цілеспрямовану боротьбу із 
зенітними засобами. В ході бойових 
дій виявлено й вади високоточної 
зброї. Головна із них — обмеження за-
стосування за умов поганої видимості 
(туман, задимленість місцевості). 

Аналіз бойового досвіду авіації, що 
застосовувала високоточну зброю, дав 
змогу зробити дуже важливий висно-
вок для практики. Її ефективність ціл-
ковито залежить від інформованості 
екіпажу літака-носія достовірними да-
ними про місцезнаходження об'єкта 
удару. Об'єкти, як правило, не випро-
мінюють електромагнітної енергії, тому 
визначити їх місцезнаходження за до-
помогою бортових засобів радіотехніч-
ної розвідки неможливо. Розраховува-
ти ж на візуальний пошук і виявлення 
цілі льотчиком літака-носія дорогої ви-
сокоточної зброї є недоцільним, особ-
ливо в зоні активної протидії засобів 
ППО. Екіпажу ударного літака слід по-
чинати активні самостійні дії тільки на 
етапі атаки, а координати об'єкта уда-
ру, параметри маневру для виходу в 
атаку мають вводитися в апаратуру 
автоматичного управління літаком пе-
ред вильотом. 

Проаналізовані матеріали свідчать 
про значимість систем авіаційної висо-
коточної зброї і ту увагу, яка приді-
ляється її подальшому розвитку й удо-
сконаленню в Росії та в далекому за-
рубіжжі. 

Майор Михайло ОРДА, 
Людмила ЧЕХОВИЧ 

(За матеріалами зарубіжної преси) 



Збройні Сили Франції 
Історія розвитку 

Історія Збройних Сил Франції — невід'єм-
на і яскрава частина історії країни і французь-
кого народу. В цьому розділі не ставиться 
завдання сповна відобразити складну, довгу і 
насичену подіями панораму буття Франції та її 
збройних сил. Насамперед йтиметься про 
найважливіші етапи становлення французької 
армії. 

Вкрай насичена історія розвитку Франції 
періоду середньовіччя, — від походів Карла Ве-
ликого до трагічних років Столітньої війни та 
становлення централізованої держави, а зго-
дом і абсолютної монархії, завершилися ство-
ренням регулярного війська в середині XVII ст. 

Феодальні наймані армії часів Людовика 
XIV та Людовика XV брали участь у численних 
військових конфліктах кінця XVII — першої по-
ловини XVIII ст. Комплектування армії носило 
суто феодальний характер, кожен з вельмож 
мав змогу вербувати найманців, набирати 
своє військо. Переломним етапом у формуван-
ні французів як нації і армії, як збройних сил, 
сформованих з вільних громадян, стала 
Велика французька революція 1789 року. Армії 
республіки, які за декретом Конвенту форму-
валися у грізному 1793 році, були утворені за 
рахунок призову до армії всіх, кого було визна-
но за громадян Французької республіки без 
обмеження терміну їх перебування на службі. 
Міцний сплав, так звана «амальгама» старих 
королівських військових частин з волонтерами 
і рекрутами нового революційного призову, 
перетворив армії республіки на грізні сталеві 
легіони, які мужньо протистояли об'єднаним 
силам контрреволюції та феодальних монархій 
Європи. Це була армія, сформована з озброє-
ного народу, армія держави. 

Згодом зміцнена, модернізована і розви-
нута 1-м консулом Республіки, а потім — імпе-
ратором французів Наполеоном І, французька 
армія стала домінуючою військовою потугою 

світу. «Велика армія» Наполеона, спадкоємни-
ця республіканської армії, ведена своїм гені-
альним вождем, забезпечила захист завою-
вань революції, розповсюдження по всьому 
світові нових ідей і розширення імперії, що ви-
кликало тотальне зіткнення з антифранцузь-
кою коаліцією на Європейському континенті. 
Після низки переможних кампаній режим На-
полеона пав у двобої з силами Європи. Вели-
ка епопея війн революції, консульства та імпе-
рії завершилася кривавою поразкою Франції 
на полі битви при Ватерлоо 18 червня 1815 
року. 

Післянаполеонівська Франція у XIX столітті 
брала участь у численних військових конфлік-
тах — від інтервенцій до Іспанії 1820-1830-х 
років, завоювання Алжиру, експедицій до Індо-
китаю та Мексики, Кримської війни 1853-
1855 pp., до франко-прусської війни 1870-
1871 pp. Після катастрофічної поразки в остан-
ній назріла необхідність у введенні загальної 
військової повинності (1905 p.), що було 
важливим етапом у розвитку сучасної армії. 

Участь збройних сил Франції у 1-й та ІІ-й 
світових війнах та у збройних конфліктах т. зв. 
«деколонізаційного періоду» (Індокитай 1946-
1956 pp., Алжир 1954-1962 pp.) остаточно 
викристалізувала сучасні підходи Франції до 
будівництва збройних сил та участі країни в 
оборонних структурах європейського співтова-
риства та OOH. Після модернізації 1962 р. 
Франція грунтує свою національну оборону на 
засадах стратегії стримування, спираючись на 
ядерні озброєння. Франція як член НАТО, ЗЄС 
і постійний член Ради Безпеки ООН бере 
участь у виконанні завдань у «гарячих точках» 
світу — Боснії, Руанді, Чаді та ін. 

Важливий аспект оборонної політики 
Франції базується на встановленні тісних 
зв'язків з країнами Східної Європи та колиш-
нього СРСР, зокрема були підписані угоди з 
питань оборони та співробітництва у сфері оз-
броєнь між Французькою республікою та 
Україною. 



Франція, НАТО і європейська 
політика колективної безпеки 

Франція виступає за перерозподіл 
відповідальності між Європою і США, 
що посилить трансатлантичний зв'я-
зок. Зустріч міністрів закордонних 
справ, котра відбулась у Берліні, 
дозволила досягти значного прогресу 
в цьому напрямку: в майбутньому 
європейці зможуть використовувати за 
відповідальним рішенням Західно-Єв-
ропейського Союзу збройні засоби 
альянсу для проведення операцій, в 
яких США не мають намір брати без-
посередню участь. 

Це рішення, якщо його перекласти 
на мову фактів, відкриває дорогу 
Франції для повної та рівноправної 
участі в структурах оновленого союзу 
НАТО. 

Бойові завдання та організація 
Збройних Сил 

1960 року президент Франції гене-
рал Шарль де Голль чітко визначив 
оборонну політику Франції, військова 
стратегія якої базується на політиці 
ядерного стримування з метою захис-
ту своєї єдності та забезпечення неза-
лежності. 

Франція знаходиться на європей-
ському континенті, є членом Атлантич-
ного альянсу, хоча за її прагненням до 
незалежності, вона вийшла із складу 
об'єднаного військового командування 
НАТО. Франція має життєво важливі 
інтереси у світі: її департаменти та 
заморські території мусять бути надій-
но захищені. Численні угоди про обо-
рону були підписані між Францією та 
багатьма іншими державами. З іншого 
боку, безпека країни залежить від 
постачання енергетичних й інших ре-
човин, у зв'язку з чим Франції потріб-
но забезпечити свою військову при-
сутність у багатьох регіонах світу. 

Міністр оборони (пан Шарль Мійон) 
відповідає перед прем'єр-міністром 
(пан Апен Жюпе) за проведення війсь-
кової політики і, зокрема, приведення 
у бойову готовність, використання і 
мобілізацію збройних сил, а також 
військової інфраструктури. 

Начальник штабу Збройних Сил 
Франції (генерал Дуен) відповідає в 
межах своїх повноважень за викорис-
тання збройних сил і їхню загальну 
організацію. 

Командувачі Сухопутних військ (ге-
нерал Мерсьє), Військово-Морських 
Сил (адмірал Лефевр) і Військово-
Повітряних Сил (генерал Рану) відпові-
дають за підготовку кожного з видів 
збройних сил. 

Сухопутні війська 

На Сухопутні війська Франції по-
кладаються завдання: 

- підтримання стратегії стримуван-
ня; 

Президент Франції Жак ШИРАК з 
генералітетом збройних сил країни 

Військовослужбовець уславленого 
Французького іноземного легіону. 
В останні роки серед легіонерів 
чимало громадян з країн Центральної 
та Східної Європи, у тому числі й 
українців 

- забезпечення захисту національ-
ної території від будь-якої загрози, 
включаючи тероризм; 

- сприяння безпеці й обороні Єв-
ропи та басейну Середземного моря; 

- сприяння діям по захисту миру 
та дотриманню міжнародного права; 

- забезпечення виконання завдань 
громадського характеру. 

Особовий склад Сухопутних військ 
країни нараховує 239 100 військово-
службовців (із яких 55 відс. становлять 
призовники) та 32 400 цивільних служ-
бовців. Загальна кількість — 271 000 
чоловік. З них сформовано 9 дивізій і 
129 полків; вони мають на озброєнні 
927 важких бойових танків (АМХ-30 та 
«Леклерк»), 350 легких танків (АМХ 10 
RC), а також 340 гелікоптерів («Газель» 
і «Пума»). 

Наземні сили розподіляються на 
чотири великі компоненти: 

- Війська територіальної оборони 
на 80% укомплектовані резервістами і 
мають у своєму складі два кадрових 
піхотних полки, призначені для захис-
ту стратегічних ядерних сил, десять 
кадрових полків оборони і військових 
регіонів. На основі восьми військових 
регіонів утворюється військова терито-
ріальна організація як під час кризи, 
так і у випадку ведення війни, яка 
об'єднує три військові округи, 50 пол-
ків резерва, котрі оснащені сучасною 
бойовою технікою. 

- 17 000 військовослужбовців, з 
яких сформовано сім полків і дев'ять 
батальйонів, що входять до складу сил 
присутності і дислокуються на терито-
ріях деяких зарубіжних країн (Габон, 
Центрально-Африканська Республіка, 
Сенегал), з якими Франція уклала дво-
сторонні угоди про оборону, а також 
сили захисту суверенітету у заморсь-
ких департаментах і територіях 
(о. Реуньон, Мартініка, Гвіана). 

- Бойові сили, до складу яких 
входять: 

а) 3-й армійський корпус, який 
складається з трьох бронетанкових 
дивізій, гірсько-піхотної дивізії, аеро-
мобільної бригади, двох полків бойо-
вих гелікоптерів, однієї ескадрильї 
зв'язку та організаційно-штатних під-
розділів; 

б) сили швидкого реагування 
(СШР), до складу яких входять 55 000 
військовослужбовців і 15 000 одиниць 
бойової техніки; організаційно вони 
складаються з двох легких бронетан-
кових дивізій, парашутно-десантної 
дивізії, аеромобільної дивізії та органі-
заційно-штатних підрозділів. Аеромо-
більна дивізія СШР складається з 
трьох полків бойових гелікоптерів і од-
ного полка гелікоптерів бойового уп-
равління та маневру. 

- Європейський корпус, до складу 
якого входять одна французька броне-
танкова дивізія, а також змішана 
франко-німецька бригада. 



ськово-повітряні зони оборони: на 
півночі (поблизу м. Тур) і на півдні 
(Екс-ан-Прованс). 

Система організаційно-штатного 
підпорядкування складається з п'яти 
командувань: 

- Командування тактичних ВПС. До 
його складу входять 7 800 чоловік і 350 
бойових літаків («Міраж» 2000, 
«Ягуар», »Міраж» F1), які в оперативно-
му відношенні розподіляються на 20 
винищувальних авіаційних груп і 2 роз-
відувальні авіаційні групи. 

- Транспортне авіаційне команду-
вання. Тут використовується авіаційна 

Надзвичайний і Повноважний Посол 
Франції в Україні 
пан Домінік ШАССАР 

- Середземноморський ВПО (штаб 
у м. Екс-ан-Прованс); 

- Атлантичний ВПО (штаб у 
м. Бордо). 

Штаби військово-повітряних окру-
гів дислокуються на військово-повітря-
них базах, що розташовані в зонах їх-
ніх територіальних командувань. 

Система оперативного підпорядку-
вання складається з двох постійно ді-
ючих командувань: 

- Стратегічне авіаційне команду-
вання, яке об'єднує два з трьох компо-
нентів національних ядерних сил: на-
земний компонент (розгорнуто на пла-
то Альбіон, що знаходиться у півден-
но-східній частині Франції) і 
стратегічні ядерні сили 
повітряного базування, до 
яких входять дві авіаційні 
ескадри стратегічних бом-
бардувальників «Міраж» IVP, 
три авіаційні ескадри бага-
тоцільових винищувачів «Мі-
раж» 2000 N. При виконанні 
бойових завдань на великих 
відстанях для дозаправлен-
ня пальним цієї авіаційної 
техніки у повітрі використо-
вуються паливнозаправники 
С 135 FR. 

- Командуванню Сил 
Протиповітряної Оборони і 
Військово-Повітряних опе-
рацій підпорядковані дві вій-
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Військовий аташе 
Посольства Франції в Україні 

пан Франсіс МОНКОБЕГ 

Військово-Повітряні Сили 

На Військово-Повітряні Сили Фран-
ції покладено виконання таких основ-
них завдань: 

- підтримання у готовності страте-
гічних повітряних сил, озброєних засо-
бами доставки боєприпасів або балі-
стичних ракет-носіїв ядерної зброї; 

- охорона потенційних об'єктів 
ядерного удару ймовірного противни-
ка; 

- постійне спостереження за по-
вітряним простором країни; 

- викриття та оцінка повітряної за-
грози і пов'язане з нею гарантування 
суверенітету національного простору; 

- розвідувальна діяльність з метою 
виявлення відомостей про розташу-
вання об'єктів і оцінка оборонних за-
собів супротивника; 

- нанесення ударів по потенціалу 
супротивника, прикриття і підтримка 
своїх сил на полі бою; 

- приведення до бойової готовно-
сті повітряного компоненту сил при-
криття. 

До складу Військово-Повітряних 
Сил входить 89 200 військовослужбов-
ців і 4 900 цивільних службовців, зага-
лом — 94 100 чоловік. На озброєнні 
ВПС знаходяться 405 бойових літаків, 

86 транспортних літаків, 11 паливно-
заправників С135 і 101 гелікоптер. У 
сукупності особовий склад виконує 
350 000 польото-годин щороку. 

Крім органів центрального керівни-
цтва у французьких ВПС встановлено 
три системи підпорядкування: терито-
ріальне, оперативне і організаційно-
штатне. 

Система територіального підпо-
рядкування складається з трьох війсь-
ково-повітряних округів (ВПО): 

- Північно-Східний ВПО (штаб у 
м. Віллакубле); 



техніка різного призначення загаль-
ною кількістю 300 одиниць (транспорт-
ні літаки С 160 «Трансалль», С 130 
«Геркулес», «Фалькон» 900, гелікопте-
ри «Алуетт», «Пума»). 

- Авіаційне командування систем 
спостереження, збору інформації і 
зв'язку. 

- Навчальне авіаційне командуван-
ня забезпечує проведення більш як 
2 000 різноманітних навчальних курсів. 
4 000 слухачів мають можливість про-
ходити таку підготовку одночасно. На-
вчальні заклади знаходяться в містах 
Салон-де-Прованс, Коньяк, Тур, Нім, 
Рошфор. 

човнів «Сюффрен», «Турвілль» та 
системами протичовнового захисту 
«Ла Файєтт». 

Інші кораблі постійно забезпечують 
присутність Франції на заморських те-
риторіях (фрегати типу «Флореаль») 
або виконують завдання тилового за-
безпечення (паливні танкери, плаваю-
чі майстерні тощо). 

Національна жандармерія 

До складу національної жандарме-
рії входить 92 230 військовослужбовців 
і 1 220 цивільних службовців, загалом 
— 93 450 чоловік. 

' Імператор Наполеон І визначив 
жандармерію як «...організацію своє-
рідну, яка не існує в жодній країні Єв-
ропи, яка є найбільш ефективним за-
собом підтримання спокою у країні; 
цей нагляд здійснюється наполовину 
цивільними і наполовину військови-
ми...» 

Жандармерія є суспільною служ-
бою відомчого характеру (переважно 
міністерство оборони і міністерство 
юстиції). їй на постійній засаді надає-
ться статус військової організації, але 
забороняється втручатися у справи, 
котрі мають відношення до політики, 
або виконувати таємні завдання. 

Організаційно жандармерія скла-
дається з: 

- Командування диверсійно-розві-
дувальних авіаційних груп, що дисло-
кується на базі ВПС у місті Нім. До 
його складу входить 6 400 чоловік, 
розподілених на 36 авіаційних груп 
або взводів охорони, які беруть участь 
у виконанні завдань по охороні в 
багатьох країнах світу (наприклад, 
о. Реуньон, Гаяна), а також завдань в 
розв'язанні конфліктів і надання гума-
нітарної допомоги (Чад, Руанда). 

Національні 
Військово-Морські Сили 

До складу ВМС входять 63 800 
військовослужбовців і 6 600 цивільних 
службовців, загалом 70 400 чоловік; 
101 бойовий корабель, в тому числі 2 
авіаносці та авіаційні групи; 6 атомних 
ударних підводних човнів, 7 дизельних 
підводних човнів, 15 фрегатів першого 
рангу, загальна водотоннажність яких 
становить 314 000 тонн. Крім цього, до 
ВМС входять 33 літаки для ведення 
морського патрулювання. 

До складу військово-морських сил 
входять: 

- Частини центрального підпоряд-
кування; 

- Головні оперативні командуван-
ня: 

- Командування океанськими стра-
тегічними силами (ALFOST); 

- Командування ВМС на Атлантиці 

(CECLANT) і Командування 
ВМС на Середземному морі 
(CECMED); 
- Командування ВМС в Ін-
дійському океані (ALINDIEN) 
і Командування ВМС у 
Тихому океані; 
- Частини регіонального 
або локального підпорядку-
вання у Франції (бази ВМС 
Шербур, Брест, Тулон) і на 
заморських територіях (ба-
зи ВМС Папеєте, острови 
Зеленого Мису). 
- Надводні сили, сили 
морської авіації, підводні 
човни. 

Атомні ракетні підводні 
човни є головною зброєю, 

яка входить до складу засобів забез-
печення втілення французької оборон-
ної політики стримування. У теперіш-
ній час 5 ПЧАРБ «Террібль», 
«Фудруаян», «Ендонітабль», «Тоннан», 
«Енфлексібль», озброєні балістичними 
ракетами М4 з бойовою головкою, що 
розділяється, перебувають у складі 
ВМС Франції. 

Ударні підводні човни, що знаходя-
ться на озброєнні ВМС Франції розпо-
діляються на дві категорії: 

- 6 ударних атомних підводних 
торпедних човнів, перший з яких «Ру-
бі» увійшов до складу ВМС у 1983 році; 

- 4 ударних дизельних підводних 
торпедних човни типу «Агоста» водо-
тоннажністю 1 200 тонн і 4 одиниці 
типу «Дафне» водотоннажністю 800 
тонн. 

До бойового складу ВМС країни 
входить 2 авіаносці: «Клемансо» і 
«Фош». На цих авіаносцях базуються 
винищувачі-штурмовики «Супер Етан-
дар», озброєні ракетами «Екзосет», 
перехоплювачі «Крузадер», літаки-роз-
відники «Етандар» IV Р і протичовнові 
літаки «Алізе». 

Завдання патрулювання морського 
простору покладається на 2 флотилії 
літаків «Атлантік» 2, що дислокуються 
на військовій базі Лор'ян. 

Бойові кораблі обладнані система-
ми протиповітряної оборони «Кассар», 
системами захисту від підводних 



- двох великих фунціональних ком-
понентів, якими є департаментська 
жандармерія й мобільна жандармерія; 

- формувань особового призна-
чення, до яких належать національна 
гвардія, жандармерія ВПС, портова 
жандармерія та жандармерія забезпе-
чення повітряних перевезень. 

У 1995 році сили національної жан-
дармерії Франції мали чисельність: 

Загальні служби 
18 130 військовослужбовців, 
29 780 цивільних службовців, 

тобто 47 910 чоловік. 
Загальна чисельність Збройних 

Сил складала 577 360 чоловік, з яких 
502 460 військових та 74 900 цивіль-
них. 

Нова оборона 

У лютому 1996 року головнокоман-
дувач Збройних Сил Франції, Прези-
дент Французької Республіки пан Жак 
Ширак прийняв рішення запропонува-
ти військову реформу. 

Вона буде проводитись у рамках 
закону, в якому будуть викладені ос-
новні принципи змін у військовій галу-
зі, що відбудуться у 1997-2002 роках. 

Наприкінці цих шести років Фран-
ція матиме професійні Збройні Сили, 
які будуть відповідати вимогам її без-
пеки й міжнародним зобов'язанням. 

Принцип ядерного стримування за-
лишається фундаментальним елемен-
том французької стратегії. Національні 
сили стримування будуть мати два 
додаткових модернізованих компонен-
ти: з одного боку, океанські стратегічні 
сили будуть мати чотири ПЧАРБ і по-
ступово оснащатимуться підводними 
човнами нового покоління, з другого, 
модернізовані засоби стримування 
повітряного базування. Засоби стри-
мування наземного базування, які 
дислокуються на плато Апьбіон, будуть 
виведені із складу Збройних Сил, а 
також ракети «Адес», які знаходяться 
на озброєнні Сухопутних військ. 

Структура Збройних Сил Франції 
буде змінена з метою забезпечення 
виконання першочергових оператив-
них вимог, якими є запобігання кризам 
і конфліктам та переміщування сил. 
Завдання запобігання кризам і конф-
ліктам в першу чергу покладається на 
засоби збирання розвідувальної ін-
формації. Виходячи з цього, пріо-
ритетність надаватиметься викори-
станню космічних засобів і посиленню 
спеціальних служб. Розбудова цих за-
собів, котра потребує значних фінан-
сових витрат, буде здійснюватись ра-
зом з європейськими союзниками 
Франції. 

Переміщення військ є пріоритет-
ним завданням звичайних сил. Фран-
ція має намір набути можливостей 
розміщення сил на віддаленому ТВД 
чисельністю до ЗО 000 чоловік і, вод-
ночас, чисельністю до однієї брига-

ди — на іншому ТВД. ВПС повинні бу-
ти спроможними розгорнути до 100 
бойових літаків на базах, що забезпе-
чують завдання переміщення. Військо-
во-Морські Сили повинні мати потен-
ційні можливості задіяти авіаційно-
морську групу й значні підводні сили. 

Загальна чисельність збройних сил 
буде зменшена на одну третину, тому 
підвищуються вимоги до професіона-
лізму військ. 

Сухопутні війська будуть реоргані-
зовані і складатимуться з бронетанко-

вих сил, механізованих сил, ударного 
бронетанкового з'єднання та ударного 
піхотного з'єднання. Ці чотири компо-
ненти замінять існуючі у теперішній 
час дев'ять дивізій. Бойові можливості 
бронетанкових сил будуть підтримува-
тись за рахунок важких і легких танків, 
а також введеням до складу сил де-
кількох сотень танків «Леклерк» і ге-
лікоптерів вогневої підтримки «Тигр». 

До складу Військово-Морських Сил 
буде входити авіаційно-морська група. 
Планується будівництво другого авіа-



Збройних Сил Франції 

Старший сержант Старший капрал Капрал Жандарм першого класу 

носця. Кількість ударних підводних сил 
зменшиться, але вони будуть модерні-
зовані. Засоби стримування, що дис-
локуються на підводних човнах, зали-
шатимуться у складі ВМС. 

Військово-Повітряні Сили матимуть 
більш компактний, але модернізова-
ний авіаційний парк. 

На жандармерію покладатиметься 
виконання звичайних завдань, пов'я-
заних із внутрішньою безпекою, але її 
діяльність все більше буде спрямову-
ватись на захист території країни. 

Низка завдань по підтримці й мате-
ріальному забезпеченню буде переда-
на чи довірена цивільним. 

Збройні Сили Франції у 2015 році 
матимуть: 

- загальну чисельність особового 
складу армії нового зразка — 434 000 
чоловік, з них 352 700 військовослуж-
бовців і 81 300 цивільних; 

- Сухопутні війська — 170 000 чо-
ловік, з них 136 000 військовослужбов-
ців, чотири з'єднання, 85 полків, 420 
сучасних бойових танків, 180 гелікоп-

терів; 
- Військово-Морські Сили — 56 

500 чоловік, з них 45 500 військово-
службовців, 81 бойовий корабель во-
дотоннажністю 234 000 тонн, 1 авіацій-
но-морська група, що нараховує 
близько 40 бойових літаків; 

- Військово-Повітряні Сили — 
70 000 чоловік, 63 000 військовослуж-
бовців, 300 сучасних бойових літаків, 
52 транспортних літаки; 

- Національна жандармерія — 
97 900, з них 95 600 військовослуж-
бовців. 

