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«У бюджеті на 2006 рік
армія отримає те, 

що заявила як потребу,
без жодної ревізії. 

8,8 мільярдів гривень — 
це та цифра, яка буде

представлена в бюджеті
як один із національних

пріоритетів».

Президент України — Верховний
Головнокомандувач Збройних Сил України

Віктор ЮЩЕНКО



— ß ïåðåêîíàíèé, ùî êîæíèé ÷îëîâ³ê, íåçàëåæíî â³ä òîãî, íîñèòü â³í â³éñü-
êîâó ôîðìó ÷è í³, ïåðåïîâíåíèé ñâÿòèì ïî÷óòòÿì ñëóæ³ííÿ Áàòüê³âùèí³. Âñ³ì
ó÷àñíèêàìè íàâ÷àíü ÿ îãîëîøóþ ïîäÿêó, — ñêàçàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — Âåð-
õîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÇÑ Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî, ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìîê çà-
âåðøàëüíîãî òàêòè÷íîãî åï³çîäó íàâ÷àíü «Ðåàêö³ÿ-2005».

Êîìåíòóþ÷è ïåðåá³ã ñàìèõ íàâ÷àíü, ãëàâà äåðæàâè çàçíà÷èâ: 
— Òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà íàøèõ î÷àõ, ïðèñâÿ÷åíî îäíîìó: ñâÿùåííîìó

îáîâ’ÿçêó çàõèùàòè íåäîòîðêàí³ñòü êîðäîí³â Óêðà¿íè, ¿¿ ö³ë³ñí³ñòü ³ ñóâåðåí³òåò.
Ìè õî÷åìî áà÷èòè óêðà¿íñüêå â³éñüêî áîºçäàòíèì, ñïðîìîæíèì âèêîíóâàòè
ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ. Çàâäÿêè çá³ëüøåííþ îáñÿã³â ô³íàíñóâàííÿ òà çàòâåð-
äæåííþ «Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà ïåð³îä äî 2009 ðîêó» Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè
âïåðøå çà îñòàíí³ ðîêè íàáóëî ñòàòóñó çàìîâíèêà íîâî¿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè òà
îçáðîºííÿ.

Ó ñâîþ ÷åðãó, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, ãëàâà â³éñüêîâîãî â³-
äîìñòâà Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ïðîêîìåíòóâàâ ï³äïèñàííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
âàæëèâèõ äëÿ â³éñüêà äîêóìåíò³â. Çîêðåìà, â³í çàçíà÷èâ, ùî îñîáëèâ³ñòþ
Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà 2006-2011 ðîêè º òå,
ùî â í³é âèçíà÷åíî ÷³òê³ çàâäàííÿ, ÿê³ ïîêëàäàþòüñÿ íà Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè.

— Öå â³ñ³ì ãðóï çàâäàíü, ÿê³ ìàþòü ³ ñóòî â³éñüêîâèé õàðàêòåð ùîäî çàõèñòó
äåðæàâè, ³ àíòèòåðîðèñòè÷íèé, ³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ëîêàë³çàö³þ ìîæëèâèõ íàñ-
ë³äê³â ñòèõ³éíèõ ëèõ, òåõíîãåííèõ êàòàñòðîô, íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é òîùî. Ïðè öüî-
ìó äëÿ êîæíîãî çàâäàííÿ âèçíà÷åí³ òåðì³íè, — ï³äêðåñëèâ Àíàòîë³é Ãðèöåíêî.

Ì³í³ñòð îáîðîíè ïîâ³äîìèâ, ùî çàãàëüíà îö³íêà íàâ÷àíü «Ðåàêö³ÿ-2005» º
ïîçèòèâíîþ, àëå íà ïåðñïåêòèâó «çàêëàäàºòüñÿ çîâñ³ì ³íøèé, ðåàë³ñòè÷íèé
ï³äõ³ä äî ïîä³áíèõ çàõîä³â. Ó íàñ íå áóäå á³ëüøå ïåðåñóâàííÿ ïðàïîðö³â íà êà-
ðòàõ ç óìîâíèìè ÷àñòèíàìè. Âñå áóäå â³äïðàöüîâóâàòèñÿ ç ðåàëüíèìè â³éñü-
êîâèìè ï³äðîçä³ëàìè íà ðåàëüí³é ì³ñöåâîñò³». 

Ùî æ, ìîæëèâî, öå é º ïî÷àòîê íîâî¿ äîáè â ³ñòîð³¿ íàøèõ çáðîéíèõ ñèë — ¿õ-
íüîãî ðîçâèòêó, ñòàíîâëåííÿ ÿê íàä³éíîãî ãàðàíòà çàõèñòó Óêðà¿íè â³ä çàç³õàíü
áóäü-ÿêîãî àãðåñîðà.



««РРЕЕААККЦЦІІЯЯ  ––  22000055»»
Óïðîäîâæ ÷îòè-
ðüîõ ä³á — ç 20
ïî 24 âåðåñíÿ â
Çáðîéíèõ Ñèëàõ
Óêðà¿íè òðèâàëî
íàéìàñøòàáí³øå
çà ÷àñ³â íåçàëå-
æíîñò³ Óêðà¿íè
îïåðàòèâíî-òàê-
òè÷íå íàâ÷àííÿ.

Маневри «Реакція2005», які про

водилися в рамках виконання Дер

жавної програми реформування і

розвитку ЗС України на період до

2005 року, стали реальною переві

ркою готовності частин і з’єднань

Об’єднаних сил швидкого реагу

вання до дій за призначенням. 

Загальне керівництво оператив

нотактичними навчаннями здій

снював начальник Генерального

штабу — Головнокомандувач ЗС

України генералполковник Сер

гій Кириченко. У ході активної фа

зи навчань тактичні епізоди від

працьовувалися на загальновійсь

кових полігонах по всій те

риторії нашої держави. 





Були залучені частини та підроз

діли усіх видів збройних сил —

танкові, механізовані, артилерій

ські, аеромобільні, кораблі ВМС,

гелікоптери армійської авіації, ви

нищувачі, штурмовики, бомбарду

вальники та транспортні літаки

Повітряних Сил ЗС України.

Здійснювалися реальні пуски ра

кет, артилерійська стрільба та авіа

ційне бомбометання.

22 вересня на Широколанівсько

му полігоні, що на Миколаївщині,

батальйон 79го аеромобільного

полку та рота 25ї повітрянодесан

тної бригади, ланка вертольотів Мі

24 та 8 літаків Повітряних Сил від

працьовували тему: «Виконання за

вдань у складі миротворчого конти

нгенту. Відбиття нападу незаконно

створеного збройного формування

на базовий табір. Підготовка та ви

ведення миротворчого континген

ту в умовах активних дій незаконно

створених збройних формувань».

За легендою навчань, після вихо

ду колони миротворчого підрозді

лу з базового табору на неї мало

здійснити напад незаконно ство

рене збройне формування. Для на

дання допомоги миротворцям

авіація нанесла бомбовий удар по

ворожих позиціях, а згодом у тил

нападників з літака Іл76 висадила

ся парашутнодесантна рота. При

криття військ від дій авіації умов

ного противника забезпечувала

ланка винищувачів Су27, а вогне

ву підтримку — літаки Су25.

Того ж дня, в рамках другого ета

пу навчань «Реакція2005», на полі

гоні Опук, що в Криму, тривали ма

неври підрозділів морської піхоти.

Їхня тема: «Дії посиленої роти мор

ської піхоти при проведенні

спецоперації з виявлення та зне

шкодження незаконно створених

збройних формувань».

До навчань були залучені рота

морської піхоти, десантноштур

мовий взвод 36ї окремої бригади

берегової оборони, а також серед

ній десантний корабель «Кірово

град», рятувальний буксир «Креме

нець» та морський буксир «Ко

вель». Загалом на даному етапі «Ре

акції2005» було задіяно майже 200

військовослужбовців, 14 бронет

ранспортерів БТР80, два літаки

СУ27 та два гелікоптерів МІ8.

За легендою, морські піхотинці

за підтримки СУ27 зі складу 831ї

авіаційної винищувальної бригади

та артилерійських систем залпо

вого вогню середнього десантного

корабля «Кіровоград», виконували

завдання по знищенню незаконно

створених збройних формувань

умовного противника. Дії роти

морської піхоти підсилював десан

тноштурмовий взвод, десантова

ний на бронетранспортерах з бор

ту СДК «Кіровоград».

Основна й завершальна фази

навчань відбулися 23 вересня на

житомирському загальновійсько

вому полігоні. Тут відпрацьовував

ся тактичний епізод на тему: «Дії

механізованого батальйону у скла

ді угруповання прикриття держав

ного кордону. Підготовка та веден

ня рейдових дій». Місцеві жителі з

навколишніх сіл давно не бачили

такої кількості військ. На березі рі

чки Тетерів розгорнулася справж

ня «війна», в якій взяли участь ме

ханізовані, танкові, артилерійські

та протитанкові підрозділи 72ї

окремої механізованої бригади 

8го армійського корпусу, рота

снайперів цього ж з’єднання, рота

окремого полку спеціального при

значення, літаки Су27, Су24М, Су

25, Су24МР Повітряних Сил ЗСУ

вертольоти Мі24 та Мі8 армійсь

кої авіації. Загалом до навчання на

полігоні було залучено понад 900

військовослужбовців, 10 танків, 40

бойових машин піхоти, 24 артиле

рійських системи та 6 зенітних га

рматних ракетних комплексів

«Тунгуска» тощо.

²âàí ÑÒÓÏÀÊ
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Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ
redactorVU@yahoo.com

Ðåäàêöiéíà êîëåãiÿ:
Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ
Òàðàñ ÁÎÐÎÂÎÊ

Ïåòðî ÁÓÍßÊ
Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ

Ëåîí³ä ÃÎËÎÏÀÒÞÊ
Ñåðã³é ÊÎÆÅÍÅÂÑÜÊÈÉ

Ãðèãîð³é ÊÐÈÂÎØÅß
Þð³é ÊÓÇÍªÖÎÂ

Âîëîäèìèð ÐÓÄÈÊ
²âàí ÑÒÓÏÀÊ

Äèçàéí òà âåðñòêà:
Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

Ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè:
Âàëåíòèíà ÁÎÆÎÊ

Ëþäìèëà ÇÀÃÎÐÎÍÞÊ

Êåð³âíèê â³ää³ëó ðåêëàìè:
Âàäèì ÇÅË²ÍÑÜÊÈÉ

Ôîòî: 
Ñåðãié ÏÎÏÑÓªÂÈ×

Îëåíà ÙÅÐÁÈÍÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ  ÄÐÓÊÎÂÀÍÈÉ  ÎÐÃÀÍ 
Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÀ  ÎÁÎÐÎÍÈ  ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Çàñíîâíèê Ìiíiñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè 
Ð³ê çàñíóâàííÿ ÷àñîïèñó —1994, 
Ïåðøèé ðåäàêòîð — Âÿ÷åñëàâ ÁÎËÎÒÍÞÊ

Àäðåñà ðåäàêöi¿: âóë. Ìåëüíèêîâà, 81. 04050,
Êè¿â, Óêðà¿íà, a/c 72. Òåë. (044) 483-08-39,
489-38-59, 454-42-02. 
E-mail: viysko2003@ukr.net; 
http://www.mil.gov.ua/viysko_ua
© «Âiéñüêî Óêðà¿íè», 2005

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ÊÂ ¹ 827 â³ä 12.07.1994 ð. 
Ï³äïèñàíî äî äðóêó: 29.09.2005 ð.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 74101. 
Ïåðåäïëàòó ìîæíà îôîðìèòè â êîæíîìó
âiääiëåííi çâ’ÿçêó. 
Öiíà äîãîâiðíà. 

²íôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà: 
Ïðåñ-ñëóæáà ÌÎ Óêðà¿íè.

²íôîðìàö³éí³ ïàðòíåðè: «Àðì³ÿ Óêðà¿íè» (Ëüâ³â),
«Ìîðñüêà äåðæàâà» (Ñåâàñòîï³ëü)

Äðóê: «Ïîë³ãðàô-Åêñïðåñ»
Àäðåñà: Êè¿â, 04017, âóë. Âåðõí³é âàë, 2à

Ïðè âèêîðèñòàííi ìàòåðiàëiâ ïîñèëàííÿ íà
æóðíàë «Âiéñüêî Óêðà¿íè» îáîâ'ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè, ôîòîçíiìêè, ìàëþíêè ðåäàêöiÿ íå
ðåöåíçóº i íå ïîâåðòàº. Æóðíàë íàäàº àâòîðàì
ìîæëèâiñòü âèñëîâëþâàòè äóìêè, ÿêi íå
âiääçåðêàëþþòü ïîãëÿäè ðåäàêöi¿. Çà ðåêëàìíó
iíôîðìàöiþ âiäïîâiäàº ðåêëàìîäàâåöü.

АААА РРРР ММММ ІІІІ ЯЯЯЯ     ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ ФФФФ ОООО РРРР ММММ ИИИИ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 8888

В’ячеслав Кредісов: «Людина в погонах не повинна
ламати голову над тим, де і як заробити гроші. Її
справа — забезпечити обороноздатність країни»

Володимир ГОРІШНЯК

АААА РРРР СССС ЕЕЕЕ НННН АААА ЛЛЛЛ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1111 2222

«Булат» у стилі «модерн»
Олег МАТЕНКО

ЕЕЕЕ КККК СССС КККК ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ЗЗЗЗ ИИИИ ВВВВ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2222 0000

Віце"адмірал Ігорь Князь:
«У дитинстві я мріяв стати... 
водієм морського трамвая»

Володимир ГОРІШНЯК

АААА РРРР ММММ ІІІІ ЇЇЇЇ     СССС ВВВВ ІІІІ ТТТТ УУУУ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 2222 6666

Євростандарти: 
військово"соціальний аспект

Андрій ПОГОРЄЛОВ

СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ УУУУ     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ОООО ММММ УУУУ     НННН АААА РРРР ОООО ДДДД УУУУ .... .... .... .... .... .... .... .... 1111 7777

Знаковий момент 
Володимир ГАЛАНЦЕВ

НННН ЕЕЕЕ     ХХХХ ЛЛЛЛ ІІІІ ББББ ОООО ММММ     ЄЄЄЄ ДДДД ИИИИ НННН ИИИИ ММММ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3333 8888

Військово"бібліотечний роман, 
або Слово о полках книжкових

Тарас БОРОВОК

ББББ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ     ПППП РРРР АААА ВВВВ АААА     НННН АААА     ЗЗЗЗ АААА ББББ УУУУ ТТТТ ТТТТ ЯЯЯЯ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 4444 0000

Армія безсмертних
Юрій СЛИВКА

КККК РРРР ИИИИ ММММ ІІІІ НННН АААА ЛЛЛЛ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3333 6666

«Koza"nostra
Микола СУХОВИЙ

ЖЖЖЖ УУУУ РРРР НННН АААА ЛЛЛЛ ІІІІ СССС ТТТТ СССС ЬЬЬЬ КККК ЕЕЕЕ     РРРР ОООО ЗЗЗЗ СССС ЛЛЛЛ ІІІІ ДДДД УУУУ ВВВВ АААА НННН НННН ЯЯЯЯ .... .... .... .... .... .... 3333 3333

Туринська шахівниця
Леонід ФРОСЕВИЧ

ПППП ’’’’ ЄЄЄЄ ДДДД ЕЕЕЕ СССС ТТТТ АААА ЛЛЛЛ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 4444 6666

Георгій Леончук: 
«Перемогти у Москві нам не завадили 
ані протести, ані... олігархи»

Юрій КУЗНЄЦОВ
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«Íå ìîæíà óòðèìóâàòè àðì³þ, ÿêà âèõîäèòü ò³ëüêè íà
ïàðàäè àáî çàéìàºòüñÿ ïîêàçîâèìè çàõîäàìè. Íàì
ïîòð³áíà àðì³ÿ, ÿêà ñïðîìîæíà âèêîíóâàòè ò³ çàâäàí-
íÿ, ùî ïåðåäáà÷åí³ äåðæàâíèìè äîêóìåíòàìè».

Ç âèñòóïó Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè Àíàòîë³ÿ ÃÐÈÖÅÍÊÀ 
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü «Ðåàêö³ÿ–2005».

ÏÏÏÏÐÐÐÐßßßßÌÌÌÌÀÀÀÀ    ÌÌÌÌÎÎÎÎÂÂÂÂÀÀÀÀ

«««« ББББ ІІІІ ЛЛЛЛ АААА     КККК НННН ИИИИ ГГГГ АААА     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ИИИИ »»»»

АААА ТТТТ ИИИИ –––– ББББ АААА ТТТТ ИИИИ .... .... ....

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî
ï³äïèñàâ òðè âàæëèâ³ äëÿ çáðîéíèõ ñèë
äîêóìåíòè: «Äåðæàâíó ïðîãðàìó ðîç-
âèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà
2006–2011 ðîêè», Çàêîí Óêðà¿íè
«Ïðî ÷èñåëüí³ñòü Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà-
¿íè íà 2006–2011 ðîêè», «Äåðæàâíó
ïðîãðàìó ðîçâèòêó îçáðîºííÿ òà â³é-
ñüêîâî¿ òåõí³êè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
íà ïåð³îä äî 2009 ðîêó».

— Ìè õî÷åìî áà÷èòè óêðà¿íñüêå
â³éñüêî áîºçäàòíèì, ñïðîìîæíèì
âèêîíóâàòè ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ, —
íàãîëîñèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè.

Îñîáëèâ³ñòþ «Äåðæàâíî¿ ïðîãðà-
ìè ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
íà 2006–2011 ðîêè» º òå, ùî â í³é
çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ îö³íêà
çàãðîç íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ Óêðà¿-
íè, ÿêó ïðîâåëî ì³í³ñòåðñòâî îáî-
ðîíè, òà ìåòà çàñòîñóâàííÿ çáðîé-
íèõ ñèë, âèçíà÷åí³ Ãåíåðàëüíèì
øòàáîì ÇÑ Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì
³ñíóþ÷èõ çàãðîç, äîãîâ³ðíèõ îáìå-
æåíü, ì³æíàðîäíèõ óãîä òà ðåñóðñ-
íèõ ìîæëèâîñòåé äåðæàâè. 

Ó Ïðîãðàì³ âèçíà÷åí³ òàêîæ ðåà-
ëüí³ òà ïîòåíö³éí³ çàãðîçè íàö³îíà-
ëüí³é áåçïåö³ Óêðà¿íè ó â³éñüêîâ³é
òà ³íøèõ ñôåðàõ, äëÿ çàïîá³ãàííÿ,
ñòðèìóâàííÿ é ë³êâ³äàö³¿ ÿêèõ ìî-
æóòü çàëó÷àòèñÿ çáðîéí³ ñèëè. Â³ä-
ïîâ³äíî ðîçðîáëåí³ ìîæëèâ³ ñöåíà-
ð³¿ ¿õíüîãî çàñòîñóâàííÿ ó ìèðíèé
÷àñ, â êðèçîâèõ ñèòóàö³ÿõ òà ó âîºí-
íèé ÷àñ. À äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü
âèçíà÷åí³ êîíêðåòí³ ç’ºäíàííÿ òà
â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè.

ПППП ЕЕЕЕ РРРР СССС ПППП ЕЕЕЕ КККК ТТТТ ИИИИ ВВВВ АААА ІІІІ НННН СССС ПППП ЕЕЕЕ КККК ЦЦЦЦ ІІІІ ЯЯЯЯ

Ó Êèºâ³ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïåðøî-
ãî çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà îáîðîíè
Óêðà¿íè Ëåîí³äà Ïîëÿêîâà â³äáóëà-
ñÿ ðîáî÷à çóñòð³÷ ïðåäñòàâíèê³â
äåïàðòàìåíò³â òà óïðàâë³íü Ì³í³ñ-
òåðñòâà îáîðîíè òà Ãåíåðàëüíîãî
øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêîãî
öåíòðó åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ äî-
ñë³äæåíü ³ìåí³ Ðàçóìêîâà, ïðèñâÿ-
÷åíà îáãîâîðåííþ «Á³ëî¿ êíèãè
Óêðà¿íè». 

Ó õîä³ çóñòð³÷³ íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî
âîºííà áåçïåêà äåðæàâè çà ñó÷àñ-
íèõ óìîâ ³ â ïåðñïåêòèâ³ ïîòðåáóº
íàä³éíî¿ ñèñòåìè íàö³îíàëüíî¿ îáî-
ðîíè. Ðåçóëüòàòè àíàë³çó òåíäåíö³é
ðîçâèòêó âîºííî-ïîë³òè÷íî¿ òà âîºí-
íî-ñòðàòåã³÷íî¿ îáñòàíîâêè ñâ³ä-
÷àòü, ùî îñíîâíèì åëåìåíòîì ö³º¿
ñèñòåìè º çáðîéí³ ñèëè. Ïðè öüîìó
óìîâè âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ êîíñòè-

òóö³éíèõ çàâäàíü áóäóòü äåäàë³
óñêëàäíþâàòèñÿ, âíàñë³äîê ÷îãî
ñòðóêòóðà, ÷èñåëüí³ñòü, ôîðìè ³ ñïî-
ñîáè ¿õ çàñòîñóâàííÿ ìàþòü çàçíà-
âàòè ñóòòºâèõ çì³í. Ìîäåëü çáðîé-
íèõ ñèë ìàº â³äïîâ³äàòè êóðñó Óêðà¿-
íè íà ºâðîïåéñüêó òà ºâðîàòëàíòè÷íó
³íòåãðàö³þ, çàáåçïå÷óâàòè íàáëè-
æåííÿ äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ³
ã³äíèé âíåñîê äåðæàâè äî â³éñüêîâèõ
êîìïîíåíò³â ðåã³îíàëüíî¿ ñèñòåìè
áåçïåêè. Êð³ì òîãî, ñë³ä âðàõîâóâàòè,
ùî ðåôîðìóâàííÿ çáðîéíèõ ñèë ïî-
â’ÿçàíî ç ïîøóêîì áàëàíñó ì³æ âè-
ìîãàìè äî ð³âíÿ áîºçäàòíîñò³, ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó òà åêîíîì³÷íèõ
íàâàíòàæåíü, à òàêîæ ì³æ íåîáõ³ä-
í³ñòþ öåíòðàë³çîâàíîãî, îïåðàòèâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ òà çäàòí³ñòþ ôóíê-
ö³îíóâàòè â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³-
ëüñòâ³.

Â Óêðà¿í³, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç Äîãîâî-
ðîì ïðî çâè÷àéí³ çáðîéí³ ñèëè â ªâ-
ðîï³ (ÇÇÑª), ïðîâåëà ðîáîòó áàãàòî-
íàö³îíàëüíà ³íñïåêö³éíà ãðóïà. Îô³-
öåðè âåðèô³êàö³éíèõ ñòðóêòóð çáðîé-
íèõ ñèë Ãðåö³¿, Êàíàäè, Áåëüã³¿, Ðóìóí³¿
òà ÑØÀ íà ÷îë³ ç ï³äïîëêîâíèêîì
Àíàñòàñ³ñîì Òàã³àñîì ïåðåâ³ðèëè
äîòðèìàííÿ íàøîþ äåðæàâîþ óìîâ
Äîãîâîðó ïðî ÇÇÑª íà Îäåñüêîìó
àâ³àðåìîíòíîìó çàâîä³.

Öÿ ³íñïåêö³ÿ º îäèíàäöÿòîþ â ïîòî-
÷íîìó ðîö³, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ íà îá’-
ºêòàõ êîíòðîëþ Óêðà¿íè ³íîçåìíèìè
³íñïåêòîðàìè. Ó íèí³øíüîìó «³íñïåê-
ö³éíîìó» ðîö³ çà Äîãîâîðîì ÇÇÑª
ïàñèâíà òà àêòèâíà êâîòà Óêðà¿íè
ñêëàäàº ïî 15 ³íñïåêö³é. 

Ïðàö³âíèêè ñåâàñòîïîëüñüêèõ
â³éñüêêîìàò³â êîíñòàòóþòü íåçâè÷íó
äëÿ öèõ óñòàíîâ òåíäåíö³þ — âïåðøå
çà îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â ê³ëüê³ñòü ïðè-
çîâíèê³â çíà÷íî çá³ëüøèëàñÿ. Ñåðåä
äîáðîâîëüö³â, ð³øó÷å íàëàøòîâàíèõ
âèêîíàòè ñâÿùåííèé îáîâ'ÿçîê ïå-
ðåä Áàòüê³âùèíîþ, áàãàòî ñòóäåíò³â
òà âèïóñêíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â. Òåíäåíö³þ çðîñòàííÿ ê³ëü-
êîñò³ ïðèçîâíèê³â ñåâàñòîïîëüñüê³
â³éñüêîâèêè ïîÿñíþþòü òèì, ùî ñêî-
ðîòèëèñÿ òåðì³íè ñòðîêîâî¿ ñëóæáè.
À ùå — ïðîáëåìàìè ç ïðàöåâëàøòó-
âàííÿì. Âîäíî÷àñ öüîãî ðîêó ñï³âðî-
á³òíèêè â³éñüêêîìàò³â âïåðøå çà-
ðåºñòðóâàëè þíàê³â, ÿê³ âçàãàë³ íå
ìàþòü ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.
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23 âåðåñíÿ ó Ñåâàñòîïîëü ïðèáóâ
íîâèé êîðàáåëü äëÿ óêðà¿íñüêèõ
ÂÌÑ — êîðâåò «Òåðíîï³ëü». ßê çà-
çíà÷èâ êîìàíäóâà÷ Â³éñüêîâî-Ìîð-
ñüêèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè â³öå-àäì³ðàë
²ãîð Êíÿçü, «Òåðíîï³ëü» ñòàâ ïåðøèì
ñóäíîì, ïîáóäîâàíèì íà â³ò÷èçíÿí³é
âåðô³ çà îñòàíí³ 11 ðîê³â. 

Âèñòóïàþ÷è íà áîðòó êîðâåòà «Òå-
ðíîï³ëü» ïåðåä åê³ïàæåì êîðàáëÿ ³
ïðàö³âíèêàìè çàâîäó «Ëåí³íñüêà êó-
çíÿ», â³í ïîäÿêóâàâ êîëåêòèâó çàâî-
äó çà ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ âèñëî-
âèâ íàä³þ, ùî íîâèé ïåðñïåêòèâíèé
êîðâåò äëÿ ÂÌÑ, ð³øåííÿ ïðî ïðîåê-
òóâàííÿ é áóä³âíèöòâî ÿêîãî áóëî
ïðèéíÿòå Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿-
íè 9 ñåðïíÿ öüîãî ðîêó, òàêîæ íåçà-
áàðîì ç³éäå ç³ ñòàïåë³â «Ëåí³íñüêî¿
êóçí³».

Ç 1 æîâòíÿ ðîçïî÷àëà ðîáîòó Äåð-
æàâíà êîì³ñ³ÿ ç ïðèéîìó êîðâåòà
«Òåðíîï³ëü» äî ñêëàäó Â³éñüêîâî-
Ìîðñüêèõ Ñèë Óêðà¿íè. Ãîëîâîþ Êî-
ì³ñ³¿ ïðèçíà÷åíèé ïåðøèé çàñòóïíèê
êîìàíäóâà÷à ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè êîíòð-
àäì³ðàë Â³êòîð Ìàêñèìîâ. 

Ïðîñóâàííÿ ïî â³éñüêîâ³é ñëóæá³
â³äíèí³ çàëåæàòèìå â³ä îñîáèñòèõ ³
ä³ëîâèõ ÿêîñòåé â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â, à íå â³ä ñòðîêó ¿õíüîãî ïåðåáó-
âàííÿ íà ò³é ÷è ³íø³é ïîñàä³. Ïðî öå
çàÿâèâ ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ï³ä ÷àñ êîëåã³¿
â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà. Â³í çàóâà-
æèâ, ùî ñüîãîäí³ îô³öåðñüêèé êîð-
ïóñ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ìàº âè-
ãëÿä ïåðåâåðíóòî¿ ï³ðàì³äè. Çâåð-
õó — âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ñòàðøèõ
îô³öåð³â, çíèçó – ïîì³òíà ìåíø³ñòü
ìîëîäøèõ. 

— Íàì íåîáõ³äíî çì³íèòè ïðîïîð-
ö³þ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ñòàðøèõ òà ìî-
ëîäøèõ îô³öåð³â òà âèéòè íà ïàðà-
ìåòðè ïåðåäîâèõ àðì³é, — çàçíà÷èâ
ì³í³ñòð. — Öå ñï³ââ³äíîøåííÿ ìàº
ñêëàäàòè 40 íà 60 â³äñîòê³â â³äïî-
â³äíî.

Íà äóìêó Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà, çàðàç
â³äáóâàºòüñÿ äåâàëüâàö³ÿ â³éñüêîâèõ
çâàíü. ² â Ãåíåðàëüíîìó øòàá³, ³ â êî-
ìàíäóâàííÿõ ð³çíèõ ð³âí³â ³ñíóº êàëü-
êîâàíà íîìåíêëàòóðà, ó ÿê³é ââåäåíî
ïðàêòè÷íî ð³âí³ çà â³éñüêîâèì çâàí-
íÿì ïîñàäè. 

— Íàøà ìåòà, — çàóâàæèâ ì³-
í³ñòð, — ï³äíÿòè âàðò³ñòü êîæíî¿ ç³ðî-
÷êè íà ïîãîíàõ ³ ñòèìóëþâàòè çàö³êà-
âëåí³ñòü îô³öåðñüêîãî ñêëàäó â êà-
ð’ºðíîìó ðîñò³. 

Äëÿ óñóíåííÿ ³ñíóþ÷îãî äèñáàëàí-
ñó ó â³éñüêîâèõ çâàííÿõ ñòàðøîãî òà
ìîëîäøîãî îô³öåðñüêîãî ñêëàäó
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ïîñòàâèâ ïåðåä
êåð³âíèöòâîì Ãåíåðàëüíîãî øòàáó
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, êîìàíäóâàí-
íÿì îïåðàòèâíèõ êîìàíäóâàíü çà-
âäàííÿ: óïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿö³â â³ä-
ïðàöþâàòè òà ïîäàòè â³äïîâ³äí³ ïðî-
ïîçèö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. 