Таким чином, головні напрямки по-
літики оборони та безпеки Франції є: 

На Європейському континенті. 
Політика оборони та безпеки 

Франції, включаючи власний ядерний 
компонент, цілком вписується у єв-
ропейську перспективу. 

Ядерне стримування. 
Ядерна стратегія Франції носить 

стримуючий і оборонний характер. Во-
на спрямована на те, щоб оберігати 
життєві інтереси країни від будь-якої 
загрози, незалежно від її форми та 
місця походження. І хоча тепер стра-
тегія стримування вже не займає 
центральне місце, яке їй належало за 
часів «холодної війни», вона є останнім 
засобом, який гарантує безпеку і не-
залежність Франції. 

Франція забезпечила на майбутнє 
надійність і безпеку своїх сил стриму-
вання. Нині вона приступила до адап-
тації цих засобів до нового стратегіч-
ного контексту. 

Посилення ядерної взаємодії між 
Францією та Великобританією спря-
моване на двостороннє посилення сил 
стримування. 

Ця взаємодія вписується в пер-
спективу «узгодженого стримування» в 
Європі, прогресивний підхід, в якому 
Франція пропонує своїм партнерам 
брати участь. 

Можливості вплинути на рішення 
всесвітнього значення Франція розу-
міє як виконання всіх взятих нею зобо-
в'язань у сфері роззброєння та нероз-
повсюдження ядерної зброї на підста-
ві таких принципів, як право кожного 
на безпеку, пошук рівноваги на рівнях 
значно меншої чисельності сил 
(збройних), визначення реалістичних 
етапів, вирішальне значення контролю 
за виконанням підписаних угод. 

Таким чином пояснюються сучасна 
позиція та ініціативи Франції у цій сфе-
рі, а саме: остаточне припинення 
ядерних випробувань, припинення ви-
робництва розчеплюваних речовин 
для використання їх у військових цілях, 
значне скорочення її розгорнутих 
ядерних арсеналів, діяльність, спрямо-
вана на завершення процесу перего-
ворів у Женеві, підтримка і розвиток 
руху за розширення зон, вільних від 
ядерної зброї, активна участь у бо-
ротьбі проти розповсюдження ядерної 
зброї. 
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Після корейської війни головною тенден-
цією розвитку літаків тактичної авіації стало 
збільшення швидкості, маневреності й жит-
тєздатності, а також розширення діапазону 
висот бойового використання. 

Наприкінці 50-х років на озброєнні ППО 
Сухопутних військ були буксировані автома-
тичні зенітні гармати; 37-мм (зр. 1939 р.) 61-
К і 57-мм С-60, а також самохідні здвоєні 
установки ЗСУ-57-2. 

Усі артсистеми користувалися снарядами 
з обойми й мали повітряне охолодження 
стволів. Темп ведення вогню був дуже малий: 
гармата 61-К забезпечувала 150—180 
постр./хв.; гармата С-60 і ЗСУ-57-2 - 100-
120 постр./хв. на один ствол. Повітряне охо-
лодження стволів обмежувало безперервну 
чергу: у 61-К - сотнею, у 57-мм автоматів — 
50-ма пострілами, після чого вони потребу-
вали довгої перерви у стрільбі. 

З цих трьох систем лише С-60 мала авто-
матичне дистанційне наведення від радіоло-
каційного комплексу, а в 61-К і ЗСУ-57-2 на-
ведення здійснювалося за допомогою оптич-
ного прицілу. Великою вадою було й те, що 
самохідна ЗСУ-57-2, перебуваючи в русі, не 
могла вести вогню. 

Таким чином, наприкінці 50-х років ці три 
артилерійські системи вже не відповідали 
вимогам ППО сухопутних військ. 

У 1954-1957 pp. було здійснено кілька 
спроб використання 57-мм зчетвереного зе-
нітного корабельного автомата для ППО су-
хопутних військ. Але калібр 57-мм на той час 
вважався завеликим для стрільби по малови-
сотних цілях, особливо при відсутності радіо-
детонатора. Окрім того, темп ведення вогню 
у 57-мм автоматів був дуже повільний. 

У 1955-1959 pp. було випробувано декіль-
ка 23-мм буксированих установок, але на оз-
броєння прийнято тільки здвоєну ЗУ-14 на 
двоколісній базі, розроблену під керівницт-
вом М.М. Афанасьєва і П.Г. Якушева. ЗУ-14 
офіційно було прийнято на озброєння Поста-
новою Ради Міністрів СРСР від 22.03.1960 р. 
і присвоєно індекс ЗУ-23. 

ЗУ-23 першими отримали повітряно-де-
сантні війська. Крім того, вона була прийнята 
на озброєння країнами Варшавського Дого-
вору та десятками малих країн. ЗУ-23 успіш-
но використовувалася й використовується до 
цього часу в багатьох локальних конфліктах. 

• і
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Але попри позитивні характеристики ЗУ-23 
мала й суттєві недоліки. Вона, наприклад, не 
могла супроводжувати танкові та мото-
стрілецькі підрозділи, точність вогню знижу-
валася із-за наявності ручного наведення і 
сутності радіолокаційного приладного ком-
плексу (РПК). 

17 квітня 1957 року Рада Міністрів СРСР 
прийняла постанову про розробку нових 
швидкострільних ЗСУ «Шилка» та «Єнісей». 
Формально ці ЗСУ не були конкурентами, по-
заяк «Шилка» розроблювалася для забезпе-
чення ППО мотострілецьких полків і уражен-
ня цілей на висотах 1 500 м, а «Єнісей» — для 
ППО танкових полків й дивізій і мав діяти на 
висотах до 3 000 м. 

Для ЗСУ-23-4 було прийнято автомат 
2А7, який був модифікованою версією авто-
мата від ЗУ-23. В його конструкцію ввели ко-
жух з елементами рідинного охолодження, 
пневматичний механізм перезаряджання й 
електроспуск. Охолодження стволів відбува-
лося за рахунок прогонки води або антифри-
зу по канавках на зовнішній поверхні стволів. 

Після черги у 50 пострілів — перерва 2-
3 с, після 120-150 перерва 10-15 с. Після 
3000 пострілів ствол потребував заміни. Боє-
припаси було прийнято також від ЗУ-23 . 

Стрільбу по цілях можна було вести в чо-
тирьох режимах. 

Перший (основний) — це режим автома-
тичного супроводження, коли координати і 
дальність визначаються РЛС, після чого РПК 
автоматично виробляє повні кути наведення 
та видає їх на приводи наведення, які авто-
матично наводять гармату в точку уперед-
ження. 

Другий — візірний пристрій наводиться 
оператором пошуку, а РЛС працює в режимі 
радіодалекоміра. Цей режим є допоміжним і 
використовується при наявності перешкод, 
які викликають перебої в роботі системи на-
ведення антени. 

Третій — робота ЗСУ по параметрах руху 
цілі, які запам'ятовуються. 

Четвертий — ручне управління. 
Корпус ЗСУ мав протикульове бронюван-

ня. Гусенічне шасі «Шилки» було розроблено 
під керівництвом Астрова, причому значна 
частина вузлів шасі використовувалася від 
дослідної самохідної установки СУ—85. Дви-
гун — високооборотний дизель В-6Р. ЗСУ-
23-4 було обладнано протитанковим захис-
том. 

На кресленнях: 

1. Зенітна самохідна установка ЗСУ-57-2 

2. Швидкострільна зенітна самохідна 
установка ЗСУ-23-4 «ШИЛКА» 

3. Російський зенітний ракетно-гарматний 
комплекс «ПАНЦИР» 
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Паралельно з «Шилкою» здійснювалася 
розробка ЗСУ-32-2 «Єнісей». Тут використо-
вувався автомат БООП, патрони до якого не 
підходили до інших автоматів Радянської 
Армії і ВМФ. Шасі для «Єнісею» було спроек-
товано у КБ «Уралмашу» під керівництвом 
Єфімова на базі дослідної самохідної уста-
новки СУ-100П. 

ЗСУ «Шилка» і «Єнісей» паралельно про-
ходили випробування, хоча і за різними про-
грамами. Було підтверджено, що нові ЗСУ 
мають суттєві переваги перед зенітними за-
собами, які тоді були на озброєнні військ. У 
висновках комісії за результатами випробу-
вань було записано: 

— вага «Єнісею» 28 т, що не припустимо 
для озброєння мотострілецьких підрозділів і 
ПДВ; 

— на висоті 200 і 500 м «Шилка» має 
більшу ефективність, ніж «Єнісей», відповідно 
у 2 і 1,5 рази. 

У висновках комісії не надано чіткої пере-
ваги «Шилці» порівняно з «Єнісеєм». Комісія 
рекомендувала прийняти на озброєння оби-
дві ЗСУ. Але постановою Ради Міністрів 
СРСР від 5 вересня 1962 р. це було визначе-
но тільки щодо «Шилки», а 20 вересня нака-
зом припинено подальші роботи над «Єнісе-
єм». 

Серійне виробництво «Шилки» було запо-
чатковано лише 1964 р. У подальшому істо-
рію «Шилки» треба розглядати дуже виваже-
но. З одного боку, вона була прийнята на оз-
броєння багатьма країнами і застосовувала-
ся майже в усіх локальних війнах 70-90-х ро-
ків, зокрема і в бойових діях у Чечні. 

У ході операції «Буря в пустелі» «Шилка» з 
успіхом знищувала сучасні літаки і крилаті 
ракети, в той час як усі інші іракські засоби 
ППО було ліквідовано. В Афганістані і в боях 
на території колишнього СРСР «Шилка» про-
демонструвала відмінні характеристики при 
підтримці піхоти в пустелі, горах і населених 
пунктах. 

Але майже наступного дня після прийнят-
тя на озброєння «Шилки» почалися розмови 
про її модернізацію щодо підвищення її вог-
невої міці та в першу чергу — збільшення 
ефективної висоти стрільби і руйнівної дії 
снаряда. 

Тільки через сім років проектних робіт і 
дослідно-конструкторської праці було вирі-
шено відмовитися від модернізації «Шилки» й 
створити принципово новий комплекс. 

Таким комплексом, першим у новому по-
колінні засобів ППО Сухопутних військ став 
ЗСГРК «Тунгуска», який брав участь у ново-
річному штурмі Грозного в складі Майкоп-
ської 131-ї бригади (6 машин), що діяли до-
сить неефективно і були швидко знищені. 

Наприкінці 1994 р. у Росії було створено 
макет нового зенітного ракетно-гарматного 
комплексу «Панцир», а в серпні 1995 р. пер-
ший дослідний зразок цього комплексу було 
продемонстровано на авіаційній виставці у 
м. Жуковському. 

Дмитро ЙОГАНСЕН, 
конструктор, 

Ігор ДЕГТЯРЬОВ, 
історик 

Зенітний самохідний гарматно-ракетний 
комплекс «ТУНГУСКА» 

Зенітний самохідний ракетно-гарматний 
комплекс «ПАНЦИР» 

9М311 (SA-19) Missile 



Вінниця, Свердлова, 185. За цією адресою, в нап-
рочуд мальовничому і затишному куточку міста, 
звідки рукою подати до Південного Бугу, знаходить-
ся Центр медичної реабілітації і фізіотерапії Збройних 
Сил України, який очолює полковник медичної служ-
би Петро Мельник. У порівнянні з іншими 24 санатор-
но-лікувальними закладами Міністерства оборони, 
він — «молодий». Але вже твердо стоїть на ногах. 

Слід зазначити, що цей лікувальний заклад виник 
не в один день і не на пустому місці. В 1949-1972 pp. 
тут знаходився будинок відпочинку ВПС колишнього 
Радянського Союзу, в 1972-1993 pp. — санаторій, з 
січня 1993 —клінічний санаторій — науково-методич-
ний центр. А 20 березня цього року за наказом 
Міністра оборони України він стає Центром медреа-
білітації і фізіотерапії Збройних Сил України. Ось та-
ка історія його виникнення. 

Спадщина, що дісталася в 1991 р. полковнику ме-
дичної служби Петру Мельнику, не викликала задово-
лення: адміністративні будинки, житлові корпуси ма-
ли непривабливий вигляд, бо не ремонтувалися 
впродовж багатьох років. Не кращою була і 
матеріально-технічна база. Тож довелось новому на-
чальнику перекваліфікуватися на деякий час з лікаря-
кардіолога у прораба. Протягом року майже всі 
основні ремонтно-відновлювальні роботи були 
завершені. А щоб і сама територія мала більш прис-
тойний вигляд, завезли 400 автомашин чорнозему і 
розбили клумби з квітами, посадили дерева, всю 
територію огородили парканом. Впоравшись із пер-
шочерговими роботами, порадившись з колегами і 
зваживши всі «за» і «проти», Петро Степанович при-
ходить висновку, що санаторій, може приносити й 
більше користі. Врахувавши, що він знаходиться у 
регіоні, котрий не має таких природних факторів, як 
Крим чи Карпати, запропонував перепрофілювати 
його на клінічний. У Головному військово-медичному 
управлінні Генерального штабу Збройних Сил Украї-
ни Мельника підтримали, і він зі своїми колегами-од-
нодумцями почав активно працювати над зміною 
існуючого штату, розширенням лікувально-діагнос-
тичної бази. Згодом відкрили відділення відновлю-
вального лікування хворих військовослужбовців і 
членів їхніх сімей, які перенесли гострий інфаркт 
міокарда; неврологічне — для тих, хто переніс 
ішемічний та геморогічний інсульт; відновлювального 
лікування льотного складу ВПС України, яке має неа-
бияке значення для підвищення їхньої боєздатності; 
гастроентерологічне відділення для лікування хворих 
із захворюванням шлунково-кишкового тракту. 

Відкрити — відкрили, але для їх ефективної робо-
ти потрібна була якісна діагностична база. Дещо, 
правда, було. Та і керівництво ГВМУ з розумінням 
ставилося до проблем реформаторів з Вінниці, на-
даючи їм посильну матеріальну допомогу. Все це да-
ло змогу почати заробляти гроші. У 1993 році в 
санаторії почали лікуватися та відпочивати громадя-
ни Канади, Іспанії, Німеччини. Це свідчить про те, що 
Петру Мельнику за два роки вдалося зробити чима-
ло. Адже на Заході, як відомо, люди вміють рахувати 
кожну копійку, і коли б у Вінниці їх погано лікували, то 
вони б сюди не приїздили. 

Побачивши, що санаторій має перспективу, Го-
ловне військово-медичне управління почало надава-
ти більш відчутну допомогу. До того ж і сам санаторій 
вже не потребував реклами, бо лише за 2-ге півріччя 
1994 року за рахунок продажу путівок за комерційни-
ми цінами казна поповнилася 18-ма мільярдами 
карбованців. Це дало змогу побудувати житловий бу-
динок на 38 квартир, взявши у держави лише 10 
мільярдів, і цим самим вирішити на той час житлову 
проблему. 

ЗДОРОВ'Я 
ОСТРІВЕЦЬ 



— Ми майже досягли своєї мети, — говорить полковник медичної 
служби Петро Мельник. — Адже запрацювали на повну потужність 
кардіологічне, неврологічне, гастроентерологічне, відновлювального 
лікування відділення, яких раніше не було. Останнє, до речі, оснаще-
не апаратурою, за допомогою якої визначається фізичний і психофі-
зіологічний стан льотчиків. Є для них і тренажер із програмним забез-
печенням, яке дозволяє імітувати повітряний бій з «противником», вог-
неве ураження наземних цілей. Я вдячний акціонерному товариству 
«Вінницяенерго», яке ще 1993 року виділило нам 250 млн карбованців 
(гроші на той час великі), за допомогою яких ми реалізували чимало 
своїх планів. Спасибі й директорові цього AT Павлові Костянтиновичу 
Пісклярову, котрий подарував нам чимало високоякісної медичної апа-
ратури. 

Сьогодні в Центрі медичної реабілітації та фізіотерапії — чим може 
похвилитися не кожна обласна лікарня — працюють 6 докторів медич-
них наук, більше 10 кандидатів медичних наук і майже стільки ж пи-
шуть дисертації на здобуття цього звання, використовується близько 
400 методик при лікуванні різних захворювань. 

Мені здається, всі ці досягнення стали можливими і завдяки харак-
терові керівника санаторія. 

Петро Степанович задніх ніколи не пас: з відзнакою закінчив мед-
інститут, навчався у Військово-медичній академії ім. С. Кірова, двічі от-
римував військові звання достроково, є кандидатом медичних наук. 
Указом Президента України від 2 грудня 1994 року йому присвоєно 
звання «Заслужений лікар України». Разом з колегами успішно рефор-
мував колишній санаторій, перетворивши його в нинішній центр, про 
який знають не лише за межами Поділля, а й України. Тепер, здава-
лося б, живи спокійно, тим більше, що життя влаштоване. Так ні. Та-
кої вже вдачі ця людина, що не в її правилах зупинятися на досягнуто-
му. Мельник не був би Мельником, якби не жив планами на майбутнє. 
Нещодавно Центр медичної реабілітації і фізіотерапії Збройних Сил 
України увійшов до міжнародної інформаційної системи «Інтернет». Це 
дасть змогу отримувати різноманітну медичну інформацію і викорис-
товувати її в щоденній роботі. Нещодавно створене й успішно працює 
урологічне відділення, де за допомогою літотриптера ізраїльської 
фірми «Дайрекс» проводять дріблення каменів у нирках, сечоводах, 
сечовому міхурі. 

Разом з колегами Петро Степанович активно працює і над ство-
ренням відділення серцево-судинної хірургії. 

Не забувають тут про технічне оснащення відділень новітньою апа-
ратурою кращих світових зразків. Неврологічне нещодавно поповни-
лося кольоровим сканером з доплерівським ефектом «Логідоп» для 
проглядання судин головного мозку і периферійних судин. 

У кардіологічному відділенні, наприклад, є функціональний кабінет 
холтерівського добового моніторування серцевої діяльності. 

Вже сьогодні Центр медреабілітації та фізіотерапії ЗС України 
успішно конкурує не лише з кращими медичними закладами Віннич-
чини, а й усієї України. 

— Якою б першокласною медичною апаратурою ми не володіли, 
все одно головне багатство Центру — це люди, які в ньому працюють, 
— говорить Петро Степанович. — Без них вона нічого не варта. 

Полковник медичної служби Мельник з гордістю назвав мені прі-
звища своїх колег. Це — заступник з медичної частини — провідний 
кардіолог Центру підполковник медичної служби Анатолій Кобірнічен-
ко, заступник з наукової роботи полковник медичної служби Олексій 
Виноградов, провідний фізіотерапевт підполковник медичної служби 
Сергій Марущак, гастроентеролог майор медичної служби Олександр 
Головченко, начальник відділення військових медико-інформаційних 
систем капітан Олександр Новаковський, начальник відділення удар-
но-хвильового роздріблення каміння в нирках та автоматизації й сис-
тем управління старший лейтенант Володимир Чорноконь та багато 
інших. 

— Головне багатство людини — її здоров'я, — вважає полковник 
медичної служби Петро Мельник. — Коли його немає, то і білий світ 
не милий. Тому наш колектив робить усе можливе, аби людей, котрі 
потрапляють до нас, повернули до повноцінного життя, щоб вони 
раділи своїм дітям, онукам, самому життю. 

Майор Сергій ЗЯТЬЄВ. 

Фото автора 
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«ВІДРОДЖЕННЯ» 
На основі домовленості між Президентом України та відомим американським фінансистом 

і доброчинним діячем Джорджем Соросом з 1 січня 1994 року в Україні 
виконується Програма «Соціальна адаптація військовослужбовців» 

Програма здійснює адаптацію військовослужбовців до життя в умовах ринкової України і призначена для: 
— кадрових військовослужбовців, звільнених з лав Збройних Сил України після 1.01.91 p.; 
— кадрових військових, які ще служать, але включені у план звільнення в поточному році; 
— членів родин цих двох категорій військових. 

У рамках Програми CAB передбачено надання допомоги у трьох напрямках: 
— перенавчання з різних спеціальностей; 
— працевлаштування; 
— підтримка створення і становлення «Офіцерських підприємств». 

Програма здійснюється по всій Україні. Всіх зацікавлених просимо звертатись до центрів адаптації війсь-
ковослужбовців. Програму CAB допомагають виконувати Український освітній центр менеджменту та підприємництва й 
Українська Асоціація звільнених у запас кадрових військовослужбовців. 

Яків АЙЗЕНБЕРГ 
Генеральний директор 

Харківського НВО 
«Хартрон», 

професор, д.т.н., голова HP 

Богдан БУДЗАН 
Генеральний директор МІМ, 
к.т.н., заступник голови HP 

КІНАХ Ярослав 
постійний представник Європейського Банку 

реконструкції та розвитку в Україні 

Ж 

НАГЛЯДОВА 
РАДА 

Шш 

Андрій МАСЮК 
директор Міжнародного 

Інституту менеджменту 

Володимир СИТНИК 
начальник Головного управління виховної 
роботи Міністерства оборони України, 

генерал -майор 

Валентин ЗАИЧУК 
перший заступник 
міністра освіти України 

Микола КРАВЦІВ 
радник з питань безпеки Президентів США 
й України, генерал у відставці армії США 

Анатолій СОРОКІН 
перший заступник 
міністра праці України 

Геннадій АКСЬОНОВ 
директор Програми «Соціальна адаптація 
військовослужбовців» МФВ, 
секретар Наглядової Ради 

Номери телефонів центральної адміністрації програми CAB та її регіональних відділень: 

Регіональні відділення Програми CAB  
Київський регіональний Центр «АЛІСС» 
Тел.: (044) 213-72-16; тел./факс: 213-03-91 
Дніпропетровськ, тел./факс: (056-2) 47-74-64 
Донецьк, тел.: (062-2) 95-47-50; 
факс: 95-20-65 (Донецьке відділення МФВ) 
Львів, тел./факс: (032-2) 52-32-60 
Одеса, тел./факс: (048-2) 23-80-34, 20-77-94 

Сімферополь, тел./факс:(065-2) 27-31-90 
Харків, тел./факс:(057-2) 14-94-48, 47-01-55 
Програма «Соціальна адаптація 
військовослужбовців» МФВ: 
254053, Київ, Бехтерівський пров.,13 а, кімн.12 
Тел./факс: (044) 244-48-28, 216-32-91 
Центральний офіс МФВ: т. 216-25-96, ф. 216-76-29 
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налізуючи світовий досвід проведення морських де-
сантних операцій можна зробити висновки, які не 

B r .M.J завжди збігаються з положеннями існуючих керівних 
документів (що залишились від колишнього СРСР) і тому не 
можуть братися до уваги при розгляді перебігу десантних 
операцій на закритому морському ТВД, тобто на Чорному 
морі. 

Для кращого розуміння місця морського десанту в су-
часному воєнному мистецтві необхідно насамперед роз-
глянути застосування морських десантів взагалі, а також 
можливості їх безпосереднього використання на Чорному 
морі. 

Морські десанти щодо цілей і складу сил можна класи-
фікувати на оперативно-стратегічні, оперативні, тактичні і 
диверсійно-розвідувальні. 

Розглядаючи історію другої світової війни й ряду війн 
сучасності, треба зауважити, що фактично у бойових діях 
на Європейському континенті оперативні морські десанти 
майже відсутні, за винятком Феодосійської, Керченсько-
Ельтингенської й Новоросійської операцій, які можна вва-
жати невдалими. Німеччина, проводячи бойові дії проти 
Франції, Польщі й Радянського Союзу, не планувала опера-
тивних морських десантів. 

Взагалі морські оперативно-стратегічні, оперативні 
десантні операції розглядаються як небажаний вид опе-
рацій через складність їх підготовки та здійснення, а також 
через великі технічні і матеріальні затрати й застосовують-
ся лише як крайній захід. Наприклад, при передислокації 
військ з континенту на континент для відкриття нового нап-
рямку бойових дій (операції «Торч», Південно-Італійська, 
Нормандська) чи додаткового напрямку дій до раніше здій-
сненої морської десантної операції (Південно-французька 
операція). Другий приклад, — при необхідності захоплення 

островів (Критська, Сіцілійська, Окінавська, Фолклендська 
операції та ін.). Норвезька десантна операція 1940 р. була 
здійснена Німеччиною як виняток, бо іншим чином Вермахт 
не міг завоювати Норвегію. 

Тактичні десантні операції мають свої особливості, що 
доповнюють цілі та завдання оперативно-стратегічних і 
оперативних десантів, і є (у деяких випадках) їхніми скла-
довими частинами. Так, у війні проти Німеччини було 
здійснено більше 110 тактичних десантів, які майже всі бу-
ли вдалими. 