Çà ìàòåð³àëàìè ïðåñ-ñëóæáè ÌÎ Óêðà¿íè

ОООО ЗЗЗЗ ББББ РРРР ОООО ЄЄЄЄ НННН НННН ЯЯЯЯ

АААА КККК ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ НННН ТТТТ ИИИИ

Â ðàìêàõ ïðîãðàìè ÍÀÒÎ «Ïàðò-
íåðñòâî çàðàäè ìèðó», Â³éñüêîâî-
Ìîðñüê³ Ñèëè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
íà íàâ÷àííÿõ «Ðÿò³âíèê-ìåäèê-
2005», ùî ïðîéøëè íåùîäàâíî â
Ãðóç³¿, ïðåäñòàâëÿëè ðÿòóâàëüíèé áó-
êñèð «Êðåìåíåöü», ãðóïà âîäîëàç³â
òà îô³öåðè øòàáó êåð³âíèöòâà íà-
â÷àíü. Ìåòà íàâ÷àíü — ïðîâåäåííÿ
ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò ³ çàõî-
ä³â ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ñòèõ³é-
íîãî ëèõà. Âîäîëàçè óêðà¿íñüêîãî
ôëîòó â õîä³ òðåíóâàíü çä³éñíèëè
ñïóñêè íà ãëèáèíó 60 ìåòð³â ó âàæ-
êîìó ñïîðÿäæåíí³ àìåðèêàíñüêîãî
âèðîáíèöòâà é óñï³øíî âèêîíàëè çà-
âäàííÿ ç ï³äâîäíîãî ïîøóêó òà íèçêó
ï³äâîäíî-òåõí³÷íèõ ðîá³ò.

КККК ОООО НННН ТТТТ ИИИИ НННН ГГГГ ЕЕЕЕ НННН ТТТТ

ПППП АААА РРРР ТТТТ НННН ЕЕЕЕ РРРР СССС ТТТТ ВВВВ ОООО

Çà ³íôîðìàö³ºþ, îòðèìàíîþ óêðà-
¿íñüêèìè ìèðîòâîðöÿìè â Ðåñïóáë³ö³
²ðàê, â îäíîìó ç íàñåëåíèõ ïóíêò³â
ïðîâ³íö³¿ Âàñ³ò çíàõîäÿòüñÿ ñõîâàíêè
ç³ çáðîºþ òà ïåðåáóâàþòü òåðîðèñòè.
Ïåðåâ³ðêà ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ òà ïðîâå-
äåííÿ ïîøóêîâî¿ îïåðàö³¿ áóëè äîðó-
÷åí³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì 1-ãî áà-
òàëüéîíó 3-¿ ï³õîòíî¿ áðèãàäè ³ðàê-
ñüêî¿ àðì³¿, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà öåé
ðàéîí. Øòàáîì ³ðàêñüêîãî ç’ºäíàííÿ
ñï³ëüíî ç ãðóïîþ ðàäíèê³â â³ää³ëó â³é-
ñüêîâî¿ äîïîìîãè 81-¿ òàêòè÷íî¿ ãðó-
ïè ÇÑ Óêðà¿íè â Ðåñïóáë³ö³ ²ðàê áóâ
ðîçðîáëåíèé ïëàí îïåðàö³¿ òà äåòà-
ëüíî îáãîâîðåí³ ä³¿ ³ðàêñüêèõ â³éñü-
êîâèõ. Â ðåçóëüòàò³ âèëó÷åíî ðó÷íèé
ïðîòèòàíêîâèé ãðàíàòîìåò ÐÏÃ-7,
òðè àâòîìàòè ÀÊ-47, ï³ñòîëåò «Òà-
ð³ê», êóëåìåò Êàëàøíèêîâà êàë³áðó
7,62 ìì òà 100 íàáî¿â äî íüîãî.

***
Â³éñüêîâ³ ë³êàð³ óêðà¿íñüêîãî ìèðî-

òâîð÷îãî êîíòèíãåíòó â Ðåñïóáë³ö³
²ðàê âæå âêîòðå íàäàëè äîïîìîãó
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ³ðàêñüêî¿ àð-
ì³¿. Äâîº ïîòåðï³ëèõ, ÿê³ ïîñòðàæäàëè
ó àâòîêàòàñòðîô³, áóëè íåãàéíî äî-
ñòàâëåí³ äî ìåäè÷íî¿ ðîòè 81-¿ ÒÃ.
Áðèãàäà ë³êàð³â ó ñêëàä³ êîìàíäèðà
ìåäè÷íî¿ ðîòè ï³äïîëêîâíèêà ìåäè÷-
íî¿ ñëóæáè Âàäèìà Áàðàíþêà, íà÷à-
ëüíèêà îïåðàö³éíî-ïåðåâ’ÿçóâàëü-
íîãî â³ää³ëåííÿ ìàéîðà ìåäè÷íî¿
ñëóæáè Âîëîäèìèðà Äÿêà òà îïåðà-
ö³éíî¿ ñåñòðè ñòàðøîãî ñåðæàíòà
Îëåíè Êóçí³÷óê â³äðàçó ïðèñòóïèëà
äî íàäàííÿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì. Ï³-
ñëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïî-
òåðï³ëèõ áóëî äîïðàâëåíî äî ñâî¿õ
ï³äðîçä³ë³â, àëå äîêè òðèâàòèìå ë³êó-
âàííÿ, âîíè áóäóòü çíàõîäèòèñü ï³ä
îï³êîþ ë³êàð³â óêðà¿íñüêîãî ìèðîòâî-
ð÷îãî êîíòèíãåíòó.

Çàãàëîì ç ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ìè-
ðîòâîð÷î¿ ì³ñ³¿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ-
ìè 81-¿ òàêòè÷íî¿ ãðóïè ÇÑ Óêðà¿íè â
Ðåñïóáë³ö³ ²ðàê â³éñüêîâ³ ìåäèêè íà-
äàëè äîïîìîãó 4 500 ìåøêàíöÿì
ïðîâ³íö³¿ Âàñ³ò, òðåòèíà ç ÿêèõ áóëè
ïðåäñòàâíèêàìè ñèëîâèõ ñòðóêòóð
²ðàêó. 
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АРМІЯ І РЕФОРМИ

«Людина в погонах не
повинна ламати голову над
тим, де і як заробити гроші.
Її справа — забезпечити
обороноздатність країни»

ВВ’’яяччеессллаавв  ККРРЕЕДДІІССООВВ::

Â’ÿ÷åñëàâ Êðåä³ñîâ. Íàðîäèâñÿ
30 âåðåñíÿ 1965 ðîêó â Êèºâ³.

Ó 1989 ðîö³ ç â³äçíàêîþ çàê³í-
÷èâ Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³-
âåðñèòåò ³ìåí³ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà. Ó
1992 ðîö³ çàê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó
ïðè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà.

Ç ñåðïíÿ 1991 ïî ÷åðâåíü 1999
ðîêó ïðàöþâàâ ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ
ãðóïè ô³ðì «Ìåçîêðåä».

Ç ÷åðâíÿ 1999 ðîêó — ãîëîâà
êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ «Îá’ºäíàííÿ ï³äïðè-
ºìö³â «Íîâà Ôîðìàö³ÿ». Ó áåðå-
çí³ 2000 ðîêó î÷îëèâ ïðàâë³ííÿ
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ «Îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºì-
ö³â «Íîâà Ôîðìàö³ÿ».

Ç ëèñòîïàäà 2001 ðîêó — êî-
îðäèíàòîð êîíôåäåðàö³¿ ãðîìàä-
ñüêèõ îá’ºäíàíü ï³äïðèºìö³â «Ñî-
þç Íîâî¿ Ôîðìàö³¿ Óêðà¿íè». Íà
ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ó ïåð³îä ç
2001 ïî 2002 ð³ê ïðàöþâàâ ðàä-
íèêîì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè.
Ç ëþòîãî 2005 ðîêó — çàñòóïíèê
ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè

Äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê. Çà-
ñëóæåíèé åêîíîì³ñò Óêðà¿íè. Íà-
ãîðîäæåíèé Ïîäÿêîþ Ïðåçèäåíòà
«Çà ñóìë³ííó ïðàöþ, çíà÷íèé
îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ³
çì³öíåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè».

Àâòîð áàãàòüîõ íàóêîâèõ ïðàöü.
Â³öå-ïðåçèäåíò ôåäåðàö³¿ ñïîð-

òèâíî¿ àêðîáàòèêè ì. Êèºâà. Ëàó-
ðåàò Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðîãðàìè
«Ë³äåðè ðåã³îí³â».
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— В’ячеславе Анатолійовичу,
сьогодні, коли точиться запек�
ла боротьба за бюджет�2006, не
можу не поцікавитися: чи бу�
дуть збільшені обсяги витрат
на оборону до омріяних 8 млрд
гривень? 

— Насамперед слід визнати, що

міністр оборони України принци

пово змінив підходи до його фор

мування. Адже вперше у його роз

робці брав участь не «узкий круг

ограниченных людей», а більшість

директорів департаментів оборон

ного відомства. При формуванні

бюджету детально розписувалося

все. Наприклад, якщо необхідно

відремонтувати казармений фонд,

то в документах вказувалися обсяг

робіт та необхідні кошти. Якщо це

стосувалося озброєння, то обов’яз

ково уточнювалося, яку кількість

танків і на якому заводі буде модер

нізовано. Тобто все робилося не

так, як раніше: ось вам такато су

ма, а вистачить вам її чи ні — роз

беремося потім…

— Ваш прогноз: бюджет–2006
стане бюджетом розвитку
Збройних Сил України?

— Якщо нас підтримає Верховна

Рада і бюджетний профільний ко

мітет, то вперше ми отримаємо

бюджет не утримання, і я б навіть

сказав не бюджет проїдання. Це

дійсно буде бюджет розвитку. Бо,

на жаль, до цього часу коштів ви

стачало тільки на те, щоб виплачу

вати військовослужбовцям грошо

ве забезпечення, годувати та одяга

ти їх. На закупівлю чи модер

нізацію озброєння, проведення

навчань, організацію польотів ко

штів, як правило, не вистачало.

Якщо говорити про цифри, то,

згідно із законодавством, на по

треби збройних сил має виділяти

ся три відсотки валового внутріш

нього продукту. Скажімо, в сусідній

Росії цей показник складає 2,8 від

сотка. На жаль, в Україні ця цифра

більшою 1,6 відсотка ніколи не бу

ла. Так ось, у 2005 році на оборону

вперше було асигновано 1,69 (!)

відсотка ВВП.

Щодо цифри, на яку ми вийшли

при складанні бюджету2006, сягає

9 млрд 120 млн гривень. При цьо

му мінімально допустима сума має

бути не меншою за 8,7–8,6 млрд

гривень. 

— Які напрями визначають�
ся як пріоритетні?

— Якщо нам вдасться отримати

той запит, який ми подавали, то не

менше 25 відсотків бюджету буде

спрямовано на модернізацію

озброєння та військової техніки і

реформування збройних сил. Що

до коштів, необхідних на будівни

цтво житла для військовослужбов

ців, то ми вважаємо, що ця цифра

має бути не меншою 1 млрд гри

вень. Адже протягом трьох най

ближчих років буде звільнено

близько 17 тисяч військовослуж

бовців, яких, згідно з чинним зако

нодавством, держава має забезпе

чити житлом. Так ось, у 2006 році

мінімальна кількість квартир, яку

мають отримати військовослужбо

вці, складе не менше дев’яти тисяч.

До речі, зверніть увагу на такий

факт — 13 тисяч військовослужбо

вців стоять у черзі на отримання

житла більше десяти років. Однак

ми не повинні забувати й про мо

лодих офіцерів та контрактників,

які також мають право на житло.

— Обіцянки вирішити жит�
лову проблему давали всі по�
передні керівники оборонно�
го відомства — від Морозова до
Кузьмука. Проте вони так і за�

лишилися обіцянками. Чи є
реальний механізм вирішення
цієї проблеми? 

— Існує достатньо можливостей,

аби протягом найближчих п’яти

років вирішити житлову проблему.

За рахунок чого? Поперше, це бю

джет. На жаль, сьогодні він не дуже

великий. Нинішнього року із зага

льного фонду на житло виділено

350 млн гривень, а цих коштів ви

стачить трохи менше ніж на три

тисячі квартир.

Скажімо, минулого року для вій

ськовослужбовців на бюджетні ко

шти було придбано 2,8 тисячі ква

ртир, а в цьому році ця цифра буде

втричі більшою. Нам вдалося пере

конати бюджетний і профільний

комітети Верховної Ради у тому,

що поповнювати соціальний фонд

міністерства оборони можна за

рахунок реалізації військових міс

течок. До речі, якщо за останні три

роки він складав близько 15 млн

гривень надходжень, то лише про

тягом перших шести місяців робо

ти нової команди ця цифра сягну

ла 175 мільйонів! Ми намагаємось

переконати інвесторів, щоб з міні

стерством оборони вони розрахо

вувалися не грошима, а виключно

квартирами.

Щодо Києва, то минулого року в

столичному гарнізоні нараховува

лося вісім тисяч безквартирних. Із

них лише четверо стали власника

ми омріяних ордерів. Так ось, цьо

го року в Києві і Київській області

військовослужбовці отримають не

менше 400–500 квартир. Головне, є

грошовий баланс і зараз триває ро

бота щодо освоєння цих коштів.

Окрім того, затверджено план, роз

роблений департаментом будівни

цтва та відчуження фондів, згідно з

яким житлову проблему в Києві ми

зможемо вирішити за три роки.

За рахунок чого це можна зроби

ти? Поперше, ми починаємо буду

вати самі. У цьому році по вулиці

Бориспільській близько 200 квар

тир здадуть наші військові будіве

льники. Починаючи з наступного

року, їх буде більше, бо одночасно

ми будуватимемо кілька будинків.

Подруге, ми впроваджуємо спіль

не будівництво з організацією «Ки

ївміськбуд» на територіях, які нале

жать міністерству оборони. І третє

джерело — це реалізація цілісних

майнових комплексів, які вивіль

няються у процесі реформування

збройних сил. Кошти від продажу,

Ïîïðè òå, ùî áîðîòüáà çà áþäæåò–2006 ùå
ïîïåðåäó, âæå ñüîãîäí³ º âñ³ ï³äñòàâè ñòâåðä-
æóâàòè: ó íàñòóïíîìó ðîö³ âèòðàòè íà îáîðîíó
áóäóòü íàéá³ëüøèìè çà âñ³ ðîêè íåçàëåæíîñò³.
Á³ëüøå òîãî, çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà
îáîðîíè Óêðà¿íè Â'ÿ÷åñëàâà Êðåä³ñîâà, ÿêèé
ëþá'ÿçíî ïîãîäèâñÿ äàòè åêñêëþçèâíå
³íòåðâ'þ íàøîìó ÷àñîïèñó, ñüîãîäí³ ìè ìàºìî
óí³êàëüíèé øàíñ çðîáèòè áþäæåò-2006 áþä-
æåòîì ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. 
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приміром, військових містечок

надходять на спеціальний рахунок

міністерства оборони, а потім

спрямовуються на закупівлю або

будівництво житла.

— В’ячеславе Анатолійовичу,
як відомо, за кордоном, на�
приклад, кожен офіцер, при�
буваючи до нового місця слу�
жби, отримує службову квар�
тиру, а коли переводиться —
звільняє її. 

— Так. Але для України така сис

тема поки що неприйнятна. Бо ча

стогусто військовослужбовці, які

мають службове житло, при пере

веденні до іншого гарнізону, його

не звільняють. Тому сьогодні це

питання треба вирішувати на зако

нодавчому рівні. Це вже проблема

не міністерства оборони, а парла

ментарів, і ми повинні переконати

їх якнайшвидше прийняти новий

житловий кодекс.

Ми розглядали також механізм

залучення додаткових інвестицій.

Чому б, скажімо, не створити

фонд, з якого молодий офіцер міг

би взяти кредит і на ці гроші побу

дувати квартиру. Поки він служить

в якості застави виступає сама ква

ртира. До речі, у багатьох країнах

світу така система практикується

доволі широко. Більше того, там

вона працює таким чином, що

вартість житла виплачується без

посередньо військовослужбовцем.

На нашу думку, в Україні таке мож

ливе, але однозначно не сьогодні.

Насамперед, через недостатнє гро

шове забезпечення військових.

— А як вирішується питання
щодо забезпечення житлом
тих, хто служитиме за контра�
ктом?

— За наказом міністра оборони у

Старокостянтинові, НовоградВо

линському та Сімферополі буду

ється службове житло і до кінця

грудня там буде здано «під ключ»

300 ліжкомісць. 

— Нещодавно у війська на�
дійшло 17 глибоко модернізо�
ваних танків Т�64БМ. Це без�
прецедентна подія з часу вста�

новлення незалежності Украї�
ни. Чи можна вважати її поча�
тком переозброєння українсь�
кого війська і яка техніка на�
дійде найближчим часом?

— Повторюся ще раз: якщо нас

підтримає Верховна Рада, то у 2006

році ми матимемо суттєве покра

щання стану справ із закупівлею

озброєння і військової техніки. Це

те, чого останнім часом так браку

вало українському війську. Вже у

2005 році на ці потреби було пе

редбачено виділити чималу суму —

60 млн гривень. Так ось, на наступ

ний рік ми закладаємо суму значно

більшу — майже 400 млн гривень.

Сподіваюсь я і на суттєве збільшен

ня фінансування прикладних до

сліджень у оборонній сфері. 

Окремо хочу наголосити на ви

рішенні проблеми утилізації боє

припасів. Якщо у поточному році

на ці потреби передбачалося виді

лити 50 млн, то на наступний рік

ця цифра буде збільшена більше

ніж вдвічі і сягне 121 млн гривень. 

Те саме можу сказати про рефор

мування та бойову підготовку час

тин. Якщо на підготовку Об’єдна

них сил швидкого реагування у

2005 році було виділено 112 млн,

то на наступний рік запит на ці ці

лі складає 300 млн гривень.

— Якою є вірогідність того, що
Верховна Рада підтримає ініці�
ативи оборонного відомства?

— Вже сьогодні цілком очевид

ним є те, що бюджет 2006 року бу

де більшим, ніж цьогорічний. Що

правда, міністерство фінансів по

ки що не підтримує наш проект і

пропонує потреби Міноборони

обмежити цифрою в 6,6 млрд гри

вень. І хоча вона є більшою, ніж у

цьому році, ми переконані, що для

нас вона є неприйнятною. 

Правда, виступаючи перед жур

налістами на Житомирському за

гальновійськовому полігоні під час

заключного етапу навчань «Реак

ція–2005», Президент України —

Верховний Головнокомандувач

Збройних Сил України Віктор

Ющенко пообіцяв, що на потреби

армії в 2006 році буде виділено 8,8

млрд грн.

І ще. Як відомо, нині бюджет міні

стерства оборони складається з

двох фондів — загального та спеці

ального. Щодо останнього, то він

створюється за рахунок господар

ської діяльності. Глибоко переко

наний: в оборонному відомстві

має існувати лише один фонд —

загальний. Людина у погонах не

повинна думати, де взяти гроші.

Військові мають опікуватися ви

ключно підтриманням високої

обороноздатності країни, підви

щувати свою професійну майстер

ність. Хоча я розумію, що на пере

хідний період спеціальний фонд

поки що необхідний. Наприклад, у

разі, якщо міністерству оборони

треба передавати військові містеч

ка, які вивільняються. Зараз їх біль

ше трьохсот. На жаль, в Україні не

існує жодної структури, яка б мог

ла взяти на себе надлишкове май

но збройних сил, утримувати і

охороняти об’єкти, де воно знахо

диться. 

— Ідея створення п’яти кон�
цернів, які об’єднали близько
двохсот різнопрофільних під�
приємств, є, безумовно, оригі�
нальною. Проте чи посилить
вона економічну потужність
військових підприємств, серед
яких третина — збиткові?

— У лютому, коли я прийшов у

міністерство оборони, у нас налі

чувалося 193 державних військо

вих підприємства, 64 з них були

збитковими. Саме тоді у нас і вини

кла непогана ідея: навіщо витрача

ти гроші, якщо у нас є заводи, які

здійснюють ремонт авіаційної тех

ніки, озброєння тощо, тобто спро

можні виробляти озброєння і вій

ськову техніку? Ми створили також

концерн військової торгівлі і побу

ту, адже існує багато військових мі

стечок, куди жодного комерсанта

не заженеш. Слід згадати і військо

вобудівельний концерн. Ми розу

міємо, наскільки нагальною сього

дні є проблема житла для військо

вослужбовців. Отож, державні вій

ськові підприємства були об’єднані

в концерни, виходячи з потреб

збройних сил.

Така модель, на мою думку, буде

більш керованою. До того ж кожен

з цих концернів матиме можли

вість самостійно працювати на ри

нку. Окрім того, розглядається пи

тання щодо підпорядкування пев

Çà îñòàíí³õ ø³ñòü ì³ñÿö³â ê³ëüê³ñòü
çáèòêîâèõ ï³äïðèºìñòâ ÌÎ Óêðà¿íè
çìåíøèëàñÿ ç 64 äî 56, à ¿õí³é
ïðèáóòîê çð³ñ á³ëüøå ÿê íà 20
â³äñîòê³â.
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ної кількості підприємств мініс

терству промислової політики.

Тобто, якщо підприємство має 30

відсотків вільних потужностей, то

чому б не реалізувати їх в інших га

лузях, не заробити грошей для вла

сних потреб?

Зауважу, що за шість місяців кіль

кість збиткових підприємств зме

ншилася з 64 до 56, а їхній прибу

ток за вісім місяців поточного ро

ку зріс більше як на 20 відсотків. Ці

показники свідчать про те, що ми

можемо більш ефективно керува

ти роботою державних підпри

ємств міністерства оборони. От

же, рішення щодо створення кон

цернів є абсолютно вірним і моти

вованим.

— Як Ви прокоментуєте ситу�
ацію з передачею колишніх
військових об’єктів органам
міської влади? Адже фактично
оборонне відомство змушене
віддавати чималі земельні ді�
лянки за безцінь…

— У травні міністр оборони сво

їм наказом створив окрему комі

сію, яку очолює заступник міністра

оборони України Микола Неща

дим. Ця комісія оцінює доцільність

передачі об’єктів, у тому числі мо

жливу формулу їхньої оцінки. Дій

сно, мали місце факти, коли певна

кількість військових містечок пе

редавалася безкоштовно. Згідно з

постановою Кабінету Міністрів, на

сьогодні вони реалізуються через

уповноважені структури. Тому як

що є можливість отримати додат

кові гроші на пальне, будівництво

житла та інші потреби збройних

сил, ми, безумовно, намагаємося

якомога більше наповнювати спе

ціальний фонд.

— Механізм проведення тен�
дерів в оборонному відомстві
свого часу був жорстко роз�
критикований главою обо�
ронного відомства. Чи зробле�
ні з цього певні висновки і як
зазначена процедура відбува�
тиметься під час чергового те�
ндерного сезону?

— Ще минулого року у військо

вому відомстві нараховувався 21

тендерний комітет. Прозоро здійс

нити тендер та провести належ

ний контроль за цією процедурою

практично не було можливості.

Власне, це й спонукало міністра

оборони підписати наказ, згідно з

яким кількість тендерних коміте

тів було значно зменшено. Тепер їх

усього чотири, а керівник тендер

ного комітету — це або начальник

Генерального штабу збройних сил,

або профільний заступник мініст

ра оборони. Які переваги такого

рішення? Вони полягають у тому,

що значно зменшилася кількість

можливих неправомірних дій та

суттєво підвищився рівень відпові

дальності посадових осіб, які вхо

дять до складу тендерних комісій.

Поки що нарікань на їхню роботу

не було.

Не виключаю, що з часом у

збройних силах залишиться лише

один тендерний комітет. Один,

який діятиме прозоро і зрозуміло

як для військовослужбовців і пра

цівників збройних сил, так і для су

спільства в цілому.

— Прагнучи зробити конт�
рактну службу більш приваб�
ливою через виплату преміа�
льних, ми наразилися на пев�
ні перекоси у, поза сумнівом,
добрій справі — одна катего�
рія контрактників (зокрема,
водії) отримує преміальні бо�
нуси, інша (наприклад, куха�
рі) — не отримує. Більше того,
прапорщики, які мають чи�
малу вислугу років, отриму�
ють більше за лейтенанта…
Що Ви можете сказати з цьо�
го приводу? Чи буде перегля�
нута система матеріального
стимулювання військовослу�
жбовців?

— Головним, на мою думку, є те,

що ми пішли вперед. Було б значно

гірше, коли б не було чого крити

кувати. Цього року, незважаючи на

спроби зменшити виплати одно

разової допомоги у разі звільнення

військовослужбовців, нам вдалося

їх захистити. У порівнянні з мину

лим роком соціальні виплати з бю

джету у 2006 році будуть збільшені

на 2,6 млрд гривень. Якщо говори

ти про військових пенсіонерів, то з

1 січня всі вони отримуватимуть

стільки, скільки визначено законо

давством.

Наголошую ще раз: головним

нашим завданням при вирішенні

соціальних проблем є прагнення

підняти престиж служби в армії, я

б навіть сказав, зробити службу у

війську модною... І, як засвідчу

ють соціологічні дослідження,

певних успіхів ми досягли: сього

дні люди більше довіряють війсь

ковому відомству, ніж два—три

роки тому. 

Áåñ³äó â³â Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ

Ó 2006 ðîö³ ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü
êâàðòèð, ÿêó ìàþòü îòðèìàòè
â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ñêëàäå 
íå ìåíøå äåâ’ÿòè òèñÿ÷. 
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Після Другої світової війни танки

широко використовувалися в

збройних конфліктах: у «шести

денній» (1967 р.) та «жовтневій»

(1973 р.) арабоізраїльських вій

нах, індопакистанському конфлі

кті (1971 р.), іраноіракській війні

(1980–1988 рр.), війні між Сомалі

та Ефіопією, війні в Перській зато

ці та в операціях армії Російської

Федерації на Кавказі. 

Незважаючи на значний розви

ток засобів високоточної зброї та

концепції далекого вогневого ура

ження, частка основних бойових

танків у арміях провідних країн

світу серед іншого озброєння зна

чна: США — 7620, ФРН — 2521,

Франція — 809, Польща — 1677,

Румунія — 1373, Ізраїль — 3930, Ту

реччина — 4205 одиниць. 

Нині армії передових країн світу

оснащені основними бойовими

танками третього післявоєнного

покоління, що були взяті на озбро

єння в кінці 70х — на початку 80х

років минулого сторіччя. Серед

них основні бойові танки «Лео

пард2» (ФРН), М1 (США), «Челле

нджер» (Великобританія) та Т64Б

і Т80Б (країн колишнього СРСР).

Зразком танка четвертого післяво

єнного покоління є лише один –

танк «Леклерк» (Франція). 

Одними з кращих є модернізова

ні танки «Леопард – 2А6» (ФРН) та

М1А2SEP (США). В армії Російсь

кої Федерації за основний зразок

прийнято танк Т90, який є модер

нізованим варіантом танка Т72. 

Для вирішення завдання забезпе

чення боєготовності танкового

парку Збройних Сил України та

підвищення його бойових якостей

до рівня сучасних вимог необхід

но було прийняти рішення: або

модернізувати танки Т64Б

(Т64Б1), або купувати нові танки

Т84. У порівнянні з танками Т72

танки Т64Б є більш пристосова

ними для використання в умовах

європейського театру бойових дій

і мають значно кращі показники

вогневої потужності, оперативної

рухливості, ремонтопридатності

та запасу можливостей для їхньої

подальшої модернізації. Напри

клад, на озброєнні Західної групи

Стартувала безпрецедентна програма глибокої
модернізації танкового парку Збройних Сил України

««ББУУЛЛААТТ»»

Îñíîâíèì íàïðÿìîì
ðîçâèòêó áðîíåòàíêî-
âîãî îçáðîºííÿ ³ òåõ-
í³êè â ïðîâ³äíèõ êðà¿-
íàõ ñâ³òó º ìîäåðí³çà-
ö³ÿ ³ñíóþ÷èõ áîéîâèõ
ìàøèí. Ñó÷àñí³ òåõíî-
ëîã³¿ çàáåçïå÷óþòü
çíà÷íå ï³äâèùåííÿ
åôåêòèâíîñò³ òåõí³êè
øëÿõîì ìîäåðí³çàö³¿
îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â
òà ïîñèëþþòü ¿¿ áîéîâ³
ÿêîñò³ (âîãíåâó ïîòóæ-
í³ñòü, çàõèñò ³ ðóõëè-
â³ñòü). Ðàçîì ç òèì âàð-
ò³ñòü ìîäåðí³çîâàíîãî
òàíêà â 3-5 ðàç³â ìåí-
øà, í³æ íîâî¿ ìàøèíè.

УУУУ    ССССТТТТИИИИЛЛЛЛІІІІ     ««««ММММООООДДДДЕЕЕЕРРРРНННН»»»»
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АРСЕНАЛ

військ армії колишнього СРСР бу

ли лише танки типу Т64 та Т80.

Тому було прийнято рішення щодо

модернізації танків Т64Б, повний

життєвий цикл яких може бути за

безпечений в Україні. 

Підтримання боєздатності тан

кового парку стає з кожним роком

все більше проблематичним через

старіння полімерних матеріалів (у

тому числі гумовотехнічних ви

робів) та радіоелектронних елеме

нтів приладів і систем. Наприклад,

максимальний термін придатності

більшості радіоелектронних еле

ментів — 15 років. Через це один із

найважливіших комплексів танка

Т64Б — комплекс керованого ра

кетного озброєння 9К112 «Коб

ра» — вичерпав ресурс і став прак

тично непрацездатним, а технічні

характеристики систем бойових

машин, вік яких перевищує 10 ро

ків, виходять за межі технічних ви

мог. До того ж рівень захищеності

машин типу Т64Б є недостатнім і

потребує посилення. Наприклад,

серійні 120мм протитанкові бро

небійнопідкаліберні снаряди, яки

ми озброєні танки «Леопард2», 

М1А1 та «Леклерк», пробивають

550мм броню, а броня танка 

Т64Б має еквівалент захисту по

корпусу 350 мм та по башті 500 мм і

захищає тільки від снарядів 105мм

танкової гармати.

Для вирішення завдань щодо

розробки модернізованого зразка

танка Т64Б було проведено дослі

дноконструкторську роботу, го

ловним виконавцем якої є казенне

підприємство «Харківське кон

структорське бюро з машинобуду

вання імені О.О. Морозова».

Нині модернізація танка Т64Б

завершена, також проведені дер

жавні випробування. Рішенням

міжвідомчої комісії Міністерства

оборони та Міністерства промис

лової політики України модернізо

ваний танк запропоновано для се

рійного виробництва та прийнят

тя на озброєння. 