Додаткові завдання тактичних де-
сантів — це нанесення флангових уда-
рів із захопленням портів і військово-
морських баз (десант в Лієнхамарі, Ра-
сін) для підтримки наступу вздовж уз-
бережжя; захоплення й знищення важ-
ливих об'єктів противника на узбережжі 
та ін. Побіжно розглянемо деякі морські 
десантні операції 1942- 1944 та 
1982 років. 

Серед особливостей плану-
вання десантних операцій 
ЗС США треба зазначити, 
що оперативне 
орієнтування, 
як правило, 
виконува-
лось за 
рік, а 
опера-
тивне 
плануван-
ня — за 
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півроку до початку операцій. За три місяці проводилась бо-
йова підготовка сил, а за місяць до операції закінчувалось 
відпрацювання бойових наказів й інших бойових документів 
у з'єднаннях і частинах. 

Побіжний аналіз перебігу деяких десантних 
операцій 

1. о. ГУДУАЛКАНАЛ (145 х 40 км) Склад десанту: 1-ша 
дивізія морської піхоти (дмп). Висадка почалася 7 серпня 
1942 р. о 6.14 на широкі чисті пляжі.Перший ешелон — два 
батальйони в одну лінію. Багато десантних барж застряло 
на рифах. З'єднання кораблів прикриття та авіація викона-
ли короткочасний вогневий наліт на пляж і аеродром. О 
9.10 — висадка першого ешелону (завдання — зайняти 
оборону на деякій відстані від узбережжя і забезпечити по-
дальшу висадку сил десанту). Помилка японських сил — їх-
ня авіація намагалася знищити конвой, а не матеріальні на-
копичення у районі висадки. Деблокадне японське угрупо-
вання КУГ прорвалось до американських кораблів охорони 
і знищило 4 важких крейсери. Через нестачу палива для 
авіації транспорти без належного з повітря прикриття були 
змушені залишити морську піхоту (мп), не розвантажив-
шись до кінця. Очікуючи контрдесанту японців, американці 
посилили своє місце висадки. Основним завданням мп 
(фактично це штурмові війська) було захопити і закріпитись 
на ділянці острова, а потім передати її військам. На допо-
могу японцям було надіслано 7 великих транспортів з вій-
ськами, 2 з яких були знищені, а 5 висадили війська на ос-
трів. Армійські частини були висаджені на острів 13 жовтня. 
Втрати японців склали 29 700 чол. Друга спроба японців 
посилити свої сили на острові — 12 транспортів з двома 
дивізіями на борту — теж була невдалою. 11 японських 
транспортів було знищено (майже дві дивізії). Американсь-
кі втрати — 1 242 чол. Бойові дії на острові тривали шість 
місяців. 

2. о. БУГЕНВІЛЬ (210 х 50 км). З боку японців у діях 
брало участь 35 000 чол., американців: 3-тя дмп, 37-ма пд, 
диверсійний полк мп, бмп і новозеландська бригадна гру-
па. Авіація за декілька діб до висадки десанту наносила 
удари по острову. Висадка почалась 1.11.1943 р. о 6.45. З 
транспортів штурмові війська пересаджувалися на 
висадочні плавзасоби. Артилерійська підготовка тривала 
11 хв., після чого інтенсивну обробку району висадки здій-
снювала авіація. У резерві американців знаходились: пмп і 
37-ма пд. Перший ешелон — 2 полки морської піхоти. Два 
піхотних полки висаджувалися, маючи по три батальйони в 
одну лінію. Морська піхота теж висаджувалась трьома ба-
тальйонами у лінію. О 7.11 був висаджений японський кон-
трдесант майже у те саме місце, що й американський. Дру-
гий ешелон японського контрдесанту був зупинений завдя-
ки діям ВМС США. О 8.11 на острів висадились перші під-
розділи 37-ї пд. Командир десантного корпусу здійснював 
загальне керівництво операцією з борту корабля. Діями на 
березі керував командир 3-ї дмп. 29.11 американцями був 
здійснений (у 15-ти км від сил основного десанту) додатко-
вий десант для зриву забезпечення японських військ. Але 
він був невдалим і з великими труднощами евакуйований. 
Ширина фронту висадки морського десанту — близько 
6 км. Перший ешелон висаджувався у складі трьох полків 
мп і двох піхотних. Другий ешелон висаджувався на дві 

ділянки шириною по 3 км. Склад: 3-тя дмп, 37-ма пд, полк, 
бригадна група. 24.03 бойові дії закінчились. 

3. о. САЙПАН (20 х 9 км). Сили японців - 18 000чол. З 
боку американців у бойових діях брали участь: 2-га дмп, 4-
та дмп, 24-та пд, база польового постачання й інші баталь-
йони забезпечення. 24-та пд знаходилась у резерві. Висад-
ка проводилась по два полки в лінію. Кожна дивізія мала по 
одному полку в резерві і висаджувалась на фронт близько 
1 км. У перші 20 хв. 700 плаваючих транспортерів висади-
ли 8 000 чол. З 8.43 до 13.00 2-га дмп втратила до 35% 
особового складу. На кінець першого дня атаки було захоп-
лено плацдарм розміром 9 на 1,35 км. На другий день був 
задіяний весь резерв морської піхоти і частково 27-ма пд, 
інші резерви полкового складу 27-ї пд висаджувались на 
5-6-й дні. Штурмові підрозділи втратили до 60% особово-
го складу. Контрдесант японців у складі 35 барж був зни-
щений кораблями з групи прикриття. Острів був захопле-
ний на 25 день від початку десантно-морської операції. 
Втрати американців — 3 143 чол. убитих, японців — 23 811 
чол. 

4. о. ГУАМ (45 х 12 км). Сили японців — 18 500чол. 
Склад американських сил: 3-й десантний корпус (3-тя 
дмп, 1-ша зведена брмп, 77-ма пд й інші). Фронт висадки 
третьої дмп — 2,3 км (полк мп — два батальйони в лінію, 
два інших полка мп — колоною побатальйонно). 77-ма пд 
знаходилась у плаваючому резерві. Втрати американців — 
1 919 чол. убитими, японців — 17 300 чол. Операція трива-
ла 21 добу. 

5. о. ІВОДЗІМА (16 х 7 км). Сили японців - 23 000 чол. 
Над островом 72 доби активно діяла авіація. Три доби три-
вала артилерійська підготовка. За два дні до висадки ак-
тивно діяли підривники-пловці під прикриттям канонер-
ських човнів і катерів з ракетними установками. У першій 
хвилі десанту були плаваючі танки. Сім батальйонів першо-
го ешелону висадились на узбережжя за 42 хв. Спосіб ви-
садки «берег—берег». Усі попередні висадки здійснюва-
лись за методом — «корабль—берег»(тобто використовува-
лись плаваючі транспортери). Дві ділянки висадки шири-
ною 2 і 2,5 км. Сили американців: 4-та і 5-та дмп, 3-тя дмп 
знаходилась у резерві. Втрати при висадці склали близько 
50%. Загальні втрати американців — 5 324 чол. Операція 
тривала близько ЗО діб. 

6. о. ОКІНАВА (110 х 11 км). Чисельність американ-
ських військ — 452 000 чол., японських — 80 000 чол. Сили 
висадки: третій десантний корпус — 1-ша і 6-та посилені 



дмп); 24-й піх.корпус (7-ма та 96-та посилені пд). Резерв: 
27-ма пд, 77-ма пд, 2-га дмп. Перший ешелон висадився 
за 10 хв. Було задіяно дві ділянки висадки. Ширина кожної 
близько 2,5 км. Тривалість операції 83 доби. Втрати амери-
канців — 7 283 чол. 

7. НОРМАНДСЬКА ДЕСАНТНА ОПЕРАЦІЯ 6.06 -
24.07.1944р. Мета — захопити стратегічний плацдарм на 
півн.-зах. узбережжі Франції. 

Сили — 32 дивізії і 12 окр. бригад. 5 ділянок висадки, 5 
десантних загонів. Кожний загін забезпечував висадку на 
ділянки однієї посиленої піхотної дивізії. В операції брали 
участь 5 загонів кораблів артилерійської підтримки, 4 126 
десантних суден. Експедиційні сили — 2 млн 876 тис. чол. 
6.06, вночі, було висаджено дві повітряно-десантні дивізії. 
Перехід десантних суден здійснювався у штормову погоду, 
що було несподіванкою для супротивника. За 17 годин на 
берег зійшло 132 715 чол. За перший день було переван-
тажено 6 000 бойових машин і транспортних засобів. Втра-
ти союзників — 122 000 чол., нацистських військ — 113 000 
чол. 

На ділянці висадки нацистами було збудовано тільки 
18% оборонних рубежів від запланованих. Фронт висадки 
дивізії становив від 5 до 10 км. Планувалось на 20-й день 
оволодіти плацдармом 100 х 100 км. 

8. ФОЛКЛЕНДСЬКА ДЕСАНТНА ОПЕРАЦІЯ 1982 року.
Мета — висадження десанту на Фолклендські острови. 

Перший ешелон — 1 500 мор.піхотинців і повітряних 
десантників з бойовою технікою, які були розміщені на де-
сантних кораблях. Другий ешелон — приблизно 2 000 чоло-
вік з бойовою технікою, які в основному були розміщені на 
цивільних суднах. 

Протягом трьох тижнів велися повітряні й морські бої. 
До початку висадки десанту англійські десантні кораблі 
періодично відходили за межу досягання аргентинської 
авіації з метою зменшення можливих втрат. Сили висадки 
складали 5 000 чол., ЗО танків «Скорпіон», приблизно 100 
гармат і мінометів, невелика кількість бронетранспортерів. 
Сили аргентинців - 11 000-12 000 чол., 90 танків АМХ-13 і 

бронетранспортерів, підрозділи зенітної артилерії. За 2 до-
би до висадки основних сил на острів було висаджено 
декілька розвідувально-диверсійних груп (до 10 чоловік у 
кожній). Оволодівши окремими висотами, вони встановили 
на них ЗРК і забезпечили ППО на всьому плацдармі. 

Було висаджено два демонстраційних десанти, здійсне-
на інтенсивна авіаційна й вогнева підтримка. По місцях ос-
новного десантування вогневі удари не проводились, 

У ході бойових дій широко використовувалися прилади 
нічного стеження. У подальшому перший ешелон десанту 
отримав підкріплення. Загальна його чисельність досягла 
5 000 чол. Гелікоптери доставляли з кораблів вантажі та 
особовий склад. Аргентинці мали у деяких вильотах до 40% 
втрат від складу групи. На початку бойових дій аргентинці 
могли здійснювати за добу до двох атак літаків хвилями (до 
24 літаків у кожній), у кінці — 2-3 пари літаків за день. 

Було утворено три райони ППО. Перший — з дозорних 
кораблів, які знаходились на відстані 222 км від основних 
сил з дальністю дії РЛС 222 км, під прикриттям літаків, що 
чергували у повітрі. Другий — з ЗРК кораблів, під прикрит-
тям гелікоптерів, які ставили пасивні перешкоди та інфра-
червоні пастки. Третій безпосередньо над островами. 

На один збитий літак витрачалось 6 ЗУР. 
Співвідношення сил Великобританії та Аргентини: 

сухопутні війська — 1:1,5; літаки — 1:7; протикорабельні ра-
кети — 1,5:1; зенітні ракети на кораблях — 7:1. 

Успіх у десантній операції був досягнутий завдяки рап-
товості дій диверсійних груп, які знищили РЛС розвідки, 
нічне висадження десанту, використання швидкохідних де-
сантних засобів типу «скутер» і гелікоптерів. 

У другій світовій війні англійці, як правило, при проведе-
ні десантних операцій висаджували перший ешелон уночі, 
віддаючи перевагу раптовості (американці майже завжди 
зранку). У цих умовах попередня артилерійська обробка 
ділянок висадки не була потрібна. Однак безпосередньо 
перед самим десантуванням першої хвилі до берега підхо-
дили невеликі кораблі і забезпечували вогневу підтримку 
(наприклад, операція «Торч», 1942 р.) 



Висновки 

1. В залежності від мети і завдань, які досягались про-
веденням морських десантних операцій (МДО), вони були 
різного характеру: оперативно-стратегічні, оперативні, опе-
ративно-тактичні, тактичні, диверсійно-розвідувальні. 

Завданнями оперативно-стратегічного, оперативного та 
оперативно-тактичного десантів були: 

— захоплення плацдарму для відкриття нового напрям-
ку воєнних дій; 

— захоплення плацдарму з метою нанесення ударів у 
фланг (чи тил) супротивника для сприяння військам, що 
наступають на приморському напрямку, або з метою пере-
різання напрямків відступу супротивника (чи оточення йо-
го), що передбачає тісну взаємодію із сухопутними війська-
ми; 

— захоплення островів чи півостровів, що мають вузьку 
смугу суші, котра з'єднує його з материком; 

2. Після війни у Кореї повітряні десанти стали невід'єм-
ною частиною морських десантів. МДО передбачали, як 
правило, наявність спільного повітряного десанту різного 
рівня. Хід морських десантних операцій поступово набуває 
характеру повітряно-морських операцій. 

3. МДО проводяться тільки при повному пануванні на 
морському театрі дій (на морі й у повітрі). В деяких випад-
ках можливе проведення оперативно-тактичних десантів 
при повному пануванні у районі висадки, коли десантна 
операція має невелику тривалість (2-3 доби) і десантні час-
тини внаслідок проведення МДО за цей час з'єднуються з 
військами фронту чи евакуюються після виконання постав-
лених завдань. 

4. Усі морські десанти висаджувались у районах узбе-
режжя, наближених до аеродромів супротивника. При цьо-
му найближчим завданням десанту було захоплення аерод-
рому для подальшого базування на ньому авіації, котра 
підтримувала десант, а також для подальшого десантуван-
ня військ за допомогою авіації, забезпечення постачання, 
евакуації поранених. 

5. При слабкій протидесантній обороні висадка мор-
ського десанту проводилась на найбільш доступні ділянки 
узбережжя. В інших випадках — в місцях, де протидесантна 
оборона супротивника була найслабшою. 

6. При використанні звичайної зброї ширина ділянки ви-
садки дмп, посиленої мд, складала від 5 до 10 км. 

7. Висадка морського десанту проводилась на світанку 
чи вночі. В деяких випадках — з урахованням часу приливу. 

8. Втрати десанту при виконанні вищеназваних пунктів 
були завжди меншими від втрат супротивника (при ретель-
ній підготовці й відповідному технічному забезпеченні). Ве-
ликі втрати — до70 % — були в деяких МДО тільки в пере-
дових загонах і першому ешелоні висадки. 

9. Перед висадкою морського десанту обов'язково 
задіювалось декілька груп підривників-пловців. 

Основним завданням підрозділів було: розчистка підхо-
дів до берега перед висадкою десанту. Вони діяли, голов-
ним чином, вночі, під прикриттям вогню корабельної 
артилерії чи авіації і, як правило, за 2—3 ночі до початку ви-
садки десанту. 

10. Обов'язково виділялись резерви безпосередньо в 
тилу десанту, а в деяких випадках — додатково ще й на де-
сантних кораблях. 

11. Для збереження морської піхоти після виконання 
нею специфічних завдань (десантування та оволодіння 
плацдармом висадки) її змінювали сухопутні війська для 
проведення подальших дій углибині узбережжя. 

12. У випадку спільного використання у першому та 
наступних ешелонах морського десанту морської піхоти й 
сухопутних військ, — кожному роду сил призначалась окре-
ма ділянка. Підрозділи при ешелонуванні не розділялись, 
або розділялись з найменшим інтервалом часу й місця ви-
садки (взводи, роти, батальйони та ін.). 

13. Військово-морські бази захоплювалися з суші і, як 

виняток, морськими десантами у випадку наближення суп-
ротивника, до повного розгрому, тобто при його значному 
послабленні. 

14. Вдень висадку морського десанту маскували, вико-
ристовуючи димові завіси, що значно зменшувало 
дальність дії приладів оптичного діапазону, у т. ч. і лазерної 
зброї. 

Отже, можна визначити два основних принципи висад-
ки морських десантів: принцип несподіваності і принцип 
сили. 

Протидесантна оборона 

1. Найефективніша ПО — це постановка мінних загород-
жень, інженерне обладнання десантнонебезпечних ділянок. 

2. Доцільна при нестачі сил і великій ділянці узбережжя. 
Розташування проводиться на всьому узбережжі невелики-
ми загонами протидесантної оборони при наявності у 
резерві підготовлених мобільних частин, котрі можуть у ко-
роткий час задіяти ділянки, де починається висадка чи 
очікується морський десант. 

3. В окремих випадках у місце висадки морського де-
санту супротивника доцільне висадження контрдесанту з 
метою використання обладнання узбережжя й плацдарму 
висадки попереднього десанту. 

4. Особливу увагу треба приділяти обладнанню проти-
десантної оборони узбережжя неподалік від аеродромів. 

5. Доцільно знищувати за допомогою авіації, ракетних 
військ і артилерії насамперед ділянки висадки, де йде на-
копичення запасів морського десанту, що розвантажується 
з кораблів. 

Прогноз можливого використання 
морських десантів на Чорноморському театрі 

Стратегічно-оперативні,оперативні десанти на Чорному 
морі — малоімовірні, найбільш можливі є тактичні й ди-
версійно-розвідувальні морські десанти. 

Якщо розглядати можливість висадки оперативного де-
санту на Кримський півострів із країн, які безпосередньо не 
мають кордонів з Україною (десант у Криму в 1854 p.), то 
цей варіант під силу тільки коаліції держав (наприклад, НА-
ТО, членом якого є Туреччина). Але імовірність його дуже 
мала. Оперативний морський десант зі Сходу у випадку 
зовсім несприятливих подій у Криму (для захисту російсь-
комовного населення) можливий тільки тоді, коли будуть 
виведені всі його війська, що зараз перебувають у Криму, 
а це досить тривалий час. До часу виводу російських військ 
морський оперативний десант зі Сходу на Кримській 
півострів є нонсенс. 

Залишається загроза застосування різноманітних (що-
до задач) тактичних і диверсійно-розвідувальних десантів. 
Такі ж десанти можуть досить широко використовуватися і 
Україною при бойових діях на приморських напрямках. То-
му кількість морської піхоти 
Збройних Сил України, її склад, 
а також десантні засоби повин-
ні відповідати найбільш імовір-
ним завданням. 

Полковник Анатолій Павленко, 
викладач кафедри ВМС 
Академії Збройних Сил 
України 
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дати бій супротивнику. Основні сили 
армії розташував на правому березі Ік-
ви, а на лівому — зайняли позиції пол-
ки під проводом наказного гетьмана 
Максима Кривоноса. їх з'єднувала 
вузька гребля, зміцнена двома укріп-
леннями з гарматами й шанцями. Існу-
вали й інші переправи, які давали змо-
гу підтримувати зв'язок. З метою ство-
рення додаткових перешкод для про-
сування польської кінноти Хмельниць-
кий наказав перекопати найближчі па-
горби й долини, частину сіножатей за-
топити водою, а в чагарниках розміс-
тити піхотинців. 

Зайнявши рівнину, Богдан Хмель-
ницький залишив жовнірам пагорби й 

умовах бурхливого 
розвитку націо-
нальної революції 
влітку 1648 p., не-
примиренності по-
зицій більшості 
магнатів і шляхти 
Речі Посполитої 

гетьман України Богдан Хмельницький 
дійшов висновку про неминучість від-
новлення воєнних дій. Мирні перегово-
ри зайшли у глухий кут, а неподалік 
Чолганського Каменя інтенсивно фор-
мувалася нова польська армія, яка у 
другій половині вересня налічувала 
вже близько 76—90 тис. жовнірів (ра-
зом із озброєними слугами, котрі бра-

ли участь у боях) при 90—100 гарма-
тах. У цьому зв'язку Хмельницький 
розпочав активну підготовку до май-
бутньої битви. Враховуючи високі бо-
йові якості ворожої кінноти (до речі, чи 
не найсильнішої на той час в Європі), 
він удався до пошуку такого рельєфу 
місцевості, який, знизивши боєздат-
ність ворожого війська, посилив міць 
українського. Розвідники виявили таке 
місце на південному сході від Старо-
костянтинова поблизу містечка Пиляв-
ки на берегах повільної р. Ікви. Вона 
перетинала болотисту рівнину, що пе-
реходила у вкриті чагарниками пагор-
би, між якими траплялися невеликі 
мілкі ставки. Саме тут гетьман вирішив 
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долини. Основний табір було окопано 
ровами й укріплено шанцями та воза-
ми у шість рядів. Свою ставку він пере-
ніс до невеликого мурованого пиля-
вецького замку. Чисельність всього ук-
раїнського війська не перевищувала 
100-110 тис. вояків, з-поміж яких лише 
50-70 тис. осіб були належним чином 
озброєні й мали військовий досвід, 
решту становили недосвідчені й, в ос-
новному, озброєні киями «селяни від 
плуга». За даними деяких джерел, 
артилерія налічувала близько 100 гар-
мат. Привертають до себе увагу захо-
ди гетьмана щодо встановлення в 
обозі суворої дисципліни, з метою по-
збавлення супротивника можливості 

вчасно отримувати розвідувальну ін-
формацію. За визнанням сокальського 
старости від 13 вересня 1648 р. «так 
ворог все своє військо закрив в окопі, 
що до цього часу не змогли дістати з 
нього реєстрового (козака), за винят-
ком хлопства й бунтівників та одного з 
Канівського полку, впійманого людьми 
руського воєводи (Ієремії Вишневець-
кого)». 

У чому ж полягала суть стратегічно-
го задуму Богдана Хмельницького? Є 
підстави стверджувати, що готуючись 
до битви, він виходив насамперед з 
аналізу співвідношення сил. Від роз-
відників і захоплених «язиків» більш-
менш точно знав про чисельність поль-

ського війська. Виявилося: армія, ке-
рована Хмельницьким, переважала 
противника на 20-30 тис. чоловік, але 
різко поступалася якістю озброєння. У 
жодному разі не можна було ігнорува-
ти факт значно вищої професійної 
військової підготовки й досвідченості 
жовнірів у порівнянні з десятками ти-
сяч селян і міщан. Окрім цього, доки не 
підійшла орда (її прибуття очікувалося 
на 14-20 вересня), в його розпоряд-
женні не було настільки сильної кінно-
ти, яка б могла зійтися з польською у 
відкритому бою. З огляду на все це, 
гетьман обрав єдино вірний план дій, а 
саме: опираючись на активну оборону 
табору, вимотати й послабити сили во-



рога, а діждавшись татар, завдати 
сильного контрудару. За свідченням 
одного шляхтича, він «під Пилявцями 
приготувався на наш прихід: всюди 
має ліси, засідки, важкі для нас переп-
рави». Добре укріпленим був також 
табір Максима Кривоноса. 

Окрім цього, Богдан Хмельницький 
прагнув погіршити становище польсь-
кої армії завдяки організації повстань 
селян і міщан на території, що контро-
лювалася її командуванням. Так, капі-
тан Гіза в листі від 19 вересня 1648 p., 
відзначав той факт, що гетьман розі-
слав в усі сторони козацькі загони, 
щоб бунтувати підданих. «Зрозумієш 
небезпеку, що загрожує нашому війсь-
ку, яке знаходиться начебто у пастці, 
обложене вже навколо противником, 
коли ворогом, котрий захопив Сатанів і 
Скалат, відрізано тил війська», — писав 
галицький стольник Андрій Москов-
ський з Варшави до познанського 
єпископа. 

Зайнявши вигідну позицію, гетьма-
нові будь-що потрібно було заманити 
сюди польську армію. З цією метою він 
робить вигляд, ніби хоче закріпитися в 
районі Старокостянтинова. Відправле-
ні ним кілька тисяч вояків (ймовірно на 
чолі з полковником Данилом Нечаєм) 
спочатку зайняли Красилів, а потім 
відійшли до Старокостянтинова й по-
чали там укріплюватися. Українці, за-
хоплені жовнірами 12 вересня 1648 p., 
повідомили вороже командування про 
намір Хмельницького підійти з військом 
до міста й взяти під контроль перепра-
ву під Росолівцями, що не могло не 
викликати занепокоєння у поляків. Аби 

випередити гетьмана, польське військо 
виступило в похід вранці 13 вересня. 
Наступного дня, знайшовши переправу 
вільною, його воєначальники (сандо-
мирський воєвода Владислав Домінік 
Заславський, коронний хорунжий 
Олександр Конецпольський та підча-
ший коронний Микола Остророг) 
швидко опанували її, а ввечері зробили 
спробу заволодіти Старокостянтино-
вим, однак після двогодинного бою 
жовніри змушені були відступити до 
свого обозу. В ніч з 14 на 15 вересня 
Данило Нечай з козаками і значною 
частиною міщан покинув його і прибув 
до табору Хмельницького. Ранком жов-
ніри зайняли місто. 