Наказом Міністра оборони Укра

їни модернізований танк Т64 МБ

«Булат» прийнято на озброєння

Збройних Сил України. 

У результаті модернізації отри

мано такі результати:

• підвищені вогневі можливості

танка шляхом встановлення ав

томатизованого комплексу керу

вання вогнем 1А45 з танка Т80УД

із забезпеченням дублювання ке
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* Ïîêàçíèêè ïî çàïàñó õîäó òàíêà «Ëåîïàðä» ìàþòü ðåêëàìíèé õàðàêòåð. Äëÿ ïðèêëàäó: çàïàñ õîäó çàëåæèòü â³ä
ì³ñòêîñò³ ïàëèâíî¿ ñèñòåìè, ùî äëÿ òàíêà «Ëåîïàðä 2À5» ñêëàäàº 1200 ë (íà 70 ë ìåíøå, í³æ ó òàíêà Т64 ÁÌ
«Áóëàò» ) òà ïîêàçíèê³â ïî âèòðàòàõ ïàëèâà, ÿê³ â ïåðøó ÷åðãó çàëåæàòü â³ä ïîòóæíîñò³ äâèãóíà, ùî äëÿ òàíêà
«Ëåîïàðä 2À5» ñêëàäàº 1500 ê.ñ. (ó òàíêà Т64 ÁÌ «Áóëàò» - 850 ê.ñ.).

рування комплексом з місця ко

мандира і навідника та встанов

лення цифрового балістичного

обчислювача;

• танк оснащено новим комплек

сом керованого ракетного озбро

єння з лазернопроменевим ка

налом наведення та керованою

ракетою «Комбат» вітчизняного

виробництва;

• підвищені показники захищено

сті танка Т64Б за рахунок вста

новлення комплексу вбудовано

го динамічного захисту вітчиз

няного виробництва; 

• підвищені показники рухомості

танка Т64Б шляхом заміни дви

гуна 5ТДФ потужністю 700 к.с.

на модернізований двигун

5ТДФМ потужністю 850 к.с., що

дало можливість при збільше

нні бойової маси танка з 42,5 до

45 т підвищити його маневре

ність та зменшити питомі витра

ти палива;

• продовжені терміни експлуатації

модернізованого танка Т64Б до

15 років, ресурс танка збільше

ний до 11 тис. км (як для нового

танка).

Модернізований танк Т64Б (БМ

«Булат») за основними технічними

характеристиками є кращим у по

рівнянні з російським Т90 та на

ближається до вітчизняного Т84 і

має перспективи щодо подальшої

модернізації за рахунок встанов

лення потужнішої силової устано

вки з двигуном 1000 к.с., теплові

зійного прицілу, системи активно

го захисту, більш сучасної системи

зв’язку та навігації. Зазначені роз

робки заплановано розпочати в

2006 році. 

За словами заступника началь

ника Центрального бронетанко

вого управління озброєння Голо

вного управління логістики ко

мандування сил підтримки ЗС

України полковника Сергія

Спірідонова, після отримання

Збройними Силами України пер

шої партії модернізованих ма

шин Т64 БМ «Булат» планується

організувати підконтрольну екс

плуатацію зразків у складі підроз

ділу (танкової роти), в ході якої

будуть визначені показники на

дійності, норми витрат паливно

мастильних матеріалів та особли

вості застосування бойових ма

шин. За одержаними результата

ми прийматиметься рішення

щодо доопрацювання конструк

ції зразка танка БМ «Булат» та вне

сення змін до відповідної норма

тивної документації. 

Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ

Порівняльні характеристики основних танків

Õàðàêòåðèñòèêè

Ò–64(ÁÌ«Áóëàò») Ò-84 (Ðîñ³ÿ) Ì1À2SEP (ÑØÀ) «Ëåîïàðä»-2À5
Áîéîâà ìàñà, ò 45,0 48,0 68,7 62,0
Åê³ïàæ, ÷îë. 3 3 4 4

Îçáðîºííÿ
125-ìì ãàðìàòà, 
7.62-ìì òà 12,7-
ìì êóëåìåòè

125-ìì ãàðìàòà, 
7.62-ìì òà 12,7-
ìì êóëåìåòè

120-ìì ãàðìàòà, 
7.62-ìì òà 12,7-
ìì êóëåìåòè

120-ìì ãàðìàòà, 
äâà 7,62-ìì
êóëåìåòè

Áîºêîìïëåêò

35 àðòïîñòð³ë³â,
1250 øò. 7,62-ìì
ïàòðîí³â, 450 øò.
12,7-ìì ïàòðîí³â

40 àðòïîñòð³ë³â,
750 øò. 7,62-ìì
ïàòðîí³â, 450 øò.
12,7-ìì ïàòðîí³â

40 àðòïîñòð³ë³â,
2800 øò. 7,62-ìì
ïàòðîí³â, 1000 øò.
12,7-ìì ïàòðîí³â

42 àðòïîñòð³ëè, 
5 000 øò. 7,62-
ìì ïàòðîí³â

Íàÿâí³ñòü êîìïëåêñó êåðîâàíîãî
îçáðîºííÿ

òàê òàê í³ í³

Ìàêñèìàëüíà äàëüí³ñòü âåäåííÿ
âîãíþ ãàðìàòîþ âäåíü, ì

5000 5000 3000 3000

Ìàêñèìàëüíà äàëüí³ñòü âåäåííÿ
âîãíþ ãàðìàòîþ âíî÷³, ì

1500 1500 2500 2500

Äâèãóí, òèï (ïîòóæí³ñòü, ê.ñ.)
äèçåëü 5ÒÄÔÌ
(850)

äèçåëü 6-ÒÄ2
(1200)

ãàçîòóðá³ííèé 
AGT-1500 (1500)

äèçåëü MTU
MB873 (1500)

Òðàíñì³ñ³ÿ, òèï 
ìåõàí³÷íà
ïëàíåòàðíà

ìåõàí³÷íà
ïëàíåòàðíà

ã³äðîìåõàí³÷íà ã³äðîìåõàí³÷íà

Ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü ïî
øîñå, êì/ãîä

60,5 70 
(32-çàäí³ì õîäîì)

70 72

Çàïàñ õîäó ïî øîñå, êì
400 400 4401 5001

Âàðò³ñòü çðàçêà, ìëí äîë. ÑØÀ
0,412* (âàðò³ñòü
ìîäåðí³çàö³¿)

1,684 5,5 3,26

Ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà áðîäó, ì
áåç ï³äãîòîâêè - 1.8
ç ï³äãîòîâêîþ - 5,0

áåç ï³äãîòîâêè - 1.8
ç ï³äãîòîâêîþ - 5,0

áåç ï³äãîòîâêè - 1.2
ç ï³äãîòîâêîþ - 2,0

áåç ï³äãîòîâêè - 1.0
ç ï³äãîòîâêîþ - 4,0



Óêðà¿íà, 61045, ì. Õàðê³â, âóë. Äåðáåíòñüêà, 109 Òåë.: (057) 340-40-73,
341-00-41, 341-00-82, òåë./ôàêñ: (057) 340-23-58 
E-mail: market@110 harz.com.ua www.110 harz.com.ua

Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ ÍÀÏÐßÌ ÐÎÁ²Ò
Âèðîáíèöòâî:
• íàâ÷àíëüíèõ êëàñ³â äëÿ ïðàêòè÷íîãî âèâ÷åííÿ áóäîâè àðì³éñüêîãî

àâòîìîá³ëÿ ÓÐÀË-4320;
• êîðîáêè â³äáîðó ïîòóæíîñò³ áîéîâî¿ ìàøèíè ÁÌ-21-1;
• çàïàñíèõ ÷àñòèí òà êîìïëåêòóþ÷èõ äî àâòîìîá³ë³â ÓÐÀË. 

Ìîäåðí³çàö³ÿ:
• çàì³íà áåíçèíîâèõ äâèãóí³â àâòîìîá³ë³â ÓÐÀË-375 íà äèçåëüí³ – 

ÊÀÌÀÇ-740/3, ßÌÇ-236; 
• ïåðåìîíòàæ áîéîâî¿ ìàøèíè ÁÌ-21 íà øàñ³ ÓÐÀË-4320.

Êàï³òàëüíèé ðåìîíò:
• àâòîìîá³ë³â ÓÐÀË-375, -4320; 
• àâòîìîá³ë³â ÌÀÇ-5335.

Ðåìîíò:
• äâèãóí³â Ç²Ë-375, ÊÀÌÀÇ-740/3,
ßÌÇ-236, -238; 
• àãðåãàò³â àâòîìîá³ë³â ÓÐÀË; 
• ïàëèâíî¿ àïàðàòóðè äèçåëüíèõ
äâèãóí³â. 

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ 
• Êóëüòèâàòîð³â äëÿ îáðîáêè ´ðóíòó ï³ä ïðîñàïí³ êóëüòóðè; 
• áåòîíîçì³øóâà÷³â îá’ºìîì 50 äì; 
• äåòàëåé äëÿ çàì³íè äâèãóí³â ÑÌÄ íà ßÌÇ;
• ñïåö³àë³çîâàíî¿ òåõí³êè äëÿ ë³ñîâèõ ãîñïîäàðñòâ — ïðè÷åï³â-ðîçïóñê³â äëÿ

ë³ñîâîç³â, òðóáîâîç³â, ñîðòèìåíòîâîç³â ð³çíèõ ìîäèô³êàö³é, âàõòîâèõ
àâòîáóñ³â òîùî. 

ÑÅÐÂ²Ñ 
• Çàì³íà äâèãóí³â ÑÌÄ-60 òðàêòîð³â

ÕÒÇ-150, ÕÒÇ-150Ê íà á³ëüø
ïîòóæí³ ³ íàä³éí³ø³ â ðîáîò³ äâèãóíè
ßÌÇ-236; 

• ïåðåäïðîäàæíå òåõîáñëóãîâóâàííÿ
àâòîìîá³ë³â Óðàë-4320, ÊàìÀÇ,
Ç³Ë, ÌÀÇ; 

• ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â; 
• äâèãóí³â ÊàìÀÇ. 

Ðåçóëüòàòîì òðèâàëî¿ ñï³âïðàö³ Õàðê³âñüêîãî àâòîðåìîíòíîãî çàâîäó ç
ë³ñîâèìè ãîñïîäàðñòâàìè ñòàëî â³äêðèòòÿ ìåáëåâîãî öåõó, äå íèí³
âèãîòîâëÿþòüñÿ ÿê³ñí³ êîðïóñí³ òà ì’ÿê³ ìåáë³.

ÍÀÄÀÍÍß ÏÎÑËÓÃ 
Â²ÉÑÜÊÎÂÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

• Íàâ÷àííÿ ñïåö³àë³ñò³â; 
• âèä³ëåííÿ åêñïåðò³â òà áðèãàä ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â ÓÐÀË. 

ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÉ
ÐÅÌÎÍÒÍÈÉ ÇÀÂÎÄ

Віктор Олексійович 
ПАВЛЕНКО

Генеральний директор 

110 Õàðê³âñüêèé
àâòîìîá³ëüíèé ðåìîíòíèé
çàâîä — äåðæàâíå
ï³äïðèºìñòâî Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè. 
Çàñíîâàíèé ó 1943 ð.

Ï³äïðèºìñòâî ìàº ðîçâèíóòó
ñòðóêòóðó âèðîáíè÷èõ
ä³ëüíèöü, äîïîì³æíèõ
ï³äðîçä³ë³â ³ çä³éñíþº
êàï³òàëüíèé ðåìîíò ³
ìîäåðí³çàö³þ àâòîìîá³ë³â
ñ³ìåéñòâà ÓÐÀË-4320, ÓÐÀË-
375; ÌÀÇ-500, â ò.÷.
äâèãóí³â ³ àãðåãàò³â,
âèãîòîâëåííÿ çàïàñíèõ ÷àñòèí
äëÿ àâòîìîá³ë³â ³ òîâàð³â
íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ. 



АКТУАЛЬНО
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СЛУЖУ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!

ÃÐÈÂÍß ÄËß ÎËÅÊÑÈ ² 10
«ÇÎËÎÒÈÕ» ÄËß ÁÎÃÄÀÍÀ 
Військові нагороди існують з дав

ніх давен. Особливими відзнаками

нагороджували воїнів ще за часів

Київської Русі. Перші згадки про це

зустрічаються в літописах ХІ сто

ліття. Так, у розповіді про відбиття

набігу половців на Київ згадується

воїн Олекса Попович (прототип

однойменного билинного героя),

який відзначився в битві й отримав

у нагороду від князя Володимира

Мономаха золоту гривню — маси

вний золотий обруч, який носили

на шиї. 

XV століттям датуються відомос

ті про початок виготовлення і вру

чення особливих нагородних зна

ків — «золотих» різних, в залежно

сті від заслуг і соціального стану

нагороджуваного, розміру і ваги.

Згодом нагородження «золоти

ми» — прообразами майбутніх ме

далей — стає масовим. Так, у 1654

році на честь Переяславської ради

цар надіслав у війська Богдана

Хмельницького понад 70 тис. та

ких знаків. Сам гетьман був визна

ний гідним нагороди в 10 «золо

тих», його син Юрій — у 4 «золо

тих», а військовий писар Іван Ви

говський одержав медаль у 6

«золотих». 

Взагалі у козацькому середовищі

не практикували вручення особис

тих нагрудних відзнак. Зазвичай

нагороджували предметами бойо

вого призначення — вогнепаль

ною та холодною зброєю, одягом,

кінською збруєю, що вручалися

козакам за виявлену хоробрість,

спритність і відвагу. Особливо цін

ною відзнакою вважалися козацькі

клейноди — гетьманська булава,

бунчук, печатка, хоругви... Та після

того, як українські землі увійшли до

складу Російської імперії, вручення

таких нагород припинилося.

Перший російський орден Свя

того апостола Андрія Первозван

ного заснував Петро І у 1699 році.

Цікаво, що сам він у списку андріїв

ських кавалерів посів лише шосте

місце. А ось другим став українсь

кий гетьман Іван Мазепа. Цар осо

бисто вручив Мазепі нагороду «за

многие его в воинских трудах зна

тные и усерднорадетельные вер

ные службы». Згодом Петро І знову

«відзначив» славетного гетьмана за

його союз зі шведами. Розлючений

цар наказав відлити орден Іуди,

яким хотів увінчати Мазепу після

того, як його зловлять. Та, як відо

мо, гетьману вдалося уникнути тієї

царської «нагороди».

У вересні Комісія державних нагород і геральдики при
Президентові України нарешті затвердила проект
заохочувальних відзнак Міністерства оборони України

Â³äñóòí³ñòü â³äçíàê ÌÎ Óêðà¿íè äî 1996 ðîêó ³
äîñèòü â’ÿëèé ïðîöåñ íàãîðîäæåííÿ íèìè
ïðîòÿãîì 1996–2003 ðîê³â ïðèçâåëè äî òîãî,
ùî ÷èìàëà ê³ëüê³ñòü çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè çà-
ëèøèëàñÿ áåç æîäíî¿ ìåäàë³. ² òàê³ çóñòð³÷àëè-
ñÿ íàâ³òü ñåðåä ãåíåðàë³â! 

ЗНАКовий
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Â²Ä «ÒÐÈÇÓÁÀ» ÄÎ
«×ÅÐÂÎÍÎÃÎ ÏÐÀÏÎÐÀ»
Спадкоємцями козацьких тради

цій вважали себе українські січові

стрільці. Власне, саме вони у вирі

Першої світової війни та визволь

них змагань початку минулого

століття запровадили вітчизняні

нагородні відзнаки. Так, у 1918 ро

ці Центральна управа січових стрі

льців у Відні почала нагороджува

ти хрестом Легіону УСС, який став

першою нагородною відзнакою

тогочасного українського вояцтва. 

Розуміння необхідності створен

ня системи нагород, що складалася

б із різних за своєю класифікацією

відзнак, викристалізувалося під час

нетривалого існування урядів геть

мана Петра Скоропадського та За

хідноУкраїнської Народної Респу

бліки. У листопаді 1918 і квітні

1919 років уряд ЗУНР мав намір за

снувати орден «Оборонцям Льво

ва», відзнаки за хоробрість «Три

зуб» (золотий, срібний, бронзовий

і металевий), медалі «За заслуги» та

«За поранення». 

Наполегливо намагалася створи

ти власну систему нагород і Дирек

торія УНР. Так, у січні 1919 року за

коном УНР були встановлені дво

ступеневі відзнаки «Слава України»

та «Республіка». Навіть опинив

шись на території Польщі, у табо

рах інтернованих, провід армії

УНР не припинив нагородотвор

чих спроб. У жовтні 1920 року Го

ловний отаман військ УНР Симон

Петлюра затвердив статути ордена

«Визволення» (двох ступенів) та

відзнаки «Залізний Хрест». 

На іншому боці революційних

барикад нагородотворча діяльність

також поступово набирала обертів.

Люди здійснювали подвиги, і це ма

ло відзначатися, хоч би яка влада

панувала в державі. І не випадково

вже у вересні 1918 року було впро

ваджено перший більшовицький

заохочувальний знак — орден Чер

воного Прапора. До речі, серед пер

ших нагороджених ним була й така

неординарна особистість, як Не

стор Махно. Голова Раднаркому

УРСР у телеграмі на ім’я командува

ча Українського фронту запропо

нував «наградить за освобождение

Одессы от белой сволочи неизмен

ного руководителя революцион

ной пролетарскокрестьянской

бригады Нестора Ив. Махно самым

красным революционным орде

ном Красного Знамени».

У радянській Україні нагородний

відділ було створено у 1944 році.

Але там лише готували документи,

надсилаючи їх до Москви. Тож сво

їх орденів і медалей в Українській

РСР, по суті, не існувало. 

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²
Â²ÉÑÜÊÎÂÎ¯
ÍÀÃÎÐÎÄÎÒÂÎÐ×ÎÑÒ²
Питання розробки та впроваджен

ня власної нагородної системи по

стало відразу після здобуття Украї

ною незалежності. На початку

1992 року при Верховній Раді

України було створено комісію з

питань державних нагород. Утім,

подолати проблему «одним ма

хом» не вдалося. Через полярність

думок народних депутатів питання

створення системи державних від

знак, яка б влаштовувала всіх, по

стійно гальмувалося, і відповідний

закон був прийнятий лише у 2000

році.

Проте міністерствам і відом

ствам пощастило більше. Указ Пре

зидента України «Про відомчі за

охочувальні відзнаки» був підписа

ний ще у 1996 році. А отже, саме в

цей час у Міністерстві оборони

України наполегливо взялися за

створення власних нагород. Що

правда, спромоглися лише на дві –

«Доблесть і честь» та «Ветеран вій

ськової служби», а згодом ще на

один пам’ятний знак — «5 років

Збройним Силам України». Що й

казати! Такої «всеохоплюючої» си

стеми військових нагород варто

було пошукати.

До 2003 року галерею відомчих

нагород Міноборони поповнили

ювілейна відзнака «10 років ЗС

України», миротворчі нагрудний

знак і медаль, а також відзнака

«Знак пошани». Але й такий набір

навряд чи можна було назвати сис

темою. (Для порівняння: у США си

стема військових нагород склада

ється з 62 медалей, хрестів, зірок і

планок, з них 33 нагороди – за вій

ськову доблесть, 16 – пам’ятні, 13 –

відзнаки військових частин. Вті

шає лише те, що з моменту встано

влення першої військової медалі

США минуло 223 роки). 

ÇÎÐÅÏÀÄ Ç-Ï²Ä ÑÓÊÍÀ
6 жовтня 2003 року до Комісії дер

жавних нагород і геральдики при

Президентові України був пода

Óêðà¿íñüê³ ñ³÷îâ³
ñòð³ëüö³ ó âèð³
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè òà
âèçâîëüíèõ

çìàãàíü ïî÷àòêó
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ

çàïðîâàäèëè
â³ò÷èçíÿí³
íàãîðîäí³
â³äçíàêè. 

Нові заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України



ний проект системи відзнак Мін

оборони, до якої увійшли: тристу

пеневий ряд медалей «За сумлінну

службу» для нагородження офіце

рів відповідно за 10, 15 і 20 років

бездоганної служби в ЗС України,

що мав би логічно завершуватися

існуючою відзнакою «Ветеран вій

ськової служби»; триступеневий

ряд медалей «За зразкову службу» –

для нагородження зразкових та

ініціативних офіцерів відповідно

тактичного, оперативного та стра

тегічного рівнів; двоступенева від

знака «За особисті досягнення» –

для прапорщиків та військовослу

жбовців служби за контрактом, а

також медаль «За сприяння Зброй

ним Силам України» — для заохо

чення невійськових осіб, які спри

яють Збройним Силам України. За

умови погодження цього проекту,

з урахуванням існуючих відомчих

відзнак Міноборони, мала скласти

ся цілком самодостатня нагородна

система. Але проект з невідомих

причин поклали під сукно. 

2004 рік став періодом, коли

справа заохочення військовослуж

бовців відомчими відзнаками ру

шила екстенсивним шляхом. За да

ними відділу присвоєння військо

вих звань та нагороджень Департа

менту кадрової політики МО

України, кількість удостоєних від

знаками Міноборони у 2004 році

майже у чотири рази перевищила

показник 2003 року. При цьому за

слуги представлених до нагоро

дження частогусто йшли врозріз з

умовами, визначеними у положен

нях про відповідні відзнаки. 

До речі, навіть у США, де система

військових відзнак є досить розга

луженою, порушення статуту будь

якої нагороди передбачає серйоз

не покарання. Військовослужбо

вець, який дозволив собі носити

знак, що не належить йому по пра

ву, ризикує зруйнувати власну ка

р’єру. Так сталося, наприклад, з на

чальником штабу військовомор

ських сил США адміралом Джеремі

Бурда. Звинувачений у тому, що не

має права на носіння планки меда

лі учасника війни у В’єтнамі, він

покінчив життя самогубством.

Без перебільшення, доленосним

у військовій нагородній справі

стало 9 серпня 2005 року. Комісія

державних нагород і геральдики

при Президентові України нареш

ті дістала зпід сукна і затвердила

проект заохочувальних відзнак

МО України, поданий на розгляд

майже два роки тому. Відповідний

наказ про встановлення цих від

знак, підписаний міністром обо

рони 14 вересня, поставив довго

очікувану крапку у тривалому про

цесі української військової наго

родотворчості. 

ÍÅ ÌÅÄÀËËÞ ªÄÈÍÎÞ…
Чи є нагорода у вигляді медалі або

ордена самодостатньою? Чи варто

додавати якісь преференції? Істо

ричний і сучасний досвід не має

щодо цього заперечень. Так, у Ро

сійській імперії рядових та унтер

офіцерів, нагороджених відзна

кою орден Святої Анни звільняли

від тілесних покарань, призначали

їм подвоєну платню, а потім і пен

сію «по смерть свою, где бы ни на

ходились».

У сучасних збройних силах США

також не цураються матеріального

«наповнення» нагород. Так, для ка

валерів військової нагороди «Ме

даль пошани» встановлені особли

ві федеральні пільги, зокрема що

місячна виплата 100 доларів, 50ві

дсоткове зменшення податків.

Крім того, нагороджений, його

дружина і діти мають право безко

штовного користування військо

вими госпіталями та іншими вида

ми пільг, наданих військовослуж

бовцям. Їхні діти вступають до вій

ськових академій та інститутів

поза конкурсом і без будьяких ре

комендацій. Інший приклад –

«Хрест видатної служби». Всі сол

дати і сержанти армії США, які ма

ють цю відзнаку, одержують 10від

соткову надбавку до пенсії.

Забезпечують грошима власні

нагороди і деякі вітчизняні відом

ства. Взяти, наприклад, відзнаку

МВС України «Закон і честь». Згід

но з положенням про цю відзнаку,

нагородженому виплачується од

норазова грошова винагорода в

розмірі трьох мінімальних заробі

тних плат. Що ж до оборонного ві

домства, то єдина з нині існуючих

відзнак Міноборони, яка забезпе

чує хоча б якісь переваги нагоро

дженому, — це «Доблесть і честь».

Кавалери цієї нагороди мають

право на вступ до вищих військо

вих навчальних закладів поза кон

курсом. 

Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ
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Êîçàêè íå ìàëè îñîáèñòèõ
íàãðóäíèõ íàãîðîä, à íàãîðîäæóâàëè

ã³äíèõ âîãíåïàëüíîþ òà õîëîäíîþ
çáðîºþ, îäÿãîì, ê³íñüêîþ çáðóºþ. 
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ЕКСКЛЮЗИВ

Âîëåþ äîë³ ï³ââ³êîâèé
þâ³ëåé êîìàíäóâà÷à
Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ
Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè â³öå-àäì³-
ðàëà ²ãîðÿ Êíÿçÿ
ñï³âïàâ ç ïðîâåäåí-
íÿì ì³æíàðîäíèõ íà-
â÷àíü. Ó öåé äåíü,
çã³äíî ç ïëàíàìè
ìîðñüêèõ ìàíåâð³â,
²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷
ðàçîì ç ãðóïîþ ³íøèõ
VIP-ïåðñîí íà áðè-
òàíñüêîìó «Åëåðâàé-
ô³» ñïóñòèâñÿ íà ãëè-
áèíó 80 ìåòð³â àáè
ïîòðàïèòè íà áîðò ³ñ-
ïàíñüêî¿ ñóáìàðèíè.
Ñàìå òàì êîìàíäèð
ï³äâîäíîãî ÷îâíà ³
ïðîãîëîñèâ çäðàâèöþ
íà ÷åñòü äâîç³ðêîâîãî
àäì³ðàëà. 

«У дитинстві я мріяв стати...
водієм морського трамвая»

Â³öå-àäì³ðàë ²ãîð ÊÍßÇÜ:

— Немає нічого дивного у тому,

що я, хлопчина, який народився на

узбережжі моря, навчився плавати

раніше, ніж ходити. Згодом, коли

підріс, дуже полюбляв стрибати у

море зі скель, висота яких сягала

восьми–десяти метрів. Відчуття не

забутні... Ми жили за двісті метрів

від моря, і всі кораблі, які тримали

курс на Ялту і Стамбул, проходили

саме повз наш мис. Тому ще з ди

тинства я добре вивчив їхні на

зви — «Азербайджан», «Латвія», «Ли

тва», «Победа», «Нахімов», «Росія»... 

²ãîð ÊÍßÇÜ. Íàðîäèâñÿ 23 ÷åðâíÿ 1955 ð. â ì. Àëóïêà Êðèìñüêî¿ îáëàñò³.
Ó 1977 ð. ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîðàáåëüíîãî ôàêóëüòåòó ×îðíîìîðñüêîãî âè-

ùîãî â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî ó÷èëèùà ³ìåí³ Ï. Ñ. Íàõ³ìîâà ïðîõîäèâ ñëóæáó íà
ïîñàä³ êîìàíäèðà áàòàðå¿ íà ïðîòè÷îâíîâîìó êîðàáë³ «Î÷àê³â» ×îðíîìîðñü-
êîãî ôëîòó. Ó 1982 ð. çàê³í÷èâ âèù³ îô³öåðñüê³ êóðñè ÂÌÔ, ó 1988 ð. — Â³é-
ñüêîâî-ìîðñüêó àêàäåì³þ, â 1997 ð. — ôàêóëüòåò ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â îïå-
ðàòèâíî-ñòðàòåã³÷íîãî ð³âíÿ Àêàäåì³¿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Ç ãðóäíÿ 1992 ð. ²ãîð Êíÿçü íà ñëóæá³ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè. Óïðîäîâæ
ìàéæå òðüîõ ðîê³â î÷îëþâàâ â³ää³ë ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè â øòàá³ ÂÌÑ. 

Ç 2001 ïî 2003 ð³ê — êîìàíäèð Ï³âäåííî¿ â³éñüêîâî-ìîðñüêî¿ áàçè ÂÌÑ
Óêðà¿íè. Ç 2003 ðîêó Êîìàíäóâà÷ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè.

Íàãîðîäæåíèé â³äçíàêîþ «Äîáëåñòü ³ ÷åñòü» Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè.
Îäðóæåíèé, ìàº äî÷êó ³ ñèíà. 
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Звичайно, назви кораблів я знав

завдячуючи своєму батькові, який

свого часу служив у військовій ко

мендатурі Севастополя і лише зго

дом перевівся у прикордонні вій

ська. Відтак, коли постало питання,

ким бути, я з відповіддю довго не

вагався — звичайно, морським

прикордонником. Як рідний брат

мами... Коли вступав до Нахімовсь

кого училища, мріяв дослужитися

до капітана 2го рангу (як на мене,

найкращого військового звання),

звільнитися і згодом водити кате

ри або так звані морські трамваї з

Ялти до Алупки. До речі, з цією мрі

єю я не розпрощався і до сьогодні.

— Ігоре Володимировичу,
свою офіцерську службу Ви
розпочали на «Очакові»?

— Так. І лише згодом повною мі

рою усвідомив як мені пощастило.

Адже це судно заслужено вважало

ся флагманом Чорноморського

флоту. Саме на «Очакові» за півро

ку я виконав понад 60 стрільб. У

молоді роки часто доводилося за

ступати в наряди, і до 10 діб на мі

сяць знаходитися на бойовому

чергуванні. Було нелегко... Але на

магався служити по совісті: за 15

років, які я віддав Чорноморському

флоту, я не одержав жодної догани.

І, повірте, було дуже гірко і боляче,

коли при переведенні до ВМС

України мені і деяким з моїх това

ришів помстилися наші колишні

колеги: при розрахунку нас позба

вили всіх надбавок і премій.

Можна сказати, просто виставили

за двері... 

Отож, коли я перевівся у ВМС

України, за свій робочий стіл я

прийшов лише з папкою, ручкою і

знаннями, набутими за роки служ

би на флоті. Залишивши обжиті ка

бінети, ми переводилися служити

в український флот, де все треба

було починати з нуля. Але всім, хто

стояв біля витоків формування

українських ВМС, було притаман

не почуття романтизму. Тож дове

лося власноруч будувати перего

родки для кабінетів, класти цегля

ну кладку... Але ж робили ми це з

ентузіазмом, бо дуже сильним було

наше прагнення побудувати укра

їнський військовий флот.

— А які недоліки, що існува�
ли на флоті за часів Радянсь�
кого Союзу, були для Вас най�
більш неприйнятними? 