Наступного дня виконуючий обо-
в'язки головнокомандувача Заславсь-
кий зібрав військову нараду для роз-
робки плану подальших дій. Думки 
розділилися. Меншість (Заславський, 
брацлавський воєвода Кисіль та інші) 
підтримала пропозицію обозного Ве-
ликого князівства Литовського Самуе-
ля Осінського розташувати армію в 
таборі за містом між р.Случем та боло-
тами й очікувати на підхід українців. 
Більшість (київський воєвода Тишке-
вич, брестський воєвода Щавінський 
та інші) вперто наполягала на негайно-
му наступові на позиції Хмельницького, 
щоб не допустити його об'єднання з 
ордою й загнати «за Дніпро». Остро-
рог, Конецпольський та Вишневецький 
підтримували думку більшості. Водно-
раз чимало з шляхти й офіцерів звину-
вачували регіментарів у боягузстві 
(«тхорячості») й погрожували об-
ранням нових воєначальників. 
Адамові Киселю, котрий хотів за-
читати проект листа до Богдана 
Хмельницького, де звучала пропо-
зиція продовжити переговори, 
навіть «слова промовити не дозво-
лили». Приймається рішення — на-
ступати. 17 вересня польське вій-
сько вирушило в дорогу. 

Зі свого боку український геть-
ман, щоб спонукати вороже коман-
дування до активних дій, послав під 
Старокостянтинів сильний роз'їзд, 
очолюваний Максимом Кривоносом 
з наказом після бою відступити. В 

^ одній з долин 
він зіткнувся 
з польським 

роз'їздом Ми-
коли Зацвіліховсько-

го і після запеклої сутички 
(в якій важке поранення дістав 

Кривонос) українці поспіш-
но відійшли. 
У суботу 19 вересня 

польське військо зупи-
нилося за 8 км від ук-
раїнських позицій, 
де спочатку хотіли 
закласти обоз. Але, 
за визнанням анонімного 
автора «Щоденника пиля-

вецького», внаслідок того, 

що два комісари, «зігрівши рот вином, 
заприсяглися за 24 години взяти ко-
зацький табір», було вирішено набли-
зитися до нього. Наступного дня місце 
для нього обрав Остророг, після чого 
сюди перебралося військо. Табір роз-
ташувався на 6 пагорбах «на добру ми-
лю», укріплювати який не поспішали. 
За визнанням очевидця, в ньому не бу-
ло «жодної дисципліни, жодного авто-
ритету вождів» й водночас «мали місце 
розкіш, амбіція, чвари, заздрість». Не 
припинялися чвари між регіментарями, 
котрі «любили один одного більше, пе-
ребуваючи окремо, ніж на відкритій 

нараді». Прийняті розпорядження не 
виконувалися, бо, за словами Заслав-
ського, «кожний жовнір хотів бути 



ротмістром, ротмістр — полковником, а 
полковник — гетьманом». Тому коман-
дування не спромоглося виробити пла-
ну дій, що становило собою неприпус-
тиму помилку. 

У понеділок 21 вересня, без відома 
регіментарів, київський воєвода (за ви-
словлюванням автора «Щоденника пи-
лявецького», «старий в літах, а моло-
дий в розумі») кинув корогви на штурм 
греблі через Ікву. Так розпочалася бит-
ва. Кілька разів гребля переходила з 
рук в руки. Помітивши, що лобові ата-
ки, крім серйозних втрат, успіху не 
приносять, Заславський послав кілька 

тисяч жовнірів на чолі з князем Самуе-
лем Корецьким і стражником коронним 
Самійлом Лащем через річку в обхід, 

щоб завдати удару по греблі з тилу. 
Долаючи багна, вони пройшли близько 
15-16 км, перш ніж вийти до неї. Прав-
да, їхня поява виявилася несподіван-
кою для українців, котрі після бою за-
лишили греблю і відійшли до свого та-
бору. Для зміцнення захоплених 
позицій регіментарі направили сюди 
кілька полків (у тому числі 1200 
піхотинців) і 6 гармат. Цього ж дня то-
чився запеклий бій і біля табору Криво-
носа, в якому, за даними одного з дже-
рел, загинув його брат. Щодо пошире-
ної в історичній літературі думки про 
смерть відомого козацького полковни-
ка Івана Ганжі під час поєдинків, то во-
на є помилковою. Ганжа перейшов на 
сторону поляків, отримав за зраду 
офіцерський чин і шляхетство й взяв 
активну участь у боротьбі проти влас-
ного народу. В одному з джерел є ли-
ше згадка про загибель невідомого 
полковника Ганжі. Наскільки ця інфор-
мація вірна, судити важко, але досте-
менно відомо, що ним не був Іван Ган-
жа. 

Утрата переправи стала невдачею 
для українського війська, хоча не варто 
й переоцінювати успіх поляків. Річ у то-
му, що вона була занадто вузькою, 
щоб нею можна було скористатися для 
переправляння великих військових під-
розділів. Усе ж Хмельницький врахував 
допущені прорахунки (адже жовніри 
зуміли вийти непоміченими в тил воя-
кам, котрі захищали греблю). За його 
наказом попереду і позаду табора ви-
копали глибокі рови, а в районі боліт і 
мілкого озера, де через річку перепра-
вилися корогви, розташували козацькі 
сотні. Готуючись до вирішальних дій, 
він дав можливість війську перепочити. 
Тим часом регіментарі, враховуючи 
незавершеність укріплень навколо та-
бору і можливість нічної атаки україн-
ців, протримали протягом ночі в бойо-
вій готовності більшість полків «з обох 
боків греблі». Увечері 22 вересня 
1648 р. до українського табору прибу-
ло близько 5-6 тис. буджацьких татар, 
котрих гетьман зустрів залпами з гар-
мат та самопалів. А перед їх прибуттям 
навмисне розпустив чутку про набли-
ження кількох десятків тисяч татар і 
внаслідок успішно проведеної 
дезінформації противника (за допомо-
гою мужніх вояків-смертників, котрі під 
тортурами подали необхідну інформа-
цію), в польського командування сфор-
мувалося тверде переконання, що 
чисельність орди — ЗО тис. осіб. Тому, 
побоюючись українсько-татарського 
нападу, регіментарі знову протримали 
протягом ночі в готовності більшість 
підрозділів. 

Готуючись до контрнаступу, Богдан 
Хмельницький, по-перше, вирішив 
провести його одночасно на обох 
сторонах Ікви, по-друге, час-
тину татар переправив до 
табору Максима Криво-
носа і, по-третє, щоб 

нагнати страху на жовнірів, велів пе-
реодягнути частину українців на та-
тарський лад. Вранці 23 вересня, ко-
ли польське командування проводи-
ло заміну підрозділів на греблі, 
гетьман розпочав атаку. Корогви 
Мазовецького полку на правому 
березі Ікви були розгромлені 
відразу ж. Гусарські підрозділи 
Сандомирського полку вияви-
лися неспроможними зупини-
ти просування українців і по-
чали відходити до греблі. У 
цей час по ній вдарили гар-
мати і мало кому з жовнірів 
удалося врятуватися втечею. 
Переправа перейшла до рук 
українців. Успішно розви-
вався також наступ 
полків Кривоноса, котрі 
за визнанням одного 
з польських офіцерів 
«припирали наших 
до табору». У вир 
битви втягувалися 
все нові й нові 
сили з обох 
сторін. Після 
захоплення 
переправи, 
Хмель-
ницький 
негайно 
почав 
пере-
кида-
ти 
че-
рез 



гідь). У другій половині дня почала ок-
реслюватися перевага українського 
війська. Серед польських офіцерів і 
жовнірів виникла розгубленість, вони 
втратили віру в можливість здобути 
перемогу. За словами Заславського, 
«настала така байдужість, що деякі 
ніяк не хотіли битися: одні під приво-
дом відсутності наказів від їхнього пол-
ковника, інші — під приводом 
малочисельності війська під корогва-
ми, треті — не бажаючи битися без 
своїх ротмістрів, котрих не було при 

корогвах». 
Під вечір панічні настрої посили-
ся, оскільки почали надходити 
відомості про появу українсько-

татарських підрозділів у тилу табо-

Мал. О.РУДЕНКА 

неї підрозділи на лівий берег Ікви. 
Можливо, що вони переправлялися і в 
інших місцях (підготовлених заздале-



ру. Скликана вдруге військова нарада 
прийняла рішення відступати (спочатку 
табором з гарматами і піхотою, згодом 
кінними полками) до Старокостянтино-
ва. Однак пізніше рада комісарів схва-
лила інший план дій: кіннота мала 
відступати разом з обозом, бо «краще 
втратити вози і майно, ніж загинути 
всій Республіці і цвіту Вітчизни нашої». 
По суті це означало, що кіннота зали-
шить напризволяще табір з піхотою й 
обозною обслугою. Пізно ввечері 
комісари і регіментарі таємно покинули 
поле бою і втекли в напрямку до Ста-
рокостянтинова. Автор «Щоденника 
пилявецького» з гіркою іронією писав: 
«...комісари взяли ноги в руки і гетьма-
ни мусили (піти) за ними, бо їх Річ Пос-
полита присягою зобов'язала, аби від 
них ні в чому не відставали». За виз-
нанням іншого сучасника цієї події, 
воєначальники, «залишивши табір з їз-
довими і слугами, безсоромно втекли, 
бо вони навчилися, під порятунком 
Батьківщини нічого іншого не розуміти, 
як лише хорошу втечу...». їхній приклад 
наслідували офіцери. Уночі жовніри 
довідалися, що залишилися без воєна-
чальників і їх охопила паніка. За слова-
ми польського історика і поета другої 
половини XVII ст. Самуеля Твардов-
ського, «важко описати ганьбу цієї 
ночі», коли тисячі знетямлених від 
страху людей кидали зброю, хапалися 
за коней і намагалися якнайшвидше 
залишити небезпечне місце, не дбаю-
чи про своїх поранених і хворих това-
ришів. Автор Львівського літопису кон-
статував: «У чім хто мог і з чим хто мог, 
і где хто мог, армату, оружія і добра всі 
зоставивши, утекли». 

Дослідження виявлених нами дже-
рел дає можливість спростувати поши-

рену (особливо в 
^ ^ польській історіогра-

фії) думку, начебто го-
ловною причиною панічного 

^ відступу поляків була не їхня 
нездатність протистояти наступові 

українців, а морально-психологічна не-
стійкість командування й жовнірів. Ад-
же в листах і щоденниках учасників 
битви з польської сторони зустрічаємо 
чесні визнання: вона тривала майже 
увесь день 23 вересня 1648 р. й була 
«великою»; «не могли витримати сили 
ворожої»; «всі корогви розбіглися, бо 
козацтво з чола, а татари з флангів і з 
тилу оточували»; «регіментарі із-за та-
кого наступу ворога звели військо з по-
ля» тощо. 

Дізнавшись, що жовніри залишили 
обоз, Богдан Хмельницький запідозрив 
можливість пастки. Тому для з'ясуван-
ня істини заборонив воякам вступати 
до нього. Лише через дві години, коли 
з'ясувалося, що відбувається звичайні-
сінька втеча ворожої армії, він наказав 
зайняти табір. До рук переможців пот-
рапили десятки тисяч возів з майном, 
92 гармати, гетьманська булава Зас-
лавського. 

Богданові Хмельницькому вдалося 
повністю реалізувати свій стратегічний 
задум. Перемога українців була пов-
ною і вона приголомшила Річ Посполи-
ту. Шляхта західноукраїнського регіону 
масово втікала за Віслу, до Торуня і 
Гданська. Коли у Львові 26 вересня 
1648 р. довідалися про пилявецьку ка-
тастрофу, то за визнанням представ-
ника міської верхівки Самійла Кушеви-
ча, «страх і велика тривога, яких не 
можна ні висловити, ні описати і в яку 
не повірить той, хто не бував у подіб-
них випадках, опанували всіма жителя-
ми». 

Здобута блискуча перемога засвід-
чила величезний талант Богдана 

Хмельницького як стратега й гнучкого 
тактика; продемонструвала високі бо-
йові якості української кінноти, котра 
винесла основний тягар боротьби з 
поляками, бо допомога татар мала пе-
реважно морально-психологічний ха-
рактер; сприяла розвиткові національ-
ної революції на теренах Волині, Поділ-
ля й Галичини і відкрила шлях для нас-
тупу українського війська до західних 
кордонів етнічних українських земель з 
метою їх визволення з-під польського 
панування й возз'єднання в межах со-
борної держави. 

Валерій СТЕПАНКОВ, 
доктор історичних наук 



Цього року відзначаються 900-ті роковини початку епохи хрестових походів. 
Це був один з визначальних етапів у формуванні європейської християнської 
цивілізації та водночас саме там, у ранньому середньовіччі, слід шукати пер-
шооснови найбільш вибухонебезпечних конфліктів сучасності. Адже у вирі жор-
стоких зіткнень періоду хрестових походів проліг той розлам між християнсь-
кою та мусульманською цивілізаціями, який стільки разів призводив до крива-
вих воєн, та й сьогодні раз-по-раз спалахує тривожними вогнями. 

І хоч Україна-Русь не брала безпосередньої участі у тому тотальному війсь-
ково-релігійному протистоянні, яким були хрестові походи, вона протягом всієї 
своєї трагічної історії була форпостом, передовим плацдармом християнської 
Європи перед ворожим їй азіатським мусульманським світом. 

Отже, ця розповідь про перший хрестовий похід — ще один карб у нашій 
пам'яті для усвідомлення себе та своєї країни як невід'ємної частини Європи. 

«сім худющих літ». Не дивно, 
що за таких обставин відбуло-
ся небачене піднесення релі-
гійних почуттів, злет релігій-
ного фанатизму, що у свою 
чергу призвело до масового 
паломництва до Палестини. 
Спраглі зцілення від недуг та 
страждань прочани хотіли до-
сягнути Гробу Господнього у 
Святій землі та вклонитися 
одній з головних християнсь-
ких святинь, що за переказа-
ми знаходилася в Єрусалимі. 

Напередодні першого 
хрестового походу Єрусалим 
перебував під владою турків-
сельджуків. У першій половині 
XI ст. вони посунули з при-
аральських степів і Прикаспію 
на завоювання нових терито-
рій і 1071 року захопили місто 
в арабів. На відміну від остан-
ніх, які в цілому поблажливо 
ставилися до паломників, тур-
ки почали перешкоджати їм 
вклонятися християнським 
святиням, переслідувати й об-
ражати християн. 

Під впливом страждань, 
якими супро-
воджувалися 

паломниц-
тва, в 

атмосфері 
релігійного 

екстазу прочани, що поверта-
лися додому, не шкодували 
темних барв у змалюванні 
принижень, знущань і утисків 
з боку мусульман, що випали 
на їхню долю у Святій землі. В 
європейському суспільстві 
склалося переконання у необ-
хідності допомогти східним 
єдиновірцям і повернути хри-
стиянському світові його най-
більші святині, насамперед 
Гроб Господень. 

Саме в цей час до Папи 
римського й володарів Заходу 
звернувся візантійський імпе-

ратор. Він просив про допо-
могу в боротьбі з норманами, 
а головне — з печенігами та 
турками-сельджуками. Візан-
тія перебувала у вкрай заг-
розливому становищі; здава-
лося, дні її були злічені. 

Листопада 1095 р. папа 
Урбан II скликав церковний 
собор у французькому місті 
Клермоні, куди з'їхалися тися-
чі рицарів, священиків, ченців, 
незліченні маси мирян. Ос-
кільки жодна з міських буді-
вель не могла вмістити увесь 
величезний натовп, 26 листо-

Х рестові походи на 
Схід зайняли майже 
два століття: вони 
тривали з 1096 по 

1270 роки та склали цілу епо-
ху в житті середньовічного су-
спільства. 

Початок великих походів 
на Схід був похмурим. Наро-
ди Європи переживали смут-
ні часи. Феодальні 
усобиці, розбій ри 
царської вольниці, 
стихійні лиха, епі-
демії, голод аж до 
явищ канібаліз-
му — ось гнітюча 
атмосфера тієї 
епохи. Особливо 
важкими були 
1087-1095 
роки, які їхні 
сучасники 
назвали 



ство, яке незрівняно краще 
підготувалося до походу, ніж 
селянське військо, що його 
випередило. Однак ані за-
гального маршруту, ні плану 
спільних дій, ні єдиного ко-
мандування у нього не було. 
Кожен сеньйор вирушав у 
похід зі своєю дружиною, за 
якою звичайно йшов великий 
натовп селян. Просування 
хрестоносних рицарів супро-
воджувалося диким розбоєм, 
грабіжництвом і насильниц-
твом. Наприкінці 1096 р. вони 
почали прибувати до Констан-
тинополя. Мешканці міста, які 
вже чули про недобру славу 
«подвигів» зайд, зустрічали їх 
з побоюванням. Намагаючись 
не дозволити з'єднатися ок-
ремим загонам, Олексій І 
вдався до лестощів, загроз, 
підкупів і зумів схилити біль-
шість хрестоносних ватажків 

до складання йому васальної 
присяги. Після цього рицарсь-
кі загони було перекинуто до 
Малої Азії. 

19 червня 1097 р. хресто-
носці разом із візантійськими 
військами, які приєдналися до 
них, розпочали штурм сель-
джуцької столиці Никеї — 
твердині, що була обнесена 
п'ятикутником міцних стін з 
трьомастами вежами. У само-
му розпалі битви, коли рицарі 
вже видерлися на фортечні 
мури, ворота міста несподіва-
но відкрилися, впустили ві-
зантійські частини й негайно 
зачинилися. На нікейських 
баштах замайоріли візантійсь-
кі стяги. Таким був кінець под-
війної гри Олексія Комніна. 
Розуміючи, що хрестоносці 
навряд чи передадуть Никею 
Візантії, і не бажаючи погра-
бування міста, він вдався до 

пада папа виступив з урочис-
тою промовою просто неба. У 
запальній красномовній 
промові Урбан II, не шкодуючи 
яскравих описів, змалював 
злодійства турків, які «повби-
вали й позабирали в полон 
багатьох християн, зруйнува-
ли церкви, спустошили цар-
ство Богове», й закликав 
католиків виконати святу 
справу звільнення Гробу Гос-
поднього. Так було кинуто 
заклик до похолу на Схід. Усім 
його майбутнім учасникам па-
па гарантував відпущення грі-
хів і вічну нагороду на небе-
сах. Свій заклик він підкріпив 
обіцянкою суто земних благ: 
«Хто тут згорьовані та бідні, 
там будуть радісні та багаті». 
На цьому місці промову папи 
було перервано захоплено-
екзальтованими вигуками 
«Того бажає Бог! Того бажає 
Бог!..» За пропозицією Урбана 
II усі, хто бажав взяти участь у 
поході, отримували червоні 
хрести з тканини, які нашива-
лися на одежу і символізували 
головну мету походу, що готу-
вався — визволення Палести-
ни з-під влади іновірців. Той 
червоний хрест на вбранні 
вояків за віру дав назву і яви-
щу — «хрестові походи». 

Звістки про похід на Єру-
салим швидко рознеслися по 
всіх усюдах. Екзальтовані фа-

натичні провідники, особливої 
відомості серед яких зажили 
Петро Ам'єнський та Вальтер 
Незаможний, вели за собою 
маси селян і міщан, прикра-
шених червоними хрестами... 

На початку весни 1096 p., 
задовго до строку, який виз-
начив Клермонський собор 
для виступу (15 серпня 1096 
p.), перші натовпи селян під-
нялися на «святе паломниц-
тво». В дорогу вирушили де-
сятки тисяч людей з сім'ями і 
домашнім майном. Візантія на 
той час змогла відвести від 
себе небезпеку і тому імпера-
тор Олексій Комнін зустрів 
перших хрестоносців без 
особливого захоплення. Коли 
він побачив, наскільки розгну-
здано вони себе поводять, як 
руйнують і грабують палаци 
навкруги Константинополя, то 
поспішив скоріше їх позбути-
ся й швидко переправив до 
Малої Азії. Тут сельджукське 
військо заманило селян у за-
сідку й 21 жовтня 1096 р. біля 
Никеї майже повністю знищи-
ло 25-тисячне ополчення 
«ратників Христових». Поло-
нені були запродані в рабство 
і лише 3 тисячі чоловік змогли 
врятуватися втечею. Таким 
був трагічний кінець народно-
го хрестового походу. 

Влітку того ж року з Євро-
пи на Схід виступило рицар-
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1. «Здобуття Іерусалима». Жи-
вопис Сіньйоля, кінець XIX cm. 
Версаль (Франція) 

2. Мініатюра «Готфрид Бульон-
ський з вассалами» 

3. Карта просування хрестонос-
ців під час першого Хрестового 
походу 

4. Мури фортеці Алеппо (Сирія),
Сучасний вигляд 

сепаратних переговорів із 
сельджуками, які й погодили-
ся здатися йому. Передба-
чаючи обурення своїх захід-
них васалів, імператор щедро 
обдарував їх скарбами з сул-
танської казни й тим уникнув 
можливих ускладнень. 

Від Никеї високим плос-
когір'ям хрестоносці попря-
мували в Сирію — країну щед-
рих хлібних нив, плодоносних 
олив, фруктових садів і вино-
градників. Рухатися до цього 
достатку доводилося пустель-
ними й гірськими шляхами, 
під жагучим сонцем, відби-
ваючи постійні напади сельд-
жуків. Багато хто загинув від 
спраги та хвороб. Не краще 
було й тоді, коли «воїни Хрис-
тові» проходили крізь терито-
рії, де жили вірмени, христия-
ни за віросповіданням. Здава-
лося, ніщо не віщує тут сер-
йозної небезпеки, але наста-
ла холодна осінь, пішли дощі 
й рухатися розмитими гір-
ськими стежками ставало все 
складніше. Хрестоносці заз-
навали страшних злигоднів і 

несли тяжкі втрати, їхні сили 
слабли. 

На початку 1098 р. один з 
рицарських загонів було впу-
щено в заможне вірменське 
місто Едесу і, як свідчить хро-
ніст, «заради пограбування 
скарбів» приречено «країну на 
спустошення, а людей — на 
жорстокі страждання». Тут бу-
ло засновано першу державу 
хрестоносців — графство 
Едеське, форпост хрестонос-
них володінь на Сході. 

Того часу головні сили 
хрестоносців обложили Ан-
тиохію — одне з найбільших 
міст Східного Середземномо-
р'я. Сама природа, оточивши 
місто горами, річкою, болота-
ми й морем, потурбувалася 
про перетворення його на не-
приступну фортецю. Природні 
укріплення доповнювалися 
міцними стінами, 450-ми ве-
жами та внутрішньою цита-
деллю. Не дивно, що довга 
облога виявилася безрезуль-
татною. Взяти Антиохію вда-
лося лише із-за зради началь-
ника однієї з веж. Оволодівши 
містом, хрестоносці піддали 
його безстримному пограбу-
ванню, після чого зробили 
столицею своєї другої держа-
ви — князівства Антиохійсько-
го. 

Із Сирії військо попряму-
вало до Палестини. Його про-
сування полегшувалося від-
сутністю політичної згуртова-
ності серед мусульманських 
правителів, їхніми постійними 
розбратами й усобицями. 
Серпня 1098 р. Єгипет віді-
брав у сельджуків Єрусалим. 
Розташоване на високому 

LA PRIMA СКОСІ ЛІ 
(15 Kigfco 1099І _______ щлвгжо ртор* 

плато й відкрите лише з пів-
ночі, місто було добре укріп-
леним й важкодоступним для 
ворога. Підійшовши до Єруса-
лима рано-вранці 7 червня 
1099 p., воїнство христове 
більше тижня без успіху нама-
галося взяти його штурмом, 
після чого вдалося до облоги. 
Захисники Єрусалима билися 
запекло, але не змогли втри-
мати місто. 15 червня Єруса-
лим пав. Хрестоносці, які заз-
нали тяжких втрат, з немило-
сердною люттю почали грабу-
вати й вбивати. Насильництво 
та розбій, які чинилися, наба-
гато перевершили все, що 
робилося раніше. Тільки в 
одній мечеті Омара вони 
вирізали близько 10 тис. 
городян, які шукали там поря-
тунку. Учасник походу, хроніст 
Фульхерій Шартрський кон-
статував: «Після великого 
кровопролиття хрестоносці 
розбрелися по домівках 
місцевих жителів, захоплюю-
чи все, що в них знаходили». 