— Насамперед, нещирість, якої

нас вчили ще з дитячого садка. За

часів Союзу ми ніколи не могли

відкрито висловити власної думки.

Треба було говорити не те, що ти

думаєш, а те, що потрібно. І дуже

добре, що сьогодні у нас немає тих

ідеологічних шор, які були за часів

СРСР і які, до речі, і до сьогодні іс

нують у російській армії. Тому, ма

буть, українським морякам значно

легше вирішувати будьякі питан

ня, скажімо, з турками, американ

цями, ніж з представниками Чор

номорського флоту.

— Присягаючи на вірність
українському народові, у кож�
ного з нас були свої аргументи
на користь такого рішення. А
наскільки непростим цей крок
видався для Вас? 

— Незважаючи на те, що моя ма

ма за національністю росіянка, а

батько українець, з питанням, при

сягати на вірність Україні чи ні, я

не вагався. Може тому, що ще в 60і

роки, коли вступав до комсомолу, в

автобіографії я визначив свою

приналежність до української на

ції. До речі, батько з цього приводу

моєї позиції не поділяв: «Навіщо

тобі це потрібно? — говорив він. —

Адже навколо — одні росіяни...»

Втім, я мав власну точку зору, і коли

на початку 90х на флоті був ство

рений осередок Спілки офіцерів

України, я, не замислюючись, по

повнив її лави. До речі, серед офі

церів Чорноморського флоту було

чимало українців, і переважна бі

льшість з них готова була голосу

вати разом зі своїм народом за не

залежність України. І якби тоді по

стало питання не про розподіл Чо

рноморського флоту, а про його

передачу Україні, то, напевно, так

би воно й сталося. Проте деякий

час флот перебував під владою

двох країн. І особисто мене дуже

обурював той факт, що коли на

флот надходили документи за під

писами двох міністрів оборони —

Росії й України, то накази першого,

як правило, виконувалися, а розпо

рядження Морозова — ні. 

— Тобто питання Вашого пе�
реводу було справою часу? 

— Так. І тількино мені запропо

нували посаду начальника Проти

повітряної оборони ВМС України,

я відразу погодився. 11 грудня 1992

року був підписаний наказ про моє

призначення, а вже 12 грудня я

прийняв присягу на вірність укра

їнському народу. Щоправда, чоти

ри дні потому мене викликав до се

бе начальник штабу Чорноморсь

кого флоту і протягом майже 40

хвилин намагався переконати у то

му, щоб я «не делал глупостей»: «Ну

как ты можешь присягать Украине?

Там же служат одни националис

ты!». На це я йому відповів: «Товари

шу контрадмірале, Україна — це

моя Батьківщина, і я маю щире ба

жання служити там, де я народився

і виріс. А якщо в Збройних Силах

України націоналістичні настрої

домінуватимуть, я першим напишу

рапорт на звільнення». Власне ка

жучи, вже тоді я щиро вірив у те, що

у нас є унікальна можливість ство

рити принципово нові ВМС, без то

го негативного нашарування, яке

мало місце у ВМФ СРСР. 

А як примушували мого началь

ника Іванченка писати на мене не

гативну характеристику, коли я пе

реводився у ВМС?.. І це за умов, що

за всю службу у мене не було жод

ного стягнення. Втім, треба віддати

йому належне — тоді він вчинив по

совісті, і сьогодні я підтримую з

ним теплі і дружні стосунки.

— Я добре пам’ятаю ті часи,
коли ходити із тризубом на ко�
карді по Севастополю було
просто небезпечно... 



— Так, чимало наших офіцерів

ходили по місту з емблемами ВМФ

СРСР і змінювали їх на українські

вже на службі. Адже траплялися ви

падки, коли з українських офіцерів

зривали кокарди, рвали сорочки,

влаштовували мітинги протесту...

Пригадую, як у 1995 році під час па

раду на честь незалежності України

колону курсантів закидали помідо

рами. А в 1996му, коли в Севасто

полі проводилися спільні паради

обох флотів, командувач Балтін ра

зом зі своїми адміралами залишив

трибуну саме в той момент, коли

урочистим маршем крокували

українські моряки. Так керманичі

російського флоту демонстрували

свою зневагу... Але я вірив у те, що

найкращий лікар – це час. Власне,

все так і сталося. До речі, сьогодні

серед курсантів Севастопольського

військовоморського інституту

навчаються діти тих місцевих кері

вників, які свого часу виступали

проти незалежності України…

Пригадую один неприємний ви

падок, який стався на початку моєї

служби. Тоді існував відповідний

наказ про те, що офіцерам ВМС до

розподілу лікувальних закладів до

зволяється відпочивати в санаторі

ях Чорноморського флоту в Ялті. А

оскільки мої батьки мешкали в

Алупці, то мені було зручно прово

дити свою відпустку в ялтинському

санаторії — за нагоди я мав можли

вість їх провідати та чимось допо

могти. Втім, тількино я зі своєю

родиною прибув до санаторію, ме

не запросив до себе його на

чальник і у доволі категоричній

формі заявив: або я сплачую повну

вартість путівки за комерційною ці

ною, або за 24 години залишаю са

наторій. Повірте, це був такий удар

по моєму самолюбству... Тоді я так і

не наважився поїхати до батьків,

аби розповісти про те, що сталося.

Замість цього я сів за кермо свого

старенького «Запорожця» і разом з

родиною виїхав з санаторію...

— Коли Ви остаточно повіри�
ли у те, що український війсь�
ковий флот відбувся? 

— Десь наприкінці 1993 року, ко

ли були проведені перші спільні

навчання ВМС України з військо

воповітряними силами. На той

час розподілу флоту як такого ще

не було, і ми стояли з чорноморця

ми на одних причалах. Більше то

го, кожен раз ми мали погоджувати

з ними місця швартування. Тож до

волі часто траплялося так, що як

тільки український корабель вихо

див у море, на його місце відразу

ставав російський. Так ось, щойно

ми провели навчання і повернули

в гавань, було таке відчуття, що нас

можуть просто не пустити в Севас

тополь. А це означало, що кораблі

ми мали б вести в Одесу. Тому, на

всяк випадок, начальник штабу Ри

женко (він був моїм першим ко

мандиром на «Очакові») наказав

відібрати на «Сагайдачному» ко

манду з десяти чоловік, отримати

зброю і бути готовими висадитися

в баркаси, щоб, за необхідності, за

хопити буксир і відкрити бонні во

рота. На той момент така ситуація

була досить реальною. На щастя,

наші передчуття не справдилися.

При підході кораблів до гавані на

індикаторі навігаційної станції я

побачив, як рухався буксир, щоб

відкрити бонні ворота. Ви не пові

рите, але саме тоді я зрозумів: укра

їнський флот відбувся!

— У 1998 році я був одним із
учасників триденного морсь�
кого походу на кораблі
«Луцьк». Так ось, тоді мене про�
сто вразило, що багатьох чле�

нів екіпажу вибила з робочого
ритму... морська хвороба. І ко�
ли я поцікавився у командира,
в чому причина, то він пояснив
це тим, що судна дуже рідко ви�
ходять у море, а тому члени екі�
пажу просто не адаптовані... 

— Я хочу сказати, що в 1994—

1998 роках ВМС України відбулися,

багато в чому завдячуючи США. То

ді американці досить відчутно до

помогли нам з паливом. Адже під

час розподілу флоту ми отримали

одні коробки, спеціалістів не було.

«Ольшанський», наприклад, коли

йшов у США, був укомплектований

солдатами із сухопутних частин. У

той період недостатнє забезпечен

ня пальним давалося взнаки і у бо

йовій підготовці. 

Сьогодні, попри всі труднощі,

нам вдається підтримувати належ

ний рівень бойової підготовки. Як

що раніше кораблі знаходилися в

морі до десяти діб, то з 2003 року

цей показник виріс втричі. Хоча, за

європейськими стандартами, він

має складати 100–120 діб. Проте

підготовка особового складу і ви

конання ним планів бойової готов

ності нині суттєво покращилися. 
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— Чи була для Вас пропози�
ція очолити ВМС України нес�
подіваною? 

— Варто зауважити, що моє

призначення на посаду команду

вача ВМС відбулося за дещо не

приємних обставин. І пов’язано

це з тим, що тоді пройшла інфор

мація: проти мого попередника

Михайла Єжеля порушено кримі

нальну справу. Але, незважаючи

на це, я знайшов у собі мужність з

почестями провести свого попе

редника у відставку. І це при тому,

що жодний з керівників Криму не

приїхав до опального адмірала.

Деякі з них говорили мені: «Наві

що влаштовувати Єжелю прово

ди?, адже його звільнив прези

дент! Проти нього ведеться слідс

тво». Але я знав інше. Єжель віді

грав значну роль у побудові

наших ВМС, і, переконаний, що

провести людину на заслужений

відпочинок, — справа честі.

До речі, пригадаю свою минуло

річну зустріч з адміралом Клар

ком — начальником оперативного

командування військовоморсь

ких сил США. «Це, напевно, політи

ка, — сказав тоді Кларк, коментую

чи звільнення Єжеля з посади. — Я

справді не розумію, як можна від

правити у відставку молодого три

зіркового адмірала з таким досві

дом роботи... Тож раджу Вам, адмі

рале, ніколи не займатися політи

кою». Його слова я часто згадував

під час президентських виборів. І

на запитання «На чиєму боці війсь

кові моряки?» я зазвичай відпові

дав, що моряки служитимуть тому

президенту, якого обере українсь

кий народ. 

— Ігоре Володимировичу, два
роки перебування на посаді
командувача ВМС Збройних
Сил України — привід зробити
певний підсумок?

— Після кадрових змін керівного

складу командуванням ВМС Украї

ни у 2003 році було проведено 4

конференції з експертами Страте

гічного командування трансфор

мації НАТО щодо визначення пер

спективної структури ВМС. 

Протягом 2003–2005 років удо

сконалена структура бойових з’єд

нань та військових частин шляхом

переходу від невеликих з’єднань,

військових частин до бригадної

структури, що уможливило підви

щення ефективності бойової під

готовки кораблів та управління

ними під час виконання завдань та

використання коштів на підготов

ку ВМС. Бойовий корабельний

склад ВМС із шести з’єднань зведе

ний у два з’єднання; прийнятий до

складу ВМС 32й армійський кор

пус Сухопутних військ та окрема

бригада морської піхоти і транс

формовані в окрему бригаду бере

гової оборони; Морська авіаційна

група, яка базувалася на трьох ае

родромах та складалася з майже

десяти частин, переформована у

морську авіаційну бригаду з дисло

кацією на одному аеродромі.

Ми можемо пишатися тим, що у

лютому 2005 року введений до скла

ду сил постійної готовності корвет

«Придніпров’я». Вперше за 13 років

існування ВМС прийнята Постано

ва Кабінету Міністрів України щодо

проектування та будівництва сучас

ного корабля для ВМС України кла

су «корвет». З часів заснування наці

онального флоту поповнення кора

бельного складу новими корабля

ми, суднами не здійснювалося. 

Крім того, проведено майже 600

організаційних заходів щодо ос

новних структурних перетворень

відповідно перспективної моделі

зразка 2011 року, що відповідає

Програмі реформування Зброй

них Сил України. 

Командування ВМС не залишає

поза увагою і військовослужбов

ців запасу. За ініціативою Війсь

кової ради ВМС ЗС України 16 ли

пня 2005 року в Севастополі ство

рена громадська організація вете

ранів ВійськовоМорських Сил

ЗСУ для вирішення, в першу чергу,

питань їх соціального захисту.

Велике значення для розвитку

ВМС мала зустріч Президента

України Віктора Ющенка з війсь

ковими моряками під час святку

вання 13ї річниці Військово

Морських Сил Збройних Сил

України 1 серпня цього року.

Президентом України дані конк

ретні вказівки та доручення поса

довим особам щодо необхідності

розробки концепції та прийняття

Закону України «Про державну

морську політику України», роз

робки Концепції відновлення

технічної готовності (модерніза

ції, побудови нових зразків) кора

блів (суден) ВМС на перспективу

до 2011 року зі щорічним фінан

совоекономічним обґрунтуван

ням необхідності розробки нової

редакції Указу «Про організацію

шефства над кораблями Військо

воМорських Сил України». 

Áåñ³äó â³â Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ
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У минулому номері часопису ми

розповідали про грошове забезпе

чення військовослужбовців прові

дних європейських країн. Гадаємо,

читачам цікаво буде дізнатися й

про інші соціальні стандарти, при

йняті в арміях Європи.

В передових країнах старого

континенту забезпеченню війсь

ковослужбовців житлом та надан

ню компенсацій і надбавок у разі

його відсутності приділяється ве

лика увага. Зокрема, визначені по

рядок проживання у казармах,

розмір плати за проживання в

орендованих гуртожитках, держа

вних будинках і квартирах. 

Í²ÌÅ××ÈÍÀ
Проблему забезпечення військо

вослужбовців бундесверу житлом

воєннополітичне керівництво

країни вирішує як шляхом будів

ництва нових квартир та офіцер

ських і унтерофіцерських гурто

житків, так і модернізації існуючо

го житлофонду. Також укладають

ся та реалізуються довгострокові

договори про оренду і модерніза

цію квартир у державних компані

ях та приватному секторі й стиму

люється будівництво сімейних бу

динків. За рішенням Бундестагу у

1993 році законом «Про правове

положення військовослужбовців

бундесверу» передбачена часткова

компенсація витрат, пов’язаних з

будівництвом або придбанням

житла у власність. Для надання до

помоги військовослужбовцям у

вирішенні житлової проблеми в

кожному гарнізоні створена мере

жа консультативних пунктів, що

надають допомогу в пошуку та

наймі квартир.

Пільгова оплата житла за раху

нок держбюджету здійснюється

на підставі прийнятих у ФРН бу

дівельних норм, згідно з якими

площа двокімнатної квартири

складає 60 кв.м; трикімнатної —

82; чотирикімнатної — 94; п’яти

кімнатної — 106 кв.м. При пере

міщенні військовослужбовця до

нового місця служби йому нада

ється службове житло згідно з іс

нуючими нормами. У разі, якщо

бундесвер не спроможний забез

печити військовослужбовця жи

тлом, йому сплачуються гроші

для самостійного найму кварти

ри із розрахунку 322 долари на

місяць. 

АРМІЇ СВІТУ

ЄЄВВРРООССТТААННДДААРРТТИИ
ВІЙСЬКОВОJСОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Забезпечення військовослужбовців житлом
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Військовослужбовці, які звільня

ються в запас по завершенню кон

тракту, мають право на подальшу

оренду того житла, яке вони за

ймали під час проходження служ

би. Ветерани, які прослужили в

бундесвері 20 і більше років, а та

кож ті, що вийшли на пенсію за ві

ком, зберігають право на пільгову

оплату житла та компенсацію ви

трат, пов’язану з його орендою, як

що ці витрати перевищують 18%

грошового забезпечення. Показо

вим є те, що військовослужбовці

бундесверу за період служби мо

жуть придбати власну квартиру чи

будинок. Отож майже всі вони на

момент звільнення в запас мають

власне житло, а квартири, які нада

вало їм міністерство оборони, зві

льняють.