Із завоюванням Єрусали-
ма офіційну мету походу 
було досягнуто: місто і 
Гроб Господень зно-
ву перейшли до 
рук християн. 
Виникли ще 
дві хресто-
носні дер-
жави — 



5. Печатки держав хрестоносців 
на Святій землі 

6. Герби провідників Хрестових 
походів: Готфрида Бульонського, 
короля Ієрусалима, Боемонда 
Тарантського, князя Антиохії, 
Раймонда де Сен-Жіля, графа 
Тулузського, і Туго IV, короля 
Лузін'ямського 
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7. «Повернення з Хрестового по-
ходу». Живопис Карла Фридріха 
Лессінга, середина XIX ст. Бонн, 
Рейнський лансд музей (ФРН) 

королівство Єрусалимське й 
графство Триполійське. 

Держави хрестоносців яв-
ляли собою невеликі розріз-
нені володіння, які простягну-
лися уздовж вузької прибе-
режної смуги :Антиохія знахо-
дилася на відстані 300 км від 
Єрусалима і 200 км від Едеси. 
Східний кордон простягнувся 
майже на 1200 км і був най-
більш вразливим. Суперечки 
й взаємні претензії, що не 
стихали серед самих хресто-
носців, постійна зовнішня заг-
роза з боку Єгипту й сельд-
жуків, ворожість місцевого на-
селення робили становище 
європейських загарбників до-
сить слабким. Не відчуваючи 
себе в безпеці, вони мешкали 
головним чином у містах і 
укріплених замках. 

У XII ст. почалося об'єд-
нання мусульманських кня-
зівств і їхній наступ на воло-
діння хрестоносців, що зму-
сило останніх до організації 
семи нових хрестових похо-
дів. У підсумку, 1291 р. пала 

остання твердиня рицар-
ства — Акра. Зазнавши 

повної поразки, 
хрестоносний 

І РУХ, 

мився з новим для нього 
східним світом, набагато 
освіченішим і культурнішим, 
ніж Європа. Це дало поштовх 
до розвитку точних наук, ме-
дицини, вивчення історії, гео-
графії. Хрестові походи похит-
нули позиції католицької цер-
кви. Авторитет папства втра-
тив попередню незапереч-
ність. Знайомство з іншими 
релігіями дало перші парос-
тки європейської віротерпи-
мості. Одним з найважливі-
ших наслідків хрестових похо-
дів був розвиток західноєвро-
пейської торгівлі без посе-
редництва Візантії. 

З точки зору суто військо-
вої, хрестові походи мали ве-
лике значення як епоха вдос-
коналення зброї та захисних 
обладунків, взаємопроник-
нення західних та східних по-
глядів на формування тактич-
них одиниць та принципи ве-
дення бою; епоха початку ви-
користання вогнепальної 
зброї, вдосконалення мистец-
тва фортифікації та техніки 
здобуття укріплень. 

У горнилі хрестових похо-
дів викувався класичний об-
раз європейського рицаря, 
весь комплекс його поведін-
ки, кодекс честі й посвяти бо-
ротьбі за муки Христові. Саме 
епоха хрестових походів 
сформувала і вільні від като-
лицького догматизму рицар-
ську літературу та мистецтво, 
породила ту рицарську леген-
ду, що увійшла до духовної 
скарбниці людства. 

Наталя ПОДАЛЯК, 
доцент Київського 

інституту культури, 
кандидат історичних наук 

спрямований на Схід, вичер-
пав себе і згас. 

Його організатором була 
католицька церква, яка нада-
ла рухові характеру релігійних 
війн християнства проти ісла-
му. Ці криваві війни забрали 
сотні тисяч життів, поглинули 
величезні кошти, призвели до 
знищення багатьох культур-
них цінностей. Хрестові похо-
ди, особливо розгром Конс-
тантинополя в 1204 p., мали 
рокові наслідки для Візантії, 
яка невдовзі стала здобиччю 
турок. Руйнація Візантії тим 
самим відкрила шлях у Захід-
ну Європу для експансії зі 
Сходу. 

Разом із тим під час хрес-
тових походів Захід познайо-
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УКРАЇНСЬКЕ ОФІЦЕРСТВО: ШЛЯХИ СКОРБОТИ ТА ЗАБУТТЯ 1917-1921 РОКИ 

МИХАЙЛО 
ОМЕЛЯНОВИЧ-
ПАВЛЕНКО 

ТетТерал (Грмїї УТГР

ародився Михайло Омеляно-
вич-Павленко 8 грудня 1878 р. 
у Грузи в Тифлісі. Тут інспекто-

ром артилерії округу служив його бать-
ко. Мати — грузинка, походила із 
князівської родини Русієвих-Корчеба-
шевих. Цікаво зазначити, що коли 
1919 p. М. Омелянович-Павленко очо-
лив армію УНР, то його дядько за ма-
теринською лінією генерал-лейтенант 
Габаєв командував військами Грузії. В 
родині Омеляновичів-Павленків було 
два сини та одна донька. Вихованням 
синів, старшим з яких був Михайло, 
опікувався батько, мати виховувала 
доньку. Мати й сестра М.Омелянови-
ча-Павленка постійно мешкали у 
Грузії. За часів громадянської війни 
сліди їх загубилися. Іван, молодший 
брат Михайла, також став відомим ук-
раїнським воєначальником. 

До 7 років Михайло жив у Тифлісі, 
а після призначення батька до Сибіру 
переїздить до Хабаровська. Ця подо-
рож стала найяскравішим спогадом 
його дитинства. 

Навчався Михайло в Омському ка-
детському корпусі і, закінчивши його 
одним із перших 1898 p., вступив до 
Павлівського військового училища, що 
знаходилося в Петербурзі та вважало-
ся найпревілейованішим закладом то-
го часу. Звідти слухачі виходили офі-
церами до гвардії. 1900 p. М.Омеляно-
вич-Павленко вступив до лейб-гвардії 
Волинського полку, що розташовував-
ся у Варшаві. Цей полк 1831 р. ство-
рили вихідці Правобережної України, і 
за 70 років існування він не втратив ук-
раїнського спрямування. Вступали до 
нього представники аристократичних 
родів Київщини, Волині, Поділля. 

Волинський полк для всієї росій-
ської армії був осередком військових 
наукових кадрів. При ньому було своє 
видавництво, яке полковим коштом 
випускало наукові книжки, писані офі-
церами-волинцями. Найбільше гене-
ралів старої армії вийшли з лейб-
гвардії Волинського полку. Досить 
згадати лише тих генералів-волинців, 
які згодом віддали свою снагу і талант 
українській армії: О. Галкін, Б. Боб-

ровський, О. Кушакевич та О. Лігнау. 
Науковий хист у М. Омеляновича-
Павленка з'явився ще за головування 
навчальною командою. В цей час він 
пише свою першу працю, присвячену 
роботі офіцера в навчальних части-
нах. 

1904 р. розпочалася російсько-
японська війна. Поручник М. Омеляно-
вич-Павленко без вагань подав рапорт 
відносно відправки його на фронт. 
Прохання було задовільнено. Після 
призначення до складу 34-го Си-
бірського стрілецького полку, йому бу-
ло доручено сформувати й очолити 
охотницький розвідчий загін, котрому 
командування полку призначало най-
важливіші доручення — розвідку місце-
вості, вилазки з боєм на позиції 
японців й інше. М. Омелянович-Пав-
ленко брав активну участь у воєнних 
діях під час російсько-японської війни: 
під Сан-де-Пу, Мукденом, на Синігай-
ських позиціях. Під Мукденом був кон-
тужений; по одужанні знову до 34-го 
полку, де командував ротою. 

З поверненням до Варшави 1906 р. 
Омелянович-Павленко з наказу коман-
дира лейб-гвардії Волинського полку 
перебрав на себе командування 
однією з рот волинців. Ця посада не 
дуже обтяжувала Михайла Володими-
ровича, тож він повністю поринув у 
військово-наукові дослідження. Так, 
усього за два роки Волинський полк 
видав дві досить цікаві праці Омеляно-
вича-Павленка, присвячені військовій 
підготовці вояків, написані на підставі 
власних спостережень із часів 
російсько-японської війни. 

1914 р. з початком бойових дій на 
фронті лейб-гвардії Волинський полк 
вирушив на позиції в Польщі. В аван-
гарді 3-ї Гвардійської дивізії, куди вхо-
дили волинці, йшов батальйон Михай-
ла Володимировича. Вже в перших 
боях капітан зміг відзначитися. Так, за 
бій на переправі в Гуті-Кальварії він от-
римав орден Святого Володимира 3-го 
ступеня. В листопаді 1914 р. 3-я 
Гвардійська дивізія вступила в бій за 
Лодзь-Торунь. Батальйон Михайла Во-
лодимировича рухався, як завжди, по-

переду. Німці намагалися взяти диві-
зію в оточення, однак капітан повів 
своїх волинців у багнетну атаку, чим 
урятував становище, хоч і був тяжко 
поранений. За цей бій М.Омелянович-
Павленко дістав офіцерський орден 
Святого Георгія 4-го ступеня. Трива-
лий час йому довелося лікуватися в 
Петрограді, звідки на фронт він повер-
нувся наприкінці весни 1915 р. 

У ранзі полковника Омеляновича-
Павленка через поганий стан здоров'я 
перевели на штабну роботу. Йому до-
велося перебрати на себе обов'язки 
коменданта й чергового штаб-офіцера 
штабу 2-го Гвардійського корпусу. Од-
нак у штабі полковник Омелянович-
Павленко не засиджувався, виїздив з 
різними дорученнями по військових 
частинах, беручи активну участь у бо-
ях. Через поранення в руку та хворобу 
на тиф гвардійського полковника було 
евакуйовано до Петрограда. 

З часу одужання, із середини 
1916 p. М. Омелянович-Павленко очо-
лив усі навчальні гвардійські команди 
та запасні гвардійські частини, що 
знаходилися в Петрограді. Згодом 
Омелянович-Павленко очолював Пе-
тергофську школу прапорщиків для 
осіб з вищою освітою та був наставни-
ком усіх шкіл прапорщиків Петроград-
ського округу. 

Наприкінці 1916 p. М. Омелянови-
ча-Павленка було переведено до Оде-
си, де він очолив 2-гу Одеську військо-
ву школу прапорщиків. З початком 
революційних подій Михайло Володи-
мирович не вагаючись поринув у спра-
ви українського національного відрод-
ження, був одним із членів-
засновників Одеської української вій-
ськової громади. 20 червня 1917 р. 
полковника Омеляновича-Павленка 
було викликано до штабу Південно-
Західного фронту. Справа була над-
звичайно важлива. Гвардії Гренадер-
ський полк відмовився брати участь у 
Червневому наступі, а голова його ко-
мітету поручник Дзевалтовський про-
вадив відверту більшовицьку агітацію. 
Гренадерів потрібно було взяти до рук. 
Михайло Володимирович, користую-



чись у гвардії великим авторитетом, 
привів полк до належного стану. 

На початку серпня Омеляновича-
Павленка було викликано до Катери-
нослава, де він очолив місцеву залогу. 
Це призначення було здійснене завдя-
ки сприянню Військового комітету 
Центральної Ради. Саме тому серпень 
1917 р. і вважається початком його 
служби Україні. В Катеринославі пол-
ковник встиг зробити багато корисно-
го. Саме він розпочав українізацію міс-
цевої залоги, об'єднуючи Вільне ко-
зацтво. Почали діяти українські війсь-
кові установи. Загалом Михайло Оме-
лянович-Павленко зробив значний 
внесок у розвиток національного від-
родження на Катеринославщині. 

З початком німецького наступу на-
весні 1918 р. Михайло Володимирович 
повернувся до Києва, де увійшов до 
складу комісії з утворення української 
армії. Тоді ж відшукалися документи на 
підвищення до рангу генерала. 

Праці було дуже багато, однак 
М. Омелянович-Павленко та інші укра-
їнські патріоти швидко дали їй раду і 
впритул підійшли до організації армії. 
Згідно з розробленим планом генера-
ла Омеляновича-Павленка 1918 р. бу-
ло призначено на посаду командира 
11 -ї кадрової пішої дивізії, що знаходи-
лась у Полтаві. Незабаром туди прибув 
і сам генерал. Його зусиллями до цієї 
дивізії було стягнуто найліпших україн-
ських офіцерів, які згодом стали ви-
датними воєначальниками армії УНР. 
Восени 1918 р. гетьман П. Скоропад-
ський видав наказ про відродження ук-
раїнського козацтва. На територіях 
колишніх губерній створювалися 
козацькі коші. Кошовим отаманом 
Запорізького (Катеринославського) ко-
зацтва було призначено генерала 
Омеляновича-Павленка. На той час у 
Катеринославі йшла завзята боротьба 
за ватажків Вільного козацтва часів 
Центральної Ради, які опинилися в 
гетьманській в'язниці, а тому прибуття 
кошового отамана М. Омеляновича-
Павленка було дуже доречним. 

З початком протигетьманського по-
встання генерал Омелянович-Павлен-
ко виїхав до Вінниці, де зголосився в 
розпорядження Директорії. Генерала 
радо прийняли, і деякий час він пере-
бував при штабі повстанських військ. 
Тоді ж до Директорії прибула делегація 
уряду ЗУНР, яка шукала добірних 
офіцерів, котрі б могли очолити Україн-
ську Галицьку Армію. Через це Омеля-
новича-Павленка 10 грудня 1918 р. бу-
ло призначено командувачем Галиць-
кої армії. 

Незважаючи на невеликий досвід 
керування великими військовими з'єд-
наннями, Михайло Володимирович 
спромігся зробити дуже багато: реор-
ганізувати армію, на кшталт повстан-
ських ватаг, вирівняти фронт, налаго-
дити тилові комунікації. 

Командувачем Української Галиць-

кої Армії Михайло Володимирович був 
півроку. 9 червня 1919 р. штаб армії 
УНР відкликав генерала Омеляновича-
Павленка в своє розпорядження. Зав-
дання, доручене генералові, було дуже 
складним. З півдня на Україну насува-
лися білогвардійські війська, котрі вис-
тупали проти УНР. Українська армія бу-
ла не в змозі воювати на три фронти, 
тож із добровольчою армією потрібно 
було укласти мир. Михайло Володими-
рович, як генерал старої армії та 
колишній імператорський гвардієць, 
який мав багатьох товаришів по службі 
серед командування білих, міг вплину-
ти на події. Кілька разів генерал Оме-
лянович-Павленко виїздив на перего-
вори з добровольчою армією. Однак із 
білими, засліпленими тимчасовими 
успіхами, домовитися не вдалося. 
Армія УНР вступила з ними в бій, а М. 
Омелянович-Павленко восени 1919 р. 
був відряджений очолювати Запорізьку 
групу. 

На той час Запорізька група вже 
не становила значної сили. Її підрозді-
ли з кожним днем танули від тифу й 
кривавих боїв з білими. Разом з ар-
мією УНР запорожці відступали на за-
хід. Крім вояків, хворіло багато й ко-
мандирів. Генералові Омеляновичу-
Павленку якоюсь мірою «пощастило», 
бо перехворів під час першої світової, 
а тому організм був призвичаєний бо-
ротися з цією недугою. В результаті 
Михайло Володимирович опинився 
єдиним старшиною, здатним очолю-
вати армію, загнану в так званий 
«Трикутник смерті». 5 грудня Омеля-
новичу-Павленку було передано пов-
новаження командарма. На останній 
нараді командирів частин генерал 
вирішив іти з рештками армії в похід у 
тили білих і червоних. 6 грудня 1919р. 
українська армія на чолі з Омелянови-
чем-Павленком розпочала свій «Зи-
мовий похід» у безсмертя. У цей похід 
пішли всі, хто любив свою Батьківщи-
ну. Поранені та змучені, хворі на тиф 
й голодні йшли тисячі українських 
вояків за своїм генералом, порушую-
чи комунікації білогвардійської та 
більшовицької армій. Упродовж шести 
місяців військо пройшло декілька ти-
сяч кілометрів, щоб 5 травня 1920 р. 
долучитися до спільного українсько-
польського походу на Київ проти Чер-
воної Армії. Під час боротьби у тилах 
ворога жодна з частин, підлеглих 
генералові М. Омеляновичу-Павленку, 
не була розбита. Шість місяців гене-
рал зберігав українську армію серед 
чисельно сильнішого ворога та довів її 
до більшовицько-польського фронту. 
У травні 1920 р. українська армія зай-
няла фронт поряд із польським 
військом. Одразу М. Омелянович-Пав-
ленко реорганізував армію, до якої 
прийшли тисячі добровольців. До 
серпня армія вела оборонні бої та ма-
ла відступати через невдачі польської 
армії аж до Дністра. У вересні Омеля-

нович-Павленко сконцентрував усі 
сили українського війська, а в жовтні 
1920 р. частково звільнив Волинь і 
Поділля. 

Після мирних переговорів польсь-
кого уряду з Радянською Росією, укра-
їнські війська опинилися в надзвичай-
но важкому стратегічному становищі, 
до того ж наодинці з величезною Чер-
воною Армією. Генерал Омелянович-
Павленко в цій скрутній ситуації прий-
няв єдине можливе правильне рішен-
ня: наступ, що був призначений на 11 
листопада 1920 p., але червоні висту-
пили на день раніше. Одинадцять діб 
тривав бій, але 21 листопада україн-
ським військам довелося відступити й 
перейти річку Збруч — кордон між 
Польщею та Радянською Росією. 

Армія УНР була роззброєна і розмі-
щена в таборах для інтернованих. 
Політичне керівництво та С. Петлюра, 
незважаючи на об'єктивні передумови, 
почали обвинувачувати в усіх невдачах 
Омеляновича-Павленка. Проти пере-
бування генерала в Польщі був і поль-
ський уряд, бо боявся його авторитету 
як серед підневільних галичан, так і 
емігрантів-наддніпрянців. Крім того, 
радянський уряд висунув вимогу не-
гайно вислати з Польщі Михайла Воло-
димировича Омеляновича-Павленка. 
За цих обставин генерал виїжджає до 
Чехословаччини. Прихільно зустріну-
тий місцевим урядом і емігрантськими 
колами Михайло Володимирович зали-
шається жити в Празі, де викладав в 
чеських та українських вузах, займався 
науковою діяльністю, писав спогади, 
працював у емігрантських об'єднан-
нях. Крім того, його було обрано голо-
вою об'єднання колишніх вояків-
українців. Взимку 1940 р. у Варшаві 
помер Військовий міністр УНР в екзилі 
генерал В.Сальський. Деякий час його 
замінював генерал А. Вовк, однак зго-
дом на цю посаду було запрошено 
підвищеного до рангу генерала-пол-
ковника М.Омеляновича-Павленка. Він 
негайно виїхав до Берліна, де й 
увійшов до уряду УНР в екзилі. Цей 
уряд при діяльній участі генерала за 
часів другої світової війни небезус-
пішно намагався вплинути на німців 
щодо їхньої бездумної політики, спря-
мованої проти України та українців. По 
закінченні війни в складі уряду Омеля-
нович-Павленко переїхав до Авгсбурга 
(Баварія), де в липні 1948 р. брав ак-
тивну участь у створенні Української 
Національної Ради. На сесійному засі-
данні Національної Ради 19 липня 
М. Омелянович-Павленко передав 
обов'язки Військового міністра 
генералові М. Капустянському. 

Помер колишній командувач ук-
раїнської армії генерал-полковник Ми-
хайло Володимирович Омелянович-
Павленко у столиці Франції 29 травня 
1952 р. Там і спочиває його прах. 

Ярослав ТИНЧЕНКО 



ЕКСГ7РЕС-ІНФ0РМАЦІЯ ЕШ1РЕС-ІНФ0РМАЦІЯ Е/ССПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ 

• Після тривалих випробувань, що про-
ходили навіть на території США, бундес-
вер вирішив взяти на озброєння нову са-
мохідну гармату-гаубицю калібру 155 мм 
PzH 2000 (опис та ТТХ див «ВУ» N5-6/95). 
Міністерство оборони ФРН уклало з 
фірмою Wegmann контракт (на суму 1,7 
млрд марок) на виробництво першої серії 
з 185-ти машин. Загалом же бундесвер 
планує придбати 594 такі САУ. 

• 18 липня у стан оперативної готовності
приведено перший підрозділ з 10-ти гелі-
коптерів—винищувачів SA 342L1 «Газель», 
оснащених системою АТАМ (Аіг-То-Аіг 
Mistral — керованих ракет «повітря-
повітря» «Містраль»). Ці машини входять 
до складу полку бойових гелікоптерів (м. 
Фальсбург) 4-ї аеромобільної дивізії сухо-
путних військ Франції. Загалом заплано-
вано переобладнати таким чином ЗО 
гелікоптерів, які дивізія має отримати до 
кінця 1997 року. 

«Містраль» — зенітний ракетний ком-
плекс (ЗРК) малої дальності сухопутних 
військ, що відповідає приблизно систе-
мам «Игла» чи «Стрела—10». Власне ра-
кета має довжину 1,8 м, діаметр корпу-

са — 0,9 м, вагу — 19,5 кг (з них 3 кг — 
боєголовка), швидкість — 850 м/с (М=2,5) 
та дальність польоту 6 км. Оснащена ІЧ-
головкою самонаведення і діє за принци-
пом «вистрілив—забув». Серійне вироб-
ництво ЗРК — з 1989 p., понад 10 тисяч 
одиниць закуплено 14-ма арміями світу (у 
т.ч. — збройними силами Франції). 

На гелікоптерах монтуються спарені 
установки (по одній на борт) транспор-
тно-пускових контейнерів трубчатого ти-
пу, загалом 4 КР. Про можливість зміша-
ної несиметричної підвіски (наприклад, 2 
ПТРК на один борт, дві ЗРК — на другий) 
не повідомлялося, проте наявність лазер-
ного прицілу (над кабіною) її підтверджує. 

Виробник ЗРК «Містраль» — фран-

цузька фірма MATRA DEFENCE. Цікаво, 
що на запитання чеського журналіста про 
можливість співпраці її представник п. 
Роберт Уі'мфен відповів: «Ми могли б роз-
горнути спільно з чеською промисловістю 
виробництво, а замовниками могли б 
стати, наприклад Угорщина, Польща чи 
Україна». 

(ATM, Aviation Week & ST) 

• Туреччина вирішила придбати партію
важких авіаційних ракет «повітря-земля» 
типу «Рореуе» виробництва ф. Rafael 
(Ізраїль). Ці КР вважаються одними із 
кращих у своєму класі, навіть США взяли 
їх на озброєння (під індексом AGM-142 
виробляються за ліцензією американсь-
ким концерном Локхід Мартін). «Папай» 
на початковому етапі керується інерцій-
ною системою, яку на кінцевому відрізку 
(після захоплення цілі головкою) замінює 
комбінована телевізійно-термовізорна 
система. Твердопаливний ракетний дви-
гун забезпечує цій крилатій КР з боєго-
ловкою вагою 364 кг дальність польоту 
до 80 км. AGM-142 є стандартною 
зброєю літаків F-16 та F-4 «Фантом» в 
ударному варіанті. ВПС Туреччини на по-
чаток 1996 р. мають 151 F-16 C/D та по-
над 140 F-4E, здатних нести ці КР. 

• Фірма «Кольт» отримала від американ-
ської армії замовлення на 16 217 карабі-
нів М4 (заводський індекс М727, ТТД див. 
«ВУ» 5-6/95), що є варіантом стандартної 
5,56-мм автоматичної гвинтівки М16. М4 
має на 142 мм коротший ствол та теле-
скопічний висувний приклад. Загальна 
довжина становить 757 мм, вага без ма-
газина 2,54 кг. Карабін може оснащувати-
ся підствольним 40-мм гранатометом 
М203, а модель М4А1 для спецпідрозділів 
— «дробовиком» 12-го калібру та лазер-
ним цілевказівником. 

ІДОЕ 



• Американську систему залпового вогню 
MLRS (див. «ВУ» 7-8/95 та 3-4/96) вирі-
шили взяти на озброєння Данія (12 ПУ з 
300-ма НКР М26) та Норвегія (12 ПУ і 360 
НКР). А Франція, яка вже має 55 одиниць 
ПУ, вважає за потрібне піддати системи 
MLRS значній модернізації, що дасть змо-
гу використовувати нові НКР із високою 
точністю влучання та вдосконалити суб-
боєприпаси М77 до ракет М26. Виконав-
цем робіт вибрано вітчизняну фірму 
Aerospatiale. 

• У піхотній школі бундесверу в місті 
Хаммельбурзі проходить випробування 
система ACDUS — «Навчальний імітатор 
дуелі» (двобою). Система складається з 
лазерного випромінювача, що встанов-
люється поблизу дульного зрізу стандар-
тної зброї (гвинтівка G3, пістолет-куле-
мет МР2 чи кулемет MG3), натільного 
спорядження (лазерні «дзеркала»-реф-
лектори та детектори на ремінному 
кріпленні, розміщені на шоломі й верхній 
частині тіла вояка) та приймально-екпер-
тного процесорного блоку. 

Під час навчального бою солдати ак-
тивно обмінюються «пострілами», роль 
яких виконують спеціальні кодовані ла-
зерні імпульси. Важливим є те, що при 
цьому вони використовують звичайну 
штатну зброю, хоча і без імітації віддачі. 
У разі влучання рефлектор відбиває про-
мінь до стрільця, сигналізуючи йому про 
успішний постріл, а детектор за допомо-
гою оптичного та звукового сигналів до-
водить до відома ураженого солдата, що 
його умовно вбито. Останній може про-
довжити бій лише після отримання ново-
го коду на свій приймач («друге життя») 
від центрального процесора, який фіксує 
інформацію про перебіг «бойових дій» 
для подальшого аналізу. Максимальна 
дальність дії системи сягає 700 м. 

У разі успішних випробувань система 
AGDUS буде поширена на інші види 
зброї: РПГ, ПТКР тощо. 

(«Zoldat und Technik» 4/96) 

ш Західна преса інформує про поставку в 
Румунію авіаційних керованих ракет (КР) 
класу «повітря—повітря» типу Р— 550 
MAGIC 2 французької фірми MATRA 
DEFENCE. Вони замінять застарілі екс-
радянські КР типу Р-13, що знаходяться 
на озброєнні багатьох літаків румунських 
ВПС (МіГ-21, МіГ-23 та ін.). 

MAGIC 2 — всеракурсна КР малої 
дальності з пасивним ІЧ-наведенням та 
безконтактним підривником, діє за прин-
ципом «вистрілив-забув». Може запуска-
тися в передню та задню напівсфери. 
Серійно випускається з 1984 р. і знахо-
диться на озброєнні ВПС Франції та 
Греції (літаки типу «Міраж», «Етендар», 

• Російське КБ машинобудування ство-
рило новий самохідний протитанковий 
ракетний комплекс (ПТРК) «Хризантема». 

Власне ракета є російським відповід-
ником американської ПТКР «Хеллфайр» II, 
тому вони мають багато спільного: майже 
однакову дальність польоту (5—6км), ана-
логічні принципи дії систем наведення 
(комбіновані радіолокаційно-лазерні) та 
однаковий міліметровий діапазон хвиль 
РЛС. Обидві ПТКР оснащені тандемними 
боєголовками, здатними уражати навіть 
танки з динамічним захистом. 

Автоматична радіолокаційна (РЛ) сис-
тема виявлення та супроводження цілей з 
одночасним наведенням ПТКР забезпе-
чує знищення об'єктів удару за будь-яких 
умов: цілодобово, крізь туман, дощ, дим 
чи густий пил (відчувається використання 
досвіду війни в Перській затоці, де лазер-
ні ПТКР «втрачали» цілі в диму та пилу). 
При добрій видимості ПТКР наводяться 
напівавтоматично по променю лазера. 
Можливий і одночасний пуск двох ракет з 

«Ягуар», «Рафаль» та ін.) . 1993-го року 
MAGIC 2 також проходила випробування 
на літаках МіГ-23 ВПС Чехії. За деякими 
параметрами MAGIC 2 приблизно відпові-
дає ракеті Р-73 українських ВПС. 

Порівняльні ТТХ (MAGIC 2/Р-73Е) 
Довжина, м - 2,75/2,9 
Діаметр корпуса, см — 15,7/17 
Вага, кг: ракети — 90/104,5 

боєголовки — 12,5/7,4 
Швидкість, км/год - 2400/2500 
Дальність пуску, км: 
мінімальна — 0,5/0,3 
максимальна — 15-30/20-40 
(залежить від висоти) 

Ракета забезпечує ураження будь-яких 
цілей на полі бою: сучасних чи перспек-
тивних танків, укріплень, живої сили та 
літаків чи гелікоптерів на малій висоті. 

Бойова машина 9П157-2 створена на 
базі БМП-3. На ній встановлено спарену 
ПУ з автоматичним заряджанням та боє-
запасом 15 ракет, РЛС міліметрового діа-
пазону та лазерний приціл-цілевказівник, 
об'єднані в комбіновану двоканальну сис-
тему наведення. Екіпаж машини — 2 чол. 

Згідно з інформацією виробника, ком-
плекс «Хризантема» за рівнем бойової 
ефективності (в тому числі за критерієм 
«вартість-ефективність») не має аналогів 
у світі і є зброєю нового покоління. 

Дані про взяття (чи не взяття) ком-
плексу на озброєння російської армії не 
наводяться. 

(«Военньїй парад», 7-8 1996 р.) 

Підготував Валерій РОМАНЕНКО 

одночасним наведенням (двока-
нальний режим). 

ПТКР з кумулятивною боєго-
ловкою має індекс 9М123-2, з фу-
гасною — 9М123Ф-2. Вона діє за 
принципом «вистрілив—забув», 
летить на надзвуковій швидкості 
по низькій траєкторії (для забез-
печення скритності) та має висо-
кий ступінь захисту від перешкод. 
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ОФІЦЕРИ УКРАЇНИ 
Щире слово до Вас, 
офіцери моєї держави. 
Щире слово про Вас! 
Затамовую подих на мить, 
Про військових людей, 
чиє серце не вміє лукавить. 
Про військових людей, 
хто душею не вміє кривить. 
Вам не раз довелось 
крокувати шляхами тернистими 
І нести на плечах 
нелегкої історії хрест. 
В неспокійні часи 
Ваша совість завжди була чистою, 
Ви змогли зберегти 
офіцерську шляхетність і честь. 
Вам дісталася доля 
на вістрі стрімкої епохи, 
Гостре лезо подій 
залишало глибокі сліди. 
Та Ви гідно пройшли 
лабіринти тяжкої дороги, 
Щоб у рідній країні 
не сталося знову біди. 
Тож нехай Вас несе 
на щасливих вітрилах 
Мирний вітер життя 
в чарівному краю, 
Дай, Господь, щоби Вас 
палко й щиро любили, 
Так як любите Ви 
Батьківщину свою. 
Щире слово до Вас, 
офіцери моєї держави! 
Нехай в сонячнім сяйві 
грає неба блакить. 
І на ниві широкій 
честі, доблесті, слави, 
Побратими мої! 
Хай Вам завжди щастить! 

ЮНАКИ 
Відлетіли роки кольорові 
І шкільні відлунали дзвінки. 
Йдуть сьогодні на службу військову 
Юнаки, юнаки, юнаки. 
Йдуть нащадки козацької слави 
Гомінливі, веселі, стрункі, 
Надія й майбутнє держави -
Юнаки, юнаки, юнаки. 
Несіть свою службу сумлінно, 
Щоб пишалися вами батьки. 
Бережіть, бережіть Україну 
Юнаки, юнаки, юнаки. 

ЦВІТУТЬ КАШТАНИ 
Крони каштанів у вишневому вбранні 
Мов наречені, 
Свічками срібними всміхаються весні 
Гілки зелені. 
Тамує подих квіту світла мить 
В ранковій тиші. 
І неба ту безкрайнюю блакить. 
Світанок ніжить. 
Цвітуть каштани. Білосніжний човен 
Пливе над містом. 
Нектар травневий серце повнить 
І душу чистить. 
Цвітуть каштани. Київ молодіє. 
Співа Дніпро... 
Хай ніжний цвіт чарівно гріє 
Й несе добро. 

ЗА ВІКНОМ 
А за вікном моїм вже осінь 
Вогнем і міддю хлюпа на сади, 
І плаче, плаче неба просинь 
Краплинами холодної води. 
Дощу краплини сірі, косі... 
За літом в них бринить журба щемка. 
І, як скрипаль, у мене осінь 
У серці струни тонко так торка. 
Нехай далеко літні грози. 
Зимі йти на калинові мости, 
Мені всміхаєшся крізь сльози, 
Вся на берізку юну схожа - ти. 
Здається, за вікном не осінь 
В садах розлила золоті дощі, -
З очима ти, як неба просинь, 
Ідеш в її багряному плащі. 

Здіймаються у небо літаки 
Військово-Повітряних Сил країни, 
Неначе тії бистрії струмки 
До простору так гомінливо линуть. 
Понад землею, рідною землею, 
Повитою барвінком сивини, 
Милуються чарівністю тією 
В блакитнім небі вірнії сини. 
В стрункі ряди шикуються вони, 
Твої пілоти, вільна Україно, 
Нас не вернути у часи сумні, 
З твоєю долею назавжди ми єдині. 
Ми збережемо неба твого спокій, 
Красу і велич щедрої землі, 
Свободу, до якої сотні років, 
Невтомно покоління йшли. 
Злітають гострокрилі літаки 
Військово-Повітряних Сил країни. 
У небі - ескадрильї і полки, 
Надійний щит твій, вільна Україно. 

Полковник ДОВЖЕНКО Федір Яки-
мович 

Народився 1 січня 1953 року на 
Харківщині. Закінчив вище військове 
авіаційне училище, військову 
академію. Служив у Західній групі 
військ, Уральському, Далекосхідному, 
Прикарпатському військових округах, 
штабі оперативного керівництва 
Військово-Повітряних Сил, Генераль-
ному штабі ЗС України. З 1995 року — 
в управлінні справами Міністерства 
оборони України. 

Тихо в горобиновім вогні 
У садах світилась осінь рання, 
Як сказала ти тоді мені, 
Що не купиш пісні і кохання. 
Буде день без мене, наче ніч, 
Вийди в тихе осені світання, 
Ти тоді поклич мене, поклич, -
Я прийду до тебе без вагання. 
Восени у сквері, серед трав, 
Як в журбі, зітхала даль туманна, 
Скільки я не кликав і не звав -
Не озвалась ти, моя кохана. 
Вже у горобиновім вогні 
У саду моєму осінь пізня... 
Де, в якій сьогодні стороні 
Загубилися любов і пісня? 

ЖИТТЯ НЕМОВ ВЕСНЯНА ЗЛИВА 
Життя немов весняна злива 
В безкрайнім полі. 
Шумить привабливо-грайливо 
В обіймах долі. 
А доля - непокірна хвиля 
Мого життя. 
Печаль і радість поділила 
І почуття. 
Гарячим оплеском сприймає 
Мої роки. 
І на шляху мене вітають 
Її зірки. 
Дай, доле, щастям обігрітим 
Свій шлях прожить. 
І за собою залишити 
Яскраву мить. 





ттд 
довжина, мм — 198 
висота, мм — 143 
ширина, мм — 35 
вага з магазином, г — 750 
(765 г у Р220 - 7,65 мм, 730 г у Р220-1) 
кількість набоїв, шт. — 9 (7 у Р220-1). 

Пістолет виготовляється швейцарською фірмою 
«S/G» спільно із західнонімецькою фірмою «Зауер». 
Пістолети калібру 9 мм і 7,65 мм ПАР (парабелум) 
випускаються з 1975 року, а калібру 45 — з по-
чатку 1976 року. Окрім цього, передбачені пістоле-
ти калібру 38 «супер» і 22мм Л. Р. Магазин на 7 
набоїв (калібр 45 ), 9 (9 і 7,65мм) або 10 (калібр 
22мм) набоїв. Ударно-спусковий механізм має 
самовзвід для першого пострілу. Передня частина 
спускової скоби має досить незвичну форму, 
оскільки вона використовується як опора для 
вказівного пальця лівої руки, коли вогонь ведеться 
з охопленням руків'я пістолета обома руками. 

Основні моделі: 
Р220 — калібр 9 мм «пара» 
Р220 — калібр 7,65 мм «пара» 
Р220-1 - калібр 45 
Р220 - калібр 38 «ауто» 

Зиг-Зауер, Р-220 

Лінкор «Айова» 
Завдяки розвитку сучасної ракетної технологи 

даровано нове життя американським лінійним ко-
раблям. Хоч і не такі універсальні, як сучасні су-
перавіаносці, лінкори класу «Айова», озброєні ра-
кетами, можуть сьогодні відігравати одну з голов-
них ролей на театрі бойових дій, що й було дове-
дено під час конфлікту в Перській затоці. 

Більшість військово-морських експертів згідні з 
тим, що гармати головного калібру американських 
лінкорів у деяких ситуаціях можуть бути більш 
ефективними проти сухопутних сил і фортифіка-
ційних споруд противника, ніж крилаті ракети або 
бомбові удари, яких завдає авіація. 

1987 року лінійний корабель «Міссурі» входив 
до складу міжнародних сил у Перській затоці для 
захисту торгового судноплавства під час ірано-
іракської війни. 

До початку війни в затоці до «Міссурі» приєд-
нався лінійний корабель того ж класу «Вісконсін». 
Під час бойових дій обидва кораблі запускали ра-
кети «Томагавк» по цілях в Іраці з великою точні-
стю й ефективністю. 

Будівництво лінійних кораблів типу «Айова» за-
початковано 1943-го і закінчено 1944 року. Вони 
були останніми кораблями цього класу, які отри-
мав військово-морський флот США. Окрім цього, 
це єдині в світі лінійні кораблі, які стоять на озбро-
єнні флоту в наші дні. Вони є головною складовою 
частиною сил, які називаються надводним бойо-
вим з'єднанням (SAG-Swrface action group). Ці ко-
раблі використовуються як судна вогневої під-
тримки і платформи для запуску ракет на випадок 
можливих бойових операцій на суші, морі або в 
повітрі. 

У 1981 — 1988 роках лінкори зазнали модерніза-
ції — їх переобладнано на носіїв крилатих ракет 
«Томагавк», зенітна артилерія калібру 40 мм була 
змінена на 4 установки 20-мм шестиствольних 
гармат «Вулкан-Фаланкс», озброєння було понов-
лено протикорабельними ракетами «Гарпун». Од-
нак озброєння лінкорів ракетами не змінило став-
лення до важкої корабельної артилерії. Всі кораблі 
цього класу мають по три башти головного каліб-
ру з трьома гарматами кожна (калібр 406 мм). 

ТТД 
водотоннажність (повна), т — 57,350 
довжина, м — 270,6, ширина, м — 33, 
осадка, м — 8,8/11, 
швидкість, вузли — 33 
Озброєння: 
ракетне 8 x 4 ПККР «Томагавк» 
4 x 4 ПКПКР «Гарпун» 
гарматне 9 х 406 мм 
12 х 127 мм 
4 х 20 мм «Вулкан—Фаланкс» 
3 гелікоптери 





Броньована бойова машина LAV-600 
Кадилак «Gage»-LAV-600» — броньована бойова 

машина, розроблена під стандартну танкову гар-
мату НАТО калібром 105 мм. Має нове дульне 
гальмо підвищеної ефективності. Для гармати ви-
користовуються всі боєприпаси НАТО калібром 
105 мм. Гармата має стабілізатор «Cadillac Gage», 
що працює на чотирьох гіроскопах. Це дає змогу 
вести вогонь з ходу і з будь-якого положення. Ви-
сока точність влучення з першого пострілу. В 
броньованій башті типу «2001» знаходиться ком-
плект на 8 пострілів, а ще 26 комплектів пострі-
лів — у броньованому корпусі. 

Встановлений разом з гарматою у башті куле-
мет калібром 7,62 мм комплектується 400 набоя-
ми, і ще 2000 набоїв знаходяться в боєукладці. 
Швидкість повороту башти 30° за секунду при 
повороті на 360°. Кути вертикальної наводки від + 
20°. до -7,5°. 

Робоче місце навідника обладнано прицілом 
«день-ніч» і лазерним далекоміром. Командир ко-
ристується сімома перископами. Передбачено, що 
на «LAV-600» можна встановити теплові приціли і 
прилад цифрового керування стрільбою фірми 
«Маркони» (DFCS). Окрім цього, передбачено, що 
на башті можна встановити пускові установки ди-
мових гранат. 

«LAV-бОО» може транспортуватися літаком 
«С-130» і, незважаючи на те, що вона є колісною 
машиною, має вогневу міць танка. Маючи макси-
мальну швидкість 100 км/год із запасом ходу 600 
км, LAV-600 може долати великі відстані за досить 
короткий час. Машину обладнано спеціальними 
шинами з пружинно-торсіонною підвіскою, які за-

безпечують стабілізацію гарматної платформи і 
комфорт під час руху. 

«LAV-600» обладнано дизельним двигуном із 
турбонадувом потужністю 275 к. с. і автоматичною 
коробкою передач. Задні мости мають блокуючий 
диференціал, що виключає буксування. 

Оскільки «LAV-600» є колісною машиною, це 
значно спрощує умови навчання водіїв, що в бойо-
вих умовах дає суттєву перевагу над танками. 

Рубрику укладають фахівці 
Всеукраїнського благодійного фонду 

історії техніки та озброєнь 

ттд 
вага, кг - 18 500 
довжина, м — 6,30 
ширина, м — 2,68 
висота, м — 2,69 
екіпаж, чол. — 4 
макс. швидкість, км/год — 100 
запас ходу, км — 600 
двигун — 6-ти циліндровий турбодизель 
потужністю 275 к. с. (205 Вт) 
Озброєння: 
гармата — 105-мм (34 постріли) 
кулемет — 7,62-мм (2400 набоїв) 
кулемет — 12,7-мм (2200 набоїв) 
Додаткове озброєння: 
8 пускових установок димових гранат. 

Бойовий гелікоптер CSH-2 «Роівалк» 

1980 року в ПАР було прийнято рішення про 
розробку бойового гелікоптера власної конструк-
ції. Новий гелікоптер був призначений для бороть-
би з броньованими цілями, артилерією, а також 
для вогневої підтримки сухопутних військ в умовах 
протидії засобів ППО. Передбачалася можливість 
ведення повітряного бою з гелікоптерами против-
ника. Вимоги до нового гелікоптера не дуже від-
різнялися від вимог армії США до гелікоптера АН-
64 «Апач» — найдосконалішого з сучасних гелікоп-
терів, який виробляється великою серією. 

Розробкою займалася фірма «Атлас Еркрафт 
Корпорейшн», з якою ВПС уклали контракт 1981 
року. 

CSH-2 (Combat Support Helicopter) — власне 
ім'я «Роівалк» — виконано за класичною для бойо-
вих гелікоптерів одногвинтовою схемою з чоти-
рьохлопатевим несучим гвинтом, п'ятилопатевим 
рульовим гвинтом, стрілоподібним крилом малого 
подовження й тандемною кабіною екіпажу. 

Шасі — не прибирається на три опори із хвос-
товим колесом. Конструкція шасі дає змогу прово-
дити посадку при вертикальній швидкості знижен-
ня до 10 м/с. Масивні фільтри на повітрезаборни-
ках двигунів запобігають попаданню піску у двигун. 
Протектовані наливні баки розміщуються в 
середній частині фюзеляжу, але передбачено і ви-
користання підвісних баків. 

Низький ступінь виявлення гелікоптера ППО 
противника досягається завдяки спеціальному ка-
муфляжному фарбуванню, плоским панелям скла 
кабіни і спеціальній тактиці бойового використан-
ня з надмалих висот. Зниженню ЕПР (ефективної 
поверхні розсіювання) сприяє мала площа попе-
речного перерізу гелікоптера, використання стрі-
лоподібного крила малого подовження замість 
прямого, плоскі панелі скла із золоченим покрит-
тям. 

Для зменшення помітності у тепловому діапа-
зоні використовується система змішування гаря-

чих вихлопних газів двигуна з оточуючим повітрям 
у пропорції 1:1, що дає змогу зменшити інфрачер-
воне випромінювання двигунів на 96%. 

Члени екіпажу захищені керамічною, а окремі 
важливі вузли конструкції — акриловою бронею. 

Паливні баки і тяги системи керування витри-
мують попадання куль калібром 12,7 мм. 

Система керування гелікоптера цифрова з 
механічною проводкою, має режим автоматичного 
керування. 

Гелікоптер обладнано інерціальною навігацій-
ною системою. До системи озброєння гелікоптера 
входять 20-мм автоматична гармата «Ретлєр», 
встановлена на керованій підфюзеляжній турелі, і 
шість підкрильних пілонів, які використовуються 
для підвіски різноманітного озброєння: контейне-
рів з 48-мм НКР, ПТКР «ZT-6», КР \/3 «Кукрі» або 
«Сайдуіндер». У системі керування зброєю є два 
обчислювальних пристрої, кожен з яких обслуго-
вує зброю однієї з консолів крила. 



Володимир АВРАМЕНКО ^ 
00 

Р О М А Н ( ж у р н а л ь н и й в а р і а н т 

— Заходьте, — запросив разом з Кузьменком. 
— Як довго ви знали Григорія? — запитав я і доручив 

лейтенантові вести протокол. 
— Познайомилися на вступних іспитах. 
— Він наркотики вживав? 
— Ніколи. 
— Що ви робили на стадіоні? — нагадав йому міське 

побоїще. 
— Там був цікавий футбол. 
— Ви були один? 
— Ні. Вчотирьох. 
— Хто? 
— Григорій, Аліска і Леон. 
— Чому ви так пізно вийшли? 
— Ми були на трибунах для гостей, потім трішечки 

випили... 
— Цією компанією ви обідали і в ресторані в Білій 

Горі? 
— Невже в ресторан заборонено ходити? — Андрій 

прийняв здивовано-ображену позу. — Ви що, вистежува-
ли нас? 

— Ні. Того вечора із пістолета, знайденого в машині 
Григорія, був убитий чоловік. А тепер давайте адресу 
Аліси й Леона, — записав. 

— Я не причетний до цього, — почутим він був 
пригнічений і домагався, щоб йому вірили. — Я з ресто-
рану не виходив. 

— Григорій виходив? 
— Ніхто не виходив, — поправив себе. 
— Чому у вас на машині були московські номери? 
— То Григорія видумка. Він їздив у Москву, а з їхніми 

номерами там безпечніше — батько постарався, — 
Андрій неспокійно покрутив головою і знітився. — Ми ще 
не встигли поміняти. 

— Які відносини були в Григорія з Алісою? 
— Дружні, тільки вона... 
— Що вона? 
— Вірніше, він був занадто довірливим... 
— Так що ж вона? 
— Вона шикує і до себе нікого з наших не допускає. 

В центрі міста купила трикімнатну квартиру, машину 
має... 

— За які кошти? 
— То її справа, — замкнувся. 
— Вони збиралися одружитися? 
— Про це мені невідомо. 
— Як почувався Григорій останнім часом? 
— Пригнічений був, — відповів Андрій після деяких 

роздумів. — Щось його бентежило. 
Після оформлення протоколу я відпустив студента. 
Задзвонив телефон. 
— Владиславе Гнатовичу! — голос Максюти був схви-

льований. — Рудий Садик у квартирі. Щойно виходив по 
горілку й цигарки. 

Продовження. Початок у номерах 5-6, 7-8. 

так занадто, — 

— Добре, пильнуй його — група захвату готується, — 
попрощався. 

Зв'язався з начальником і доповів обстановку. 
— Треба брати, — моя позиція була твердою. 
— Дійте, тільки без трупів — їх і так занадто, — 

Афанасій Борисович дав згоду. 
Ще завидна кількома «Жигулями» ми виїхали в район 

операції. Зупинилися в різних місцях і, мов знічев'я, ста-
ли прогулюватися, розставляючи людей. Закінчивши 
підготовку, разом з Кузьменком і листоношею піднявся 
на другий поверх. За дверима квартири справа чулася 
стишена музика, жіночий сміх. 

Виставивши перед вічком листоношу, натис кнопку 
дзвоника. В середині музика стихла і стало чутно, як до 
дверей хтось сторожко підійшов... 

Садик, поранений у коліно, вистрибнув у вікно. Там 
на нього вже чекали. 

Рудий Садик!.. Ось найбільш реальна ланка в ланцю-
гу вбивств, за яку можна впевнено братися, та ще 
Антоній... Він може вивести на Дракона, але сам не роз-
криється. Тут потрібна сила фактів і документів. Потрібно 
розібратися, хто і що за цією фірмою криється, — з та-
кими думками я вирушив на перший допит Рудого Сади-
ка. 

ЩЕ ОДИН ТРУП 

Я почувався, мов тренований хорт серед зайців — ба-
чив ближнього, в подобі Антонія з піднятими товстими 
вухами, і дальнього, в подобі Дракона, тільки його обри-
си ще розпливалися серед постатей власників іномарок. 

Вивчив принесені матеріали й висновки експертів 
щодо аптекаря. Як на його шістдесят п'ять літ, то це був 
ще досить сильний чоловік. Його життєпис на десятьох 
сторінках свідчив про схильність до авантюр — ще сорок 
років тому був засуджений за крадіжку ікон, але, покаяв-
шись і попросивши прощення у Бога, просидів тільки рік. 
І тільки аж тепер, мертвим, знову потрапив у поле нашо-
го зору. 

Повернувшись, продовжував готуватися до вирішаль-
ної сутички. Спочатку потрібно ізолювати і примусити го-
ворити Рудого Садика. 

Несподівано задзвонив телефон. У слухавці звучав 
схвильований жіночий голос. 

— Майоре Ворона, вас турбують із лікарні. З вашим 
хворим погано... На нього напали. 

— Швидко в лікарню!.. — кинув водієві. — Вмикай си-
рену!.. 

Я вбіг на другий поверх і кинувся до знайомої палати. 
Там було пусто, і тільки закривавлена постіль свідчила 
про трагедію. 

— Де? — закричав я, побачивши медсестру. 
— В операційній. 
Рудий Садик лежав на операційному столі із заплю-

щеними очима. Медсестра, тримаючи його за руку, 



g - перевіряла пульс, а неподалік кілька чоловік готувалися 
до операції. Я повільно наблизився. 

СЦ — Відійдіть.., — різко наказав мені хірург, 
щ Вії в Рудого Садика смикнулися раз, удруге... і важко 
(Г) розплющилися. Його затуманений погляд безтямно поп-
О лив по стелі. 
С^ — Петре... Ви чуєте мене? Це я, майор Ворона.., — 

нахилив до нього обличчя. — Хто? 
— Пантера... Антоній... Антонім... — ледь-ледь почув 

внутрішній клекіт — змертвілі губи майже не ворушили-
ся. Аптекар... золотий хрест... долари.., — голос стишу-
вався і, нарешті, замовк. Тіло враз смикнулося, безвільно 
розпласталось, і широко розкриті осклілі очі непорушно 
завмерли в погляді вгору, неначе там, і тільки там чека-
ло їх спасіння. 

— Усе... Він більше нічого не скаже, — хірург поклав 
мені руку на плече. 

Я пішов до виходу. Там зупинився і знову повернув 
обличчя до медиків: 

— Де постовий? 
— Я покажу, — медсестра пройшла мимо й попряму-

вала по коридору. Біля дверей крайньої палати зупини-
лася. Коли ми зайшли, я побачив незнайомого 
двадцятирічного хлопця, він був поранений. 

— Як це було? — спитав його. 
— Мені щось здалося, а коли прочинив двері, то по-

бачив біля ліжка чоловіка з ножем. Я крикнув:»Стій!» Він 
зиркнув на мене великими очима і вдарив того... Я хотів 
витягти пістолет, та він вистрелив першим... Пістолет з 
глушником... Очі великі, стальні... Лице було закрите 
маскою. 

— Якої статури? 
— Середній і дуже спритний. На підвіконня стрибнув 

обома ногами одразу. 
— Як одягнений? 
— Джинсовий костюм — куртка і штани. 
— На голові чуб? 
— Голова була закрита маскою. 
— Добре, видужуй, — я вийшов. Повернув халат і заг-

лянув до палати, де клопоталися експерти. Вікно було 
відчинене. 

Афанасій Борисович невдоволено глипнув у мій бік. 
— Маєте ще один труп... 
— Не тільки труп. 
— Що ще? — насторожено втупився в мене. 
— Ще одного вбивцю. 
Увагу експертів привернули відбитки оригінальних 

підошв кросівок на підвіконні. Вони могли залишитися 
після легкого взуття відомої фірми. 

СЛІДИ ХРЕСТА 

У себе в кабінеті якийсь час сидів нерухомо, подумки 
прокручуючи варіанти подальшого розвитку подій. Те, що 
Антоній причетний до вбивств, хоча це ще треба довес-
ти, — я не сумнівався. Схоже, він замовник і розпоряд-
ник. По-друге, Рудого Садика прикінчив убивця з клич-
кою «Пантера». Це теж факт. А чи не є першопричиною 
цієї катавасії мовлене Рудим Садиком: золотий хрест, 
долари... За золотий хрест повинні бути сплачені дола-
ри, не інакше. Кому?.. Аптекарю? Можливо, тільки, яке 
відношення до цього мав Григорій — втім, що він помер 
насильницькою смертю, я теж упевнений. 

О десятій вечора ще раз зателефонував Антонієві до-
дому. 

— Добрий вечір... Це майор Ворона. 
— Слухаю вас, Владиславе Гнатовичу, — він підсолод-

жено стишив голос. 
— Мені хотілося б проконсультуватися з вами з осо-

бистого питання. 
— До ваших послуг... 
— Оце задумав я купити собі недалечко від Славгоро-

да дачу, і згадав, що ви теж дачник. Хотілося б побачити 
ті місця... 

— Прекрасна, чудова місцина, а поряд рибне озеро — 
лини, карасі й окуні самі вистрибують на берег. 

— Це те, що треба. Подивитися можна? 
— Приїжджайте до мене на роботу на дев'яту. 
На цьому тепло розпрощалися. 
В управління прийшов раненько. Заглибившись у 

роздуми, не одразу помітив Кузьменка. 
— Дозвольте доповісти, — він стояв і дивувався моїй 

задумі. 
— Сідай, зараз поїдемо. 
— Куди? 
— Куди, куди... До покійника на обшук. — Он ба-

чиш, — показав у вікно, — вже машина за нами приїхала, 
а ось і наше підкріплення, — кивнув у бік двох опера-
тивників, які з'явилися на порозі. 

Через півгодини ми вже були за містом. У 
Придніпровську до нас приєднався капітан з райвідділу, 
який показав нам за центром містечка добротний 
двоповерховий будинок. 

— Ви не цікавилися, звідки така розкіш? — спитав я 
капітана. 

— Він же був завідуючим центральною аптекою... 
Хвіртка була замкнена, та нам вдалося побачити 

дружину покійного. Це була ще моложава, за сорок 
років, молодиця з меткими, живими очима. Капітан ша-
нобливо відрекомендував її: 

— Це наша Галина Митрофанівна, лікар... 
— Проходьте, — господиня недбало махнула в бік бу-

динку. Відправивши капітана й оперативника за поняти-
ми, ми переступили поріг. Я показав ордер, на що Гали-
на Митрофанівна стенула плечима. 

Оглянувши наявні речі, підійшов до ліжка. Зняв 
матрац і, перевіряючи узголів'я, відчув незвичне утов-
щення днища. Не чіпаючи його, запросив хазяйку і поня-
тих підійти ближче і разом з оперативниками і Кузьмен-
ком заглянув у середину. 

— Що ви робите? — скрикнула Галина Митрофанівна. 
Верхня дошка легко піднялася — вона була кришкою 

тайника — і на світ Божий з'явилися жіночі прикраси: 
золоті персні, сережки і ще з десяток оригінальних золо-
тих речей, призначення і ціна яких були відомі тільки 
жінці. Поряд лежала пачка доларів і марок. 

— Це ваші? 
Галина Митрофанівна деякий час німувала, потім 

процідила крізь зуби: 
— Так, мені їх подарував чоловік... 
— А де він узяв їх? 
— Це ви спитайте в нього, — миловидне обличчя ха-

зяйки спотворила спазма. 
— Опишіть і запакуйте, — кивнув помічникам. 
Потім перейшли до сусідньої кімнати. Там, відкривши 

тайник, побачили автомат, кілька гранат і запали до них. 
— Це ще не все, — я задумався. Ще раз оглянув меблі 

і хотів було вже закінчити обшук, як увагу привернула 
шафа, а точніше, її верхня частина. Там можна прилаш-
тувати невеличку схованку. Провів рукою зверху, потім 
знизу, й, переконавшись, що посередині є закритий від 
очей вільний простір, хотів було підняти верхню дошку, ° 
але вона трималася міцно. Хазяйка ж зацікавлено стежи-
ла за моїми руками, намагаючись розгадати задум. 



о 

Коли ми вийняли й пустили в хід принесені на цей ви-
падок інструменти, тайник відкрився, але цього разу зни-
зу, — відійшло днище. На ньому побачили чималий лег-
кий футляр у чорному оксамиті.Л

Я відкрив. У вічі впали чіткі, вдавлені по всій довжині 
м'якої тканини лінії контура важкого хреста, що пролежав 
тут не менше ста літ. 

«Ось вона, смерть аптекаря... Хто ж наступний?..» — 
це мене непокоїло найбільше. 

Здається, перевірили все, що можна було, але я не 
міг заспокоїтися, і хазяйка відчувала це. Зсунувши і 
перемацавши все в підвалі, ми не змогли зрушити з 
місця одну шафу без дверей. Тут виявив себе Кузьмен-
ко — обмацуючи її зусібіч, він дійшов висновку, що ми по-
милилися: чотирикутна коробка разом із дерев'яною 
задньою стіною була намертво прикріплена до камінної 
стіни. Коли ми вже збиралися іти геть, лейтенант 
поторгав нижню пусту полицю. Вона перевернулася, і 
шафа похитнулася. Перед нами засвітився отвір хідника. 
В очах Галини Митрофанівни блиснули сльози згаслої 
надії. 

Я увімкнув ліхтарик. На одній із поличок побачив го-
тову продукцію: кілька десятків целофанових пакетиків, 
три із яких ми знайшли в «афганця». «Так ось чому він 
був там...» Як тільки я подумав про це, над нами луснув 
постріл. 

Над входом у підвал схилилася стрижена голова лей-
тенанта. 

— Товаришу майоре! Капітан застрелився... 
«Отакої... Ну й день же сьогодні..,» — я був приголом-

шений. 
— Ось що, Кузьменку, тіло капітана не чіпай, залиш 

його на оперативника. 
Бери машину і мерщій до начальника райвідділу; роз-

кажи, що знаєш. Нехай подзвонить у прокуратуру і приш-
ле своїх людей. Скажи, що нам потрібні експерти і ще 
одна машина. 

— Слухаюся, — лейтенант відповів по-військовому. 
Я відстібнув від пояса наручники й підійшов до Гали-

ни Митрофанівни. 
— Покажіть руки! 

. Коли вона простягла їх, я защіпнув на зап'ястях 
залізні кільця. 

ДАЧНІ ПРИГОДИ 

Другого дня, не заїжджаючи в управління, я поїхав до 
офісу компанії «Роботрон». У приймальні та ж сама дівчи-
на привітала мене радісно, заявивши, що президент че-
кає... Як тільки я переступив поріг, він хапливо піднявся 
назустріч. 

— їдемо? 
— Якщо ви готові... 
По дорозі президент щось розповідав, показував че-

рез вікно, тільки я був байдужий до всього і багато чого 
пропускав мимо вух, відповідав невпопад. Лише стежив 
за маршрутом. 

Знайомі металеві ворота розсунулися, і ми в'їхали на 
подвір'я. ТуГ нас чекали — зверху линула стишена ніжна 
мелодія, чувся приглушений дівочий сміх. 

Піднявшись на другий поверх, побачив красивих 
дівчат, які розкуто сиділи на розкішному дивані, виста-
вивши на огляд круглі коліна над низеньким, продовгува-
тим столиком, заставленим тарілочками і пляшками. Як я 
зрозумів, нам доведеться сидіти напррти, розглядаючи 
їхні принади впритул — з протилежного боку до столика 
були приставлені такі ж низенькі, м'які стільчики. 

— Оце наші місця, — Антоній підсунув мені один ІЗ НИХ Д^ 
і відрекомендував красунь: — Таня, Соня, Женя... 

— Потанцюємо.., — Антоній загасив чергову цигарку. Е^ 
Я був не проти. Підійшов до Соні чи то до Тані — всі 

вони були на одне лице — звабливо гарячі й жагучі. (Y) 
Дівчина обійняла мене, притулилася і наче самі по собі О 
вузенькі смужки на її плечиках сковзнули униз й попов- C j 
зли вздовж опущених рук, на що вона зреагувала досить 
оригінально — звільнилася від них зовсім, оголивши се-
бе до пояса. 

— Нам уже пора на озеро, — кинув Антонію, який уже 
присмоктався до двох одразу. 

Несподівано задзвонив телефон. 
— А, чорт.., — господар сердито застогнав і кинувся 

до апарата. 
Непомітно підштовхуючи дівчину до президента, я ро-

бив вигляд, що хоч теж п'яний, але намагаюся утримати 
партнершу в рамках пристойності. Перечепившись но-
гою за ногу, вона повалилася головою до Антонія, в 
розпачі простягаючи до нього руки, що дало можливість 
мені наблизитися ще ближче — він стояв за п'ять кроків, 
і я почув улесливо-збуджений голос: 

— Борисе Павловичу, не турбуйтеся, тут усе в поряд-
ку. Ми можемо прийняти його навіть на роботу — він про 
це сам натякав... 

Після деякої паузи знову: 
— Ні, ні... Це не блеф. 
Потім була розмова на виробничу тему. 
Щоб не викликати підозри, залишив дівчину й похи-

туючись, підійшов до вікна, розчинив його навстіж і якраз 
вчасно... Моя партнерша стала блювати. 

Антоній з жахом витріщив очі, кинувся до дівчини. 
— Сука!.. — 3 розмаху ляснув її під вухо. 
Одним стрибком я досяг президента і, вдаючи п'яно-

го ревнивця, скрутив його руку. 
— Он твої... А мою не чіпай.., — відкинув його геть. 
— Яка вона твоя? — в нього знову закотилися очі. 
— Моя, — з твердолобістю дебіла я торочив своє, на 

що його й без того кругле обличчя роздулося ще більше, 
а товсті, заячі вуха радісно затанцювали. 

— Так, так... Вона твоя, вибач.., — поліз цілуватися, 
але я вчасно відхилився. 

— Антонію Віталійовичу, мені треба дачу шукати. 
— Поїхали, поїхали... 
Коли проїжджали мимо дач, я зацікавлено поглядав у 

вікно, на око прицінюючися до найменш привабливих, а 
в душі відкидав навіть саму думку про придбання — всі 
вони були мені не по кишені, та й часу для утримання 
дачі в мене було обмаль. Коли минули чергове перехрес-
тя, Антоній торкнув плече водія, і машина стишила хід. 
Біля невеличкого, але акуратного будиночка, що милував 
око гостроверхим дахом під червонястою черепицею, 
«Вольво» в'їхала на обочину й завмерла. Відчинивши 
дверці й дочекавшись, поки ми вийдемо, водій пішов 
слідом на відстані кількох метрів. Я зрозумів — він вико-
нував функції ще й охоронця. 

— Як вам, подобається будинок? — Антоній загадково 
посміхнувся. 

— Дуже, але ж скільки це коштує? 
— Для кого? 
А хіба ж це має значення? 
— Звичайно... Це ж резерв компанії. 
— Ви маєте дачі? 
— Який ви наївний, а ще старший слідчий... Це ж ро-

биться просто — по наших каналах комусь дають землю, 
з нашою допомогою і за нашим проектом він зводить 
дім, отримує компенсацію за клопоти. 

Далі буде 



Під час змагань. 
У двобої - Алла Миронюк. 

Міжнародні змагання серед військовослужбовців, у яких беруть участь 
армійці України, стають традиційними. Торік, наприклад, у Римі відбулася 
перша Олімпіада серед військовиків. 

А нещодавно у бельгійському містечку Коксиде, що розташоване біля 
Ла-Маншу, пройшов Чемпіонат Європи з жіночої шпаги. Цими змаганнями 
розпочався новий сезон у фехтуванні. 

Дівчата — члени Національної збірної України, пам'ятаючи невдачу укра-
їнських мушкетерів на Олімпіаді в Атланті, ретельно готувалися до цього 
старту. Але учасниця Ігор досвідчена Єва Виборнова, за словами головно-
го тренера ЦСК ЗСУ з фехтування лейтенанта Володимира Миронюка, 
зіславшись на перевтому, відмовилася від тренувального збору. Тому на 
поєдинок із суперницями з Німеччини, Франції, Бельгії, Голландії, Румунії, 
Білорусі й інших країн взяли зовсім юну Ольгу Парталу. 

Генеральний директор київської фірми «Навстар» Юрій Гриник, котрий 
протягом останніх п'яти років всіляко допомагає армійським фехтувальни-
кам, надав мікроавтобус. 

— Дорога була важкою, — згадує Алла Миронюк. — Адже декілька днів 
довелося провести в мікроавтобусі. Перед очима постійно мерехтіла доро-
га, так що до місця змагань прибули морально і фізично виснаженими. 

— Великою несподіванкою стала звістка про те, що ми будемо фехтува-
ти з чоловіками, — продовжує Наталка Грузинська. — У розкладі змагань бу-

ЯК УКРАЇНСЬКІ ДІВЧАТА 
БЕЛЬГІЙСЬКИХ ЧОЛОВІКІВ 
НА КОЛІНА ПОСТАВИЛИ 

Збірна ЦСК ЗСУ з жіночої шпаги -
переможиця Першості Європи серед 
військовослужбовців (зліва направо): 
службовець ЗСУ Ольга Партала, 
прапорщик Лілія Івашко, 
старший прапорщик Алла Миронюк, 
прапорщик Наталка Грузинська. 

ли як командні, так і особисті змагання, але останні чомусь не були 
проведені. Більше того, організатори змагань звели разом жіночі та чолові-
чі колективи. Чоловіків представляли спортсмени збірних видів Збройних 
Сил Бельгії. Це було вперше в моєму житті, як і у моїх подруг із команди. Ті 
хлопці, які були слабкими в техніці фехтування, виходили на доріжку з усві-
домленням поваги до нас. Якщо програвали, — то з посмішкою, відплачую-
чи дівчатам поцілунками. Але у півфінальному двобої ті хлопці, які аж ніяк не 
хотіли поступатися своїм реноме жіночій статі— змагалися жорстко, без-
жалісно, ніби не з дівчатами, а з ворогами. В результаті таких поєдинків 
зазнали травм Наталка Грузинська та Ольга Партала. 

— Але, попри всі негаразди, в кожного спортсмена залишаються най-
кращі спогади від тих змагань, на яких він здобуває перше місце і приво-
зить додому медаль, — говорить Лілія Івашко. — Ми дуже щасливі, що пе-
ремогли, бо це була досить серйозна перевірка наших сил. Те, що ми зма-
галися з чоловіками, додавало нам зухвалості, впертості. Ось чому ми виг-
рали двобої не тільки в усіх суперниць, а й у суперників. 

Свою перемогу дівчата та їхні тренери приурочили п'ятій річниці Зброй-
них Сил України. 

Старший лейтенант 
Олександр ЄВЕНКО 



Про них кажуть — вони «хворі 
небом». І це насправді так. Адже 
парашутиста без неба не буває. 
Для воїнів-спортсменів навчаль-
ного центру аеромобільних 
військ України кожен стрибок — 
це не тільки можливість підняти-
ся в небо, а насамперед — робо-
та, шлях до здійснення мети, якій 
вони присвятили життя. 

ДЕСАНТНИК ЖИВЕ НЕБОМ 
Про парашутний спорт я мав до-

сить поверхове уявлення і, зізнаюся, 
що прибувши на поле, де трену-
вальні стрибки з гелікоптера МІ-6 
виконували воїни-спортсмени, дуже 
захопився їхніми вправними діями, 
котрі потребували неабиякої відваги 
і майстерності. 

Що ж, парашутний спорт — це 
гостра і напружена боротьба. Тільки 
боротьба із собою. Людина, зали-
шаючись сам на сам з небом, опа-
новує страх, приборкує нерви. Сло-
вом, перемагає себе. 

Спортсменам-парашутистам вій-
ськової частини, в якій служить 
Олександр Рискаль, до гострих від-
чуттів не звикати. За довгий час 
тренувань вони стали справжніми 
професіоналами. На першому від-
критому чемпіонаті аеромобільних 
військ команда посіла 3 місце. Бра-
ла участь в міжнародних зборах в 
Угорщині, Чехії. Показала високі ре-
зультати на чемпіонаті СНД, що про-
ходив у Харкові. В ході змагань осо-
бово відзначились майстри спорту 
старший сержант О. Тагачаков, а 
також прапорщики В. Богданов, М. 
Богунський. Напевно спортсмени не 
досягли б значних успіхів без 
кропіткої праці тренера команди — 
майстра спорту міжнародного класу 
старшого сержанта Г. Захарової. 
Дякуючи їй, більшість парашутистів 
зараховано до складу збірної коман-
ди України. 

Але небо, без якого, звісно, де-
сантника не буває, не лише шалена 
пристрасть та відпочинок військово-
службовців. Це, насамперед, — ро-

бота. Робота нелегка, серйозна і 
надзвичайно відповідальна. Всі вони 
проходять службу в пошуково-ряту-
вальному взводі, яким командує 
прапорщик Є. Ковальчук. Цей під-
розділ призначено для ведення ря-
тувальних робіт і надання негайної 
допомоги потерпілим у випадку ка-
тастроф чи інших екстремальних 
ситуацій. 

Заради того, щоб вміло, швидко і 
кваліфіковано виконати своє голов-
не призначення, десантники-спор-
тсмени наполегливо відточують й 
удосконалюють свою професійну 
майстерність. 

— Повноцінна радість земного 
життя, — сказав прапорщик М. Бо-
гунський, — відкривається нам лише 
через небо. Без хвилюючих поба-
чень із ним наше життя стає порож-
нім, безцільним. Хто хоча б раз 
омився із цього джерела, починає 
марити ним. Адже кожний стри-
бок — це незабутній ковток свіжих, 
неперевершених вражень і почуттів. 
Для нас стрибки — це, перш за все, 
незамінна можливість внутрішнього 
саморозвитку, постійного зростан-
ня... 

Дійсно, ці хлопці не тільки цілком 
віддають себе службі, спорту, але й 
пишаються своєю службою в аеро-
мобільних військах, бо це для них — 
все! А небо, купол парашута, сму-
гаста тільняшка — стан душі, котрий 
неможливо передати навіть найкра-
щими словами. 

Старший лейтенант 
Олександр ПАСТУХОВ 



Рип-рип... Рип-рип... Рипить нескінченним 
курним шляхом возик Лахмітника... Рипить коле-
со дужче і дужче, набираючи міць, а потім враз 
стишується... І залунала музика — Вічна, чарую-
ча мелодія — мелодія Вічного обігу людського 
буття, Вічного життя, віри, надії, любові... 

На цьому тлі і з'являється назва фільму 
«Юденкрайс, або Вічне колесо», який створено 
на національній кіностудії художніх фільмів ім. 
О.П. Довженко у творчому об'єднанні «Земля» на 
замовлення Міністерства культури і мистецтв Ук-
раїни за оригінальним сценарієм Станіслава Ца-
лика й Василя Домбровського. Режисер-поста-
новник — Василь Домбровський. 

ВІЧНЕ 
КОЛЕСО 
ЖИТТЯ 



Історичні події, які покладено в ос-
нову кінострічки жорстко спресовані й 
відбуваються у короткому, зате надто 
суперечливому часовому відтинкові, 
починаючи з 1939 по 1944 рік. 

Коротко про сюжет: мешканці ма-
ленького буковинського містечка — 
люди різних національностей (українці, 
росіяни, євреї, німці, поляки, румуни), 
котрі у рівній мірі страждають від 
страхіть і жахів війни. Містечко пере-
ходить із рук в руки: від румун до 
«сов'єтів» (1939), від «сов'єтів» до 
німців і румун (1941), затим знову до 
«сов'єтів» (1944). Герої фільму втрача-
ють коханих, близьких... Безпосеред-
ньо ці події розгортаються навколо 
шаленого кохання української дівчини 
Марії до заїжджого Дон-Жуана, в особі 
юного лейтенанта Червоної Армії... 

Автори поставили перед собою 
надзвичайно складне творче завдан-

ня, адже спроба органічно 

дається з різнокольорових скалок бу-
ковинського килиму — «коца». Чи вда-
лось нам це зробити у фільмі — суди-
ти глядачеві». 

На мій погляд, з цим творчим зав-
данням автори впоралися напрочуд 
вдало. На підтвердження цього вис-
новку я б додав ще одне — це, по-пер-
ше, мовне розмаїття (до речі, у фільмі 
недубльовано звучить румунська, ні-
мецька й російська мови — і це не шо-
кує, а навпаки!), по-друге, колоритна 
музика композитора Володимира Шу-
мейка та чаруючі музичні імпровізації 
Яна Табачника, чудова операторська 
робота Олександра Мазепи та блиску-
ча акторська гра Богдана Ступки й Ко-
стянтина Степанкова. 

У цілому фільм сприймається на-
прочуд легко: чудові інтер'єри і натура, 

Так, Василю, так! Дякуємо і тобі — 
бо зробив ти гарну і потрібну справу -
нагадав сучасному глядачеві й усім 
нам: якщо запущено смертельний дви-
гун війни — тоді горе і біда приходить 
в кожний дім, до кожної оселі, неза-
лежно від національності. І це нагаду-
вання тим більш важливе, що сьо-
годнішній світ — не є спокійний, в ба-
гатьох місцях планети точаться війни, 
гинуть люди. Тож гуманістична спря-
мованість твого фільму буде близька 
людям різних країн і різних вірос-
повідань... 

(Рипить ко-
лією возина, 
рипить... Вічно- ( 
го життя колесо 
рипить... 

поєднати у притче-
вому контексті фільму кілька 

жанрів, точніше їхніх елементів — 
фарс, відверту буфонаду, гротеск, з 
одного боку, і справжню трагедію 
(драматичне кохання Марічки, драма 
музиканта Ліберзона), з іншого, — 
безперечно приховувала в собі певний 
ризик і небезпеку спрощеного відоб-
раження подій і розвитку характерів 
героїв фільму. Дійсно, на перший по-
гляд «Юденкрайс...» аж ніяк не можна 
віднести до параметрів жанрового 
кінематографа. На основі сюжету мож-
на було б створити мелодраму і, 
навіть, детектив або вестерн. Та най-
головніше, на чому особливо наголо-
шує кінорежисер-постановник Василь 
Домбровський, «це камерна атмосфе-
ра фільму, атмосфера чернівецьких 
дахів, вкритих червоною черепицею, 
атмосфера великого сімейного альбо-
му чернівчан, врешті-решт, — це ком-
позиція фільму, його ритмічний малю-
нок, його яскрава мозаїка, яка скла-

костюми і 
реквізит — все те, як кажуть, має 
місце. І це — у важкі часи економічної 
скрути (до речі, гордість України — 
Національна кіностудія ім. О.П. Дов-
женка ще в цьому році має бути за-
крита, а її працівники — геть на вули-
цю!) викликає особливу повагу до мо-
лодого 33-річного режисера-дебютан-
та Василя Домбровського та його то-
варишів-однодумців. 

«Я щиро дякую усім, хто допоміг 
мені створити фільм, — говорить 
В. Домбровський, — Міністерству 
культури та мистецтв України, особли-
во Г.П. Чміль та В.Н. Мельник, 
Національній кіностудії ім. О.П. Дов-
женка, особливо М.П. Мащенку та 
Л.М. Осиці, художньому керівникові 
ВТО «Земля», місту Чернівці — його 
меру та його мешканцям — моїм доб-
рим землякам...» 

P.S. 5 жовтня у 
Чернівцях з великим успіхом 
відбулася прем'єра фільму «Юден-
крайс, або Вічне колесо». 

Олександр ШЕВЧЕНКО, 
редактор картини 
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Перед нами чарівна 17-річна дівчи-
на з дуже гарною, трохи сором'язли-
вою посмішкою. Характерна українсь-
ка зовнішність. На вулиці її не відрізни-
ти від однолітків. Поряд — батько, пер-
ший наставник, найліпший друг і по-
радник, автор пісень, які виконує доч-
ка, одночасно найсуворіший критик її 
творчості. 

Ось батько бере до рук гітару, зву-
чать перші акорди, і кімнату наповнює 
сильний, з красивим тембром, голос 
юної співачки. 

Отже у нас в гостях Ірина та Воло-
димир Федорович Шинкаруки, лау-
реати багатьох українських і міжна-
родних фестивалів. 

- Панно Ірино і Володимире Федо-
ровичу, що є визначним у виборі репер-
туару? 

І. Ш. — Я виконую пісні різної те-
матики. Головний тематичний пласт 
репертуару, який приніс популярність і 
в Україні, і на Заході, є магічний рок. 
Вперше на українській естраді я поча-
ла виконувати пісні, започатковані на 
прадавній магічнозаклинальній тради-
ції нашого народу. В основі цих пісень 
стародавні звичаї та обряди, які бать-
ко (доцент кафедри української літера-
тури) під час фольклорних експедицій 
записував у різних регіонах Полісся. 
Ну, а оскільки такі пісні стали визна-
чальними, але були важкі у сприйман-
ні протягом великого концерту, ми по-

чали розвивати інший напрямок — 
традиційну естрадну пісню. 

В. Ш. — Інша лінія — це пісні під 
гітару. Ірина вже пробує сама писати 
музику. У свої молоді роки я був відо-
мим виконавцем власних пісень, а Іри-
на допомогла мені стати лауреатом IV 
Всеукраїнського фестивалю «Оберіг», 
який проходив у Луцьку. Тоді їй було 
всього 12 років. Ми з нею стали лау-
реатами цього фестивалю. 

Перші пісні, які на сцені заспівала 
Ірина були дуже серйозного, патріо-
тичного напрямку. Так вже вийшло, 
що в нашій родині багато хто пов'яза-
ний із армією і з війною. Зараз слу-
жить двоюрідний брат, а батько і діди 
воювали, двоє загинуло. Наші близькі 
друзі побували свого часу в Афганіста-
ні і повернулися звідти з фізичними і 
психологічними травмами. 

Коли перший раз на концерті Ірина 
виконала «Реквієм», то декілька гляда-

чів втратили свідомість, тому поки ми 
його не виконуємо. Але, можливо, 
спробуємо включити до наступного 
концерту, присвяченого 5-й річниці 
Збройних Сил України. Цю пісню ство-
рив композитор Олександр Ходаківсь-
кий на вірші Андрія Малишка. 

- Творчість співака не має меж 
для удосконалення. І прийде такий 
час, коли Ви відчуєте, що переросли 
батька. Чи готові Ви до цього? 

В. Ш. — У вокальному та музично-
му відношенні дочка мене вже пере-
росла, хоч вона і соромиться про це 
сказати і якби мені зараз сказали, що 
є людина або група людей, які підій-
муть її на вищий щабель, я б, не заду-
муючись, віддав її. 

- У Вас дуже гармонійне поєднан-
ня голосів. Чому Ви рідко виступаєте 
разом? 

В. Ш. — Я ведучий багатьох шоу-
програм, у тім числі «Радіо-Рокс», 
«День Києва», «Червона Рута», і мені 
незручно казати, що щось можу зігра-
ти на гітарі, заспівати. Іру запрошують 
виступати як відому співачку, і мені не 
хочеться, аби комусь здалося, що я 
використовую дочку, примазуюсь до її 
слави, щоб ще раз засвітитися на сце-
ні. Тому я не дуже хочу, щоб ми висту-
пали в дуеті, хоча після «Оберегу» ка-
зали, що наш бардівський дует най-
кращий в Україні. І ще один момент. У 

порівнянні з тим, що робить Ірина на 
сцені під час виконання «Місячного 
оберегу» чи «Реквієму», це виглядає 
дуже блідо. Але в принципі, якщо ми 
робимо сольну програму, то обов'яз-
ково є дует, це — розрядка, і глядачі, 
бачачи на сцені дочку разом з бать-
ком, зовсім інакше налаштовуються. 

- Масштабні проекти типу «Мі-
сячний оберіг» або йому подібні пот-
ребують відповідного аранжування, 
техніки тощо. Які ваши стосунки з 
шоу-бізнесом, чи є вони взагалі, хто 
Вам допомагає в цьому? 

І. Ш. — Ми не належимо ні до яких 
кланів і не хочемо ні від кого залежа-
ти. А от якби Василь Вовкун створив 
свою агенцію, ми були б першими 
навколо нього. А, взагалі, нам поки що 
доводиться платити лише за аранжу-
вання, студії для запису надають нам 
безкоштовно. 

- Розповідають, що перемога в 

жовтні 1993 року на Міжнародному 
конкурсі «Білостоцькі мальви» мала 
цікавий, навіть дещо детективний сю-
жет? 

В. Ш. — Так. Конкурс проходив за 
участю представників країн Балтії, Ук-
раїни, Білорусі, Росії та, звичайно, 
Польщі. Обов'язковою умовою був 
виступ у супроводі відомого варшав-
ського джаз-оркестру (під керівниц-
твом диригента і композитора із світо-
вим ім'ям Станіслава Фіалковського). 
Але партитура пісні автора Олексан-
дра Ходаківського та Володимира 
Шинкарука вимагала інструментів, не-
обхідних для відтворення екзотичних 
звуків акомпаніменту, яких не знай-
шлось у джаз-бенду. Це означало, що 
Ірина автоматично випадала із конкур-
сної програми. Та міжнародне жюрі 
конкурсу, очолюване знаменитою Зді-
славою Сосніцькою, почувши на репе-
тиції юну 14-річну українку, дозволило 
їй виступити поза конкурсом. Резуль-
тат — головний приз фестивалю та за-
прошення від міністра культури Поль-
щі на стажування до Варшавського те-
атру оперети. 

- Де Ви зараз навчаєтесь? 
І. Ш. — Стажування у Польщі, де я 

мала можливість працювати з відомим 
музичним педагогом Свою Косак, до-
помогло мені вдосконалити вокальну 
майстерність, в той же час, перебу-



лі, а Олександр Ходаківський був виз-
наний кращим композитором «Голосу 
Азії». Пісня «Голубка» була дуже щиро 
сприйнята слухачами і музикознавця-
ми, і коли через рік я була запрошена 
до Алма-Ати як гість, то всі вже мене 
називали «українською голубкою». На-
городою став диплом і приз FIDOF — 
Міжнародної організації музичних 
фестивалів. 

Не хотілося розставатися з цими 
чудовими людьми, але жорсткий гра-
фік їхнього життя вимагав цього. Воло-
димира Федоровича чекали справи в 
Києві, Ірина поспішала до автовокзалу 
на житомирський рейс. 

До речі, зараз у Швеції виходить її 
перший компакт-диск «Я — наче пти-
ця». Хай удача й надалі не залишає 
співачку. Адже їй лише 17. 

Михайло КОЙФМАН 

ваючи за кордоном, я відчувала мов-
ний бар'єр, неможливість спілкування 
без перекладача. Тому на сімейній ра-
ді ми вибрали філологічний факультет 
Житомирського педагогічного інститу-
ту, фах «Світова література та англій-
ська мова». Крім того я займаюсь в 
училищі культури на хормейстерсько-
диригентському відділенні. 

- Сьогодні, щоб стати знамени-
тим, популярним, треба мати вели-
чезні гроші «купувати» ефір, рекламу 
обкладинок часописів, перші сторінки 
газет і т. дтобто постійно бути на 
очах у глядачів. Чи Ви готові йти цим 
важким шляхом? 

І. Ш. — Мені пропонували такий 
варіант. Запрошували до Москви, ка-
зали, що дають гроші, ефір, компози-
торів, які хочуть крутити свої пісні, 
зроблять кліп, але я повинна робити і 
співати те, що мені скажуть. Я на таке 
не погодилась. Я знайома з багатьма 

виконавцями, маю свій стиль, імідж, і 
найголовніше — своїх прихильників. 

Після перемоги у 1993 р. на «Чер-
воній руті» мала за рейтингом III місце, 
а потім, оскільки ми живемо на пери-
ферії і не маємо часто ефіру, прий-
шлося відступити. Але я вважаю, що 
ми працюємо не гірше столичних зі-
рок, в усякому разі на рівні. Сподівати-
ся на те, що наш репертуар буде по-
добатися всім, ми не можемо і не хо-
чемо. Ми маємо можливість хоча б раз 
на місяць робити сольні концерти по 
області, іноді в Києві. 

- Окресліть, будь ласка, коло Ва-
ших шанувальників. 

І. Ш І — Я спочатку була приємно 
здивована тим, коли мої ровесники ці-
кавились такими піснями, як «Рекві-
єм», «Місячний оберіг». Так, саме за 
цими творами запам'ятала мене вузів-
ська молодь. Є шанувальники і серед 
депутатів Верховної Ради, наприклад 
Юрій Оробець. 

- А перед військовою аудиторією 
доводилось виступати? 

І. Ш. — Так. У нас був сольний кон-
церт у частині Національної гвардії в 
Житомирі. Мій троюрідний брат, май-
стер спорту з боротьби, служить у 
Національній гвардії, і ми поїхали до 
нього на прийняття присяги. Мене впі-
знали і запросили виступити з концер-
том. Ми дуже хвилювалися з батьком, 

як сприйме нас солдатська аудиторія. 
Але концерт пройшов з великим успі-
хом. 

- Чи маєте запрошення на гастро-
лі до зарубіжних країн? 

І. Ш. — Звичайно, запрошення бу-
ли, але ми дуже обережно до них ста-
вимось. От, наприклад, було запро-
шення до Франції з означенням ре-
пертуару — це повинні бути такі-то і 
такі-то народні пісні і т. д. Але ж я маю 
свій специфічний репертуар. І ми зму-
шені були відмовитися. Аналогічне за-
прошення було до Польщі. Зараз має-
мо запрошення до Канади, але муси-
мо знати, який буде рівень цих кон-
цертів. А взагалі, справжнє визнання 
можна отримати тільки на рідній землі. 

Ми не ставимо перед собою «зір-
кових» цілей, ми не маємо мети підко-
рити світ, Україну. Нам співається, як 
можеться; складається, як можеться. 
Я поки що єдиний в Україні член Все-

світньої федерації організаторів фес-
тивалів, удвох з Олександром Понома-
рьовим потрапили до міжнародної 
енциклопедії «Хто є хто в музиці», яку 
видає біографічний центр Кембриджсь-
кого університету. 

- У Києві записи української музи-
ки, на відміну від російської «попси», 
продаються в одному місці - на Май-
дані Незалежності. Ваше відношення 
до цього явища, і який Ви маєте ре-
цепт від цієї хвороби? Чи не чекає та-
ка доля новий альбом? 

І. Ш. — На жаль, поки що досить 
велика частина населення України у 
побуті спілкується російською мовою. 
Візьміть, наприклад, фестиваль «Сло-
в'янський базар». Майже кожного разу 
перемагають представники нашої дер-
жави, значить вони музиканти «кру-
тіші», цікавіші, але не має моди на ук-
раїнську пісню. Ну, а що стосується 
попиту на мої касети, то другий аудіо-
альбом щойно вийшов і його відразу 
розібрали у мистецькому об'єднанні 
«Гарба». Відносно рецепта, то доки в 
побуті ми не перейдемо на українську, 
доки це не стане модним, престиж-
ним — нічого не зміниться. 

- Ми знаємо, що великий успіх Ви 
мали під час фестивалю «Голос Азії -
94». 

І. Ш. — Так. Мій репертуар був ви-
знаний найкращим на цьому фестива-
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Юрій ДЖЕДЖУЛА 
«ТАЄМНА ВІЙНА БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО» 
Роман. Київ. Молодь, 1996. 
Історико-документальна оповідь 

присвячена невідомій широкому загало-
ві таємній діяльності славетного гетьма-
на Богдана Хмельницького — українській 
розвідці й контррозвідці тих часів. 

До книжки входить понад сорок есе, 
які охоплюють цей тематичний масив і 
читаються, як політичний детектив. Про 
це свідчать і такі інтригуючі назви опові-
дей: «Шпигунська місія старого отця», 
«Козацька служба безпеки», «Інтелек-
туальна зброя гетьмана», «Духовний меч 
України», «Око государеве не знає сну», 
«На перехресті таємної війни». 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
В ОСОБАХ ХІХ-ХХ СТ.» 
Київ. Україна, 1996. 
Видання містить нариси про видат-

них постатей української історії двох 
останніх століть. Перший розділ, що 
охоплює XIX століття, відкривається 
вступною статтею А.Волощенка «На 
шляху до національно-державного 
відродження» і подає творчі портрети 
тих, хто найбільше прислужився цій 
святій справі: Івана Котляревського, Ми-
хайла Максимовича, Тараса Шевченка, 
Пантелеймона Куліша, Володимира Ан-
тоновича, Михайла Драгоманова, Мико-
ли Лисенка, Івана Франка, Лесі Українки 
та ін. 

У другому розділі з передмовою 
В.Вашкевича і С.Кульчицького «XX 
століття в українській історії» читач знай-
де нариси про Михайла Грушевського, 
Володимира Винниченка, Павла Скоро-
падського, Миколу Скрипника, Олексан-
дра Шумського, Івана Огієнка, Миколу 
Хвильового, Дмитра Яворницького, 
Олександра Довженка та інших видат-
них діячів на ниві політичного і духовно-
го життя. З-поміж них, зокрема, відомі 
військовики Іван Кожедуб, Іван Черня-
ховський, партизанський генерал Сидір 
Ковпак. 

БУЛОС ІБН АЗ-ЗАЇМА АЛЬ ХАЛЕБІ 
(ПАВЛО ХАЛЕБСЬКИЙ) 

«КРАЇНА КОЗАКІВ» 
Київ. МСП «Козаки», 1996. 
1654 року в українській землі побу-

вав Патріарх антіохійський та всього 
Сходу Макарій Третій. У цій подорожі 
його супроводжував двадцятип'ятилітній 
син, котрий будучи дияконом, виконував 
обов'язки особистого секретаря 
патріарха. Цей араб, який відомий у 
слов'янському світі під іменем Павла Ха-
лебського (Апеппського), вів щоденник, 
зошити якого склали книжку «Подорож 
патріарха Макарія». Її фрагменти, що 
стосуються України, увійшли до цього 
видання. 

«О, який це благословенний народ! І 
яка це благословенна країна! Яка рев-
ність, властива святій душі і чистій вірі, 
воістину православній! Блаженні очі на-
ші за те, що вони бачили, блаженні вуха 
наші за те, що вони чули, блаженні сер-
ця наші за пережиту нами радість і зах-
ват», — захоплено відгукувався автор 
щоденника про країну козаків. 

До серця йому припали щедра й ба-
гата українська земля, її розкішна при-
рода і, передусім волелюбний, освіче-
ний і гостинний народ, його звичаї, чес-
ноти («нема у козаків ні злодіїв, ні гра-
біжників»). Зворушило мандрівника й те, 
що в кожній козацькій хаті «дивуєшся 
багатству усіляких благ, а найдужче — 
кількості дітей, до десяти й більше...». 

Видання вийшло в серії «Настільна 
книжка українця», в упорядкуванні, з пе-
реднім словом і післямовою Миколи Ря-
бого. 

На превеликий жаль, 
ця публікація, яку 

підготував для часопи-
са кореспондент 
Іван Ільєнко, 

виявилася останньою в 
його житті. Від нас 

пішла добра, чуйна лю-
дина, але пам'ять про 

неї назавжди збере-
жеться в серцях всіх, 
хто працював з нею 

поруч. 



К Р О С В О Р Д 

Мал. А. Василенка 

По вертикалі: 
1. Військове звання. 2. Держава в Південній 
Америці. 3. Особиста вогнепальна зброя. 4. Вій-
ськове угруповання, котре веде бій попереду ос-
новних військ. 5. Морське судно з прямими па-
русами на всіх щоглах, крім останньої. 6. Зосе-
редження чого-небудь цінного. 9. Райцентр у 
Львівській області. 11. Засіб, що застосовувався 
в повітряному, морському й танковому боях. 13. 
Грошові суми, що виплачують згідно з умовами 
мирного договору переможені держави держа-
ві-переможниці. 16. Радянський конструктор ав-
томатичної стрілецької зброї. 17. Вища посадова 
особа центрального органу управління Збройни-
ми Силами. 21. Вивезення поранених, населен-
ня, військовополонених, пошкодженої зброї та 
техніки з району бойових дій. 22. Аерологічний 
пристрій для вимірювання тиску, температури й 
вологості повітря з одночасною передачею цієї 
інформації у вигляді радіосигналів. 24. Підрозділ 
(або група військовослужбовців), який виконує 
військові обов'язки за особливим призначенням. 
25. Судно з трьома паралельно розташованими 
корпусами. 26. Відтворення з можливою 
точністю дій військової техніки та зброї, що вико-
ристовуються при тренуваннях особового скла-
ду. 27. Вузьконоса мавпа родини мартишкових. 
32. Держава в Західній Африці. 34. Прикордонна 
річка між Росією та Китаєм. 

По горизонталі: 
1. Капелан. 4. Арбалет. 9. Колумб. 11. Яровит. 
14. Берлінг. 15. Табун. 16. Ванта. 17. Потенціал. 
19. Марш. 21. Тент. 22. Ательє. 23. Рейдер. 24. 
Саркофаг. 25. Телеграф. 29. Банник. 31. Драх-
ма. 33. План. 34. Арес. 35. Комендант. 36. Век-
ша. 38. Слава. 39. Арізона. 41. Тичина. 42. Анте-
на. 43. Торпеда. 44. Бригада. 

По горизонталі: 
7. Рід військ. 8. Тяжкий літак-носій для тран-
спортування невеликих літаків, які відокремлю-
ються в повітрі для самостійних дій. 9. Озеро в 
Бурятії. 10. Повернення гармати після пострілу в 
початкове положення. 12. Ріка в Білорусі, ліва 
притока Березини. 14. Відоме городище VII ст. 
до н.е. — IX ст. н.е. на о.Сааремаа в Естонії. 15. 
Межигір'я на півночі Танзанії, відоме стародавні-
ми знахідками. 18. Керівник оркестру, зокрема 
військового. 19. Лантушок або коробка для збе-
рігання дробу до мисливської рушниці. 20. Ос-
новний Закон держави. 23. Назва передового 
сторожового поста. 26. Відстань по фронту між 
військовослужбовцями, гарматами, машинами, 
кораблями тощо. 28. Основне тактичне з'єднан-
ня в різних видах збройних сил. 29. Головна ча-
стина набою. ЗО. Дещо повчальне, з чого можна 
зробити висновок на майбутнє. 31. Гідротехніч-
на споруда, котра забезпечує захист місцевості 
від затоплення. 33. Американська літакова сис-
тема дальнього радіолокаційного виявлення та 
управління. 35. Володіння Великобританії на Пі-
ренейському півострові, де розташовані ВМБ та 
ВПБ. 36. Створення мінних полів. 

Склав підполковник запасу Олександр ЖИЦЬКИЙ 

По вертикалі: 
2. Полон. 3. Лімб. 5. Берг. 6. Львів. 7. Волонтер. 
8. Автомат. 9. Кобура. 10. Бертьє. 11. Янгієр. 12. 
Танкер. 13. Блантер. 17. Полковник. 18. Лейте-
нант. 20. Штурман. 21. Теорема. 26. Поповка. 
27. Гарнізон. 28. Гестапо. 29. Банкет. ЗО. Комо-
ра. 31. Джамна. 32. Армата. 37. Анчар. 38. Сфе-
ра. 39. Анже. 40. Анди. 

Відповіді на кросворд, надрукований у № 7 - 8 1996 р. 



Lieutenant-General Olexander Stetsenko: «Air Defense Troops: 
Safeguarding the peaceful sky of Ukraine». 

The Deputy Minister of Defense of Ukraine, Commander of the Air Defense 
Troops describes their traditions, role and significance in protection of air border 
of the country. It is pointed out that about 3000 servicemen come on duty every 
day. The Air Defense units provide the protective cover for the state air border 
of about 7000 km long. 

At present a common airspace defense system that could protect both mil-
itary and national objects is being organized in the Ukrainian Air Defense Troops. 

Captain Volodymyr Horishniak: «Ukraine doesn't need fatherless ser-
vicemen». 

The problem of development of education system in the Ukrainian Armed 
Forces has become one of the main topics of the «round table» discussion which 
gathered generals and officers of the Chief Department of Educational Work and 
military academies and colleges. 

Lieutenant-General Volodymyr Tereshchenko: «The reliable shield». 
The author, Commander of the Missile and Artillery Troops of the Ukrainian 

Armed Forces, tells about the mission, principal directions of their further devel-
opment, elaboration and implementation of new methods of their combat 
employment in current situation. 

Lieutenant-Colonel Volodymyr Hrubov: «Military Doctrine of Ukraine: 
new sight and approaches». 

In the article based on detailed analysis of clauses of the Military Doctrine 
of Ukraine and other western countries, the author suggests that it is necessary 
to make amendments to the national military doctrine, taking into consideration 
actual international and domestic political situation. 

Lieutenant-General of the National Guard of Ukraine Igor Valkiv: «The 
5-th anniversary of the National Guard of Ukrain.» 

Our readers have an opportunity to look at the achievements attained by 
personnel of the Ukrainian National Guard during the last five years.The article 
emphasises the contribution of the National Guard troops to preserving state sov-
ereignty and constitutional order. 
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