ÔÐÀÍÖ²ß
Забезпечення житлом особового

складу збройних сил Франції має

диференційований характер. При

цьому враховується службовий та

сімейний стан, а також умови та

місце проходження служби. Відпо

відно до французького законодав

ства, рядові та сержанти служби за

контрактом проживають в казар

мах. Військовослужбовці інших ка

тегорій безкоштовним державним

житлом не забезпечуються. Вирі

шення житлової проблеми у тако

му разі здійснюється за рахунок

оренди або придбання житла, на

що витрачається близько 50% міся

чного грошового утримання. Ра

зом з тим військове керівництво

приділяє значну увагу створенню

нормальних житлових умов для

особового складу збройних сил.

Відповідальність за це покладена

на житловий відділ адміністратив

ного управління міністерства обо

рони, головним завданням якого є

розробка та здійснення таких жит

лових програм, що дозволяють

військовослужбовцям орендувати

житло на пільгових умовах. Ця ро

бота ведеться за двома напрямами:

міністерство оборони бере участь

у будівництві житла на паях та на

дає військовослужбовцям фінан

сову допомогу в оплаті витрат за

комунальні послуги.

У першому випадку міністерство

оборони укладає контракт з при

ватною будівельною фірмою на

участь у фінансуванні будівництва,

згідно з яким частина побудовано

го житла передається в розпоря

дження військового відомства, але

залишається власністю фірми. Зда

вання цих квартир в оренду війсь

ковослужбовцям і цивільному пер

соналу здійснюється житловим

бюро гарнізону. Слід зазначити,

що цей проект дозволяє суттєво

зменшити орендну плату за житло

(до 50%). Крім того, військовослу

жбовцям, які орендують або мають

власне житло, виплачується щомі

сячна дотація на оплату комуналь

них послуг, що може сягати 50%

виплат на ці потреби, а інколи бути

й значно більшою. Рішення про це

приймає фінансовий орган виду

збройних сил на підставі подання

командира частини, в якому зазна

чаються вартість оренди житла та

комунальних послуг в даному регі

оні, сімейний стан військовослуж

бовця та його ставлення до служ

бових обов’язків.

У Франції не існує жодних нор

мативів, які б обмежували житлову

площу, в тому числі й ту, що орен

дується через житлові бюро гарні

зонів. Основними критеріями є

склад сім’ї і вартість житла, що

здається. Військовослужбовці, які

не мають дітей, орендують, як

правило, невеликі двокімнатні

квартири. Сім’ї з чотирьох чоло

вік з дітьми старше десяти років

займають квартири з чотирьох кі

мнат. З парку нерухомості мініс

терство оборони своєчасно ви

лучає всі старі та погано облашто

вані квартири.

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍ²ß
У Великобританії неодружені ря

дові й сержанти мешкають у каза

рмах (у кімнатах по шість–вісім

чоловік). Військовослужбовці з сі

м’єю отримують у гарнізонах та

військових містечках службові

квартири. Крім того, міністерство

оборони орендує для них житло у

приватних осіб. З тих, хто мешкає

на службовій площі, береться пев

на плата, розмір якої залежить від

сімейного стану та якості житла:

43–371 доларів на рік для неодру

жених та 32–1125 — для сімей

них. Орендуючим квартири при

значена надбавка – 592–4096 до

ларів на рік в залежності від війсь

кових звань, якості квартир тощо.

Тим військовослужбовцям, які

прослужили за контрактом 22 ро

ки, виплачується премія у розмірі

5600 доларів, призначена для час

ткової компенсації придбаного

житла.

Суттєві пільги у разі придбання

житла надають звільненим війсь

ковослужбовцям. Оскільки лише

25% британських солдатів та офі

церів мають власні квартири чи

будинки, а інші мешкають на жит

ловій площі, що належить мініс

терству оборони, був створений

спеціальний резервний житло

вий фонд — понад 10 тис. квар

тир, які на пільгових умовах про

даються звільненим військовос

лужбовцям. Крім того, міністерст

во оборони надає фінансові

компенсації для придбання ними

власного житла — при одноразо

вій виплаті компенсується 30%

його ціни, а при отриманні кре

диту від банку на придбання бу

динку чи квартири військове ві

домство щомісяця виплачує до

320 доларів в рахунок погашення

кредиту. Всього під програму за

безпечення житлом звільнених з

лав збройних сил міністерством

оборони щорічно виділяється

близько 80 млн доларів. У цілому

реалізація цієї програми у

1998–2004 роках дозволила при

дбати житло на пільгових умовах

для близько 150 тис. британських

військовослужбовців.

Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

Ó íàñòóïíîìó íîìåð³ ÷àñîïèñó ÷è-
òàéòå ïðîäîâæåííÿ ðîçïîâ³ä³ ïðî ºâ-
ðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. ¯¿ òåìîþ
áóäå ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ êîëèø-
í³õ â³éñüêîâèõ.

Ó ðàç³, ÿêùî áóíäåñâåð íå
ñïðîìîæíèé çàáåçïå÷èòè

â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ æèòëîì, éîìó
ñïëà÷óþòüñÿ ãðîø³ äëÿ ñàìîñò³éíîãî

íàéìó êâàðòèðè ³ç ðîçðàõóíêó 322
äîëàðè íà ì³ñÿöü. 
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СЛУЖБА ВІЙСЬК

«Відповідальні» упродовж деся

тиліття дублювали завдання, по

кладені статутами на осіб добового

наряду. Командири рот, їхні засту

пники, старшини, офіцери управ

ління військових частин, окрім

своїх прямих обов’язків, змушені

були виступати в ролі наглядачів:

стежити за дотриманням розпоря

дку дня та статутного порядку осо

бовим складом. Що й казати, запо

чаткований намір був благим і пев

ною мірою себе виправдовував,

але «мінусів» було значно більше. У

«відповідального» не були виписа

ні ані його права, ані обов’язки, а

отже, і юридичної відповідальності

він, по суті, перед законом не ніс. 

Тодішній наказ № 305 МО Украї

ни мав на меті покращити конт

роль за особовим складом, але ні

хто не замислювався, що у того ж

командира роти, капітана чи стар

шого лейтенанта має залишатися

хоч трохи вільного часу для себе і

своєї сім’ї. Цілими днями він був на

службі: польові виходи підрозділу,

щоденні навчання особового скла

ду з різних предметів бойового на

вчання і таке інше… До цього ще

додавалися «наряди» «відповідаль

ним». Безумовно, від цього страж

дали сім’ї військовослужбовців. 

Суттєві зміни випали на цей рік.

Недоліки в організації службової

діяльності і, як наслідок, пригні

чений моральнопсихологічний

стан в армії через перенаванта

ження людей потребували негай

ного виправлення. Одним із пер

ших щодо цього став наказ нового

керівництва МО України про забо

рону проводити службові наради у

вечірні години та скасування сис

теми «відповідальних». 

«Всупереч чинному законодав

ству України питання забезпечен

ня заходів внутрішньої служби по

кладається на посадових осіб, обо

в’язки яких не визначені військо

вими статутами Збройних Сил

України. У першу чергу це стосу

ється впровадження системи від

повідальних, яка знижує роль ко

мандирів підрозділів, сержантсь

кого складу щодо контролю за ви

конанням розпорядку дня і

підтриманням статутного поряд

ку… Призначення відповідальних

та груп контролю призводить до

відволікання від виконання пря

мих посадових обов’язків офіцерів

та прапорщиків, негативно впли

ває на процес виховання підлег

лих, якість підготовки до прове

дення занять з особовим скла

дом», — йдеться у наказі міністра

оборони.

Ось що з цього приводу сказав

нашому кореспонденту командир

реактивного артилерійського пол

ку полковник Олег Христенко:

— Як і в інших військових части

нах, у нас діяла система «відповіда

льних». Із виходом наказу № 235

МО України ми одразу її скасували.

Чи потрібні ці зміни? Звичайно,

потрібні. Однак втілювати їх треба,

як на мене, поступово, бо, напри

клад, чергові частини звикли, що

їхні службові обов’язки дублює ще

хтось з управління. Тепер цього не

має, і ми робимо наголос на тому,

що відповідальність чергової змі

ни підвищується.

Звичайно, всі розуміють: одним

розчерком пера багатолітній

устрій не зміниш, але поступово

все стане на свої місця, як визначе

но у Статуті.

— Наказ діє майже півроку, і пев

ні позитивні зрушення вже можна

констатувати, — зауважує майор

Ігор Загрійчук, тимчасово викону

ючий обов’язки начальника штабу

15го реактивного артилерійсько

го полку. — Гадаю, у нашій військо

вій частині зміни ми відчуємо в ла

нці командир взводу — командир

батареї. Від цієї категорії офіцерів

безпосередньо залежить бойовий

вишкіл особового складу, а з ураху

ванням того, що у них вивільнить

ся значна частина службового ча

су, можна буде говорити і про

більш якісну підготовку до занять.

Так, дивною була та система: від

повідальні офіцери слідкували за

дотриманням розпорядку дня, а

свій власний порушували. Щопра

вда, не за власною волею. Тимча

сово виконуючий обов’язки ко

мандира роти охорони 80го

окремого аеромобільного полку

лейтенант Анатолій Рахнянський,

випускник ВВНЗ 2003 року, зміни

щодо скасування системи «відпо

відальних» сприймає позитивно.

На його думку, якщо й справді є не

««ВВІІДДППООВВІІДДААЛЛЬЬННІІ»»  ——  ППІІШШЛЛИИ  
ВВІІДДППООВВІІДДААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ——  ЗЗААЛЛИИШШИИЛЛААССЯЯ

Áåçïåðå÷íî, ó â³éñüêàõ òàêîãî íàêàçó ÷åêàëè
äàâíî, àäæå çàïî÷àòêîâàíà ùå â ñåðåäèí³ 
90-õ òàê çâàíà ñèñòåìà ãðóï êîíòðîëþ íå ïå-
ðåäáà÷àëàñü â³éñüêîâèìè ñòàòóòàìè, äî òîãî
æ â³äáèðàëà áàãàòî ÷àñó, â³äâîë³êàëà â³ä âèêî-
íàííÿ ïðÿìèõ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â îô³öåð³â
òà ïðàïîðùèê³â, îáìåæóâàëà ¿õí³ ïðàâà. 

21 жовтня минає шість місяців відтоді, як Міністр обоJ
рони України видав наказ «Про впорядкування слуJ
жбової діяльності у Збройних Силах України»



Ìèõàéëî Ëåöü,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó
çáåð³ãàííÿ àâòîìî-
á³ëüíîãî ìàéíà áà-
çè çáåð³ãàííÿ, êà-
ï³òàí (ì. Ëüâ³â):
— Êîëè ÿ çàñòóïàâ íà
÷åðãóâàííÿ â³äïîâ³äà-
ëüíèì ïî ðîò³, ôàêòè-
÷íî ïðîòÿãîì äâîõ ä³á
ó ìåíå íå áóëî çìîãè
â³äïî÷èòè. Àäæå ï³ñëÿ
äîáîâî¿ «â³äïîâ³äàëü-
íîñò³» íåîáõ³äíî ïðî-
âîäèòè ïëàíîâ³ çàíÿò-
òÿ ç ï³äëåãëèìè. ßêùî
âíî÷³ íàâ³òü âäàâàëîñÿ
â³äïî÷èòè ê³ëüêà ãî-
äèí, òî íàñòóïíîãî äíÿ
ïðîäóêòèâí³ñòü ðîáîòè
ç îñîáîâèì ñêëàäîì
íà çàíÿòòÿõ áóëà íå
íàäòî âèñîêîþ, â³ä÷ó-
âàëàñÿ âòîìà. 
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обхідність додаткового контролю

за підлеглими, то будьякий ко

мандир без нагадування, з власної

ініціативи прийде о 2й чи 3й го

дині ночі і перевірить службу до

бового наряду. Якщо, звісно, у цьо

му є потреба.

— Із зміною ситуації ми робимо

особливий наголос на роботі з мо

лодшими командирами, — гово

рить Анатолій.— Щоденні заняття

та бесіди підвищують роль сер

жантського складу, військовослуж

бовців, які проходять службу за

контрактом, щодо підтримання у

підрозділах вимог військових ста

тутів. Правду кажучи, тут виникає

інша проблема: молодших коман

дирів певний час готують у навча

льному центрі. Ще приблизно з мі

сяць вони ознайомлюються з осо

бливостями служби в частині, під

розділі, далі йде відпустка, теж

місяць. І як наслідок — сержантам

строковикам, які служитимуть

один рік, залишиться кілька міся

ців до «дембеля», а хлопцям з ви

щою освітою — і того менше... 

Старший помічник начальника

оперативного відділення цього ж

полку капітан Андрій Грозан під

тримує колегу і наголошує, що у

зв’язку зі скороченням терміну

служби було б доцільно зменшити

і термін підготовки сержантів до

місяця–півтора або відновити пра

во готувати молодших командирів

безпосередньо в частинах, в окре

мо створеному підрозділі. Плюси

очевидні: командири підрозділів

самі б мали можливість від першо

го дня в частині відслідковувати

становлення сержантів і, в разі по

треби, замінювати, якщо хтось не

справляється. Самі ж строковики з

перших днів вивчали б специфіку

служби безпосередньо у військовій

частині і без «розхитувань» при

ймали посади.

Як у реактивній бригаді, так і в

окремому аеромобільному полку з

дня скасування системи «відпові

дальних» не було жодного грубого

порушення військової дисципліни.

Як зауважив лейтенант Рахнянсь

кий, кожен командир підрозділу

сам виховує підлеглих. А отже, і

відповідає за них. Попри відсут

ність відповідного статусу. До ре

чі, — позастатутного...

Ðîìàí ÑÒÀÕ²Â

Ó «â³äïîâ³äàëüíîãî» íå áóëè
âèïèñàí³ àí³ éîãî ïðàâà, àí³

îáîâ’ÿçêè, à îòæå, þðèäè÷íî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³í, ïî ñóò³, íå í³ñ. 

ßê âè ñòàâèòåñÿ äî â³äì³íè ³íñòèòóòó «â³äïîâ³äàëüíèõ» ³ ÷è âïëèíóëî öå íà ñòàí
â³éñüêîâî¿ äèñöèïë³íè?

Àíàòîë³é Çàãóðñü-
êèé, íà÷àëüíèê
îïåðàòèâíîãî â³ää³-
ëåííÿ — çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà øòàáó
ïîëêó, ìàéîð
(ì. Ñàìá³ð):
— Ï³ñëÿ â³äì³íè çãà-
äàíîãî íàêàçó ÷åðãî-
â³ ñëóæáè á³ëüøå óñ-
â³äîìëþþòü â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà ñòàí
ñïðàâ ó ÷àñòèí³. Âî-
íè, âëàñíå, ³ çä³éñíþ-
þòü êîíòðîëü çà âè-
êîíàííÿì ðîçïîðÿäêó
äíÿ òà äîòðèìàííÿì
â³éñüêîâî¿ äèñöèïë³-
íè. Ñüîãîäí³ îô³öåðè,
ñåðæàíòè, ñîëäàòè
âíóòð³øíüîãî íàðÿäó
òà âàðòè çíà÷íî êðà-
ùå âèêîíóþòü ñâî¿
ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè.

²ãîð Í³çàìóòä³íîâ,
çàñòóïíèê êîìàí-
äèðà áàòàëüéîíó ç
ãóìàí³òàðíèõ ïè-
òàíü, ìàéîð 
(ì. Ìèêîëà¿â):
— Ïîçèòèâíèì ó â³äì³-
í³ íàêàçó º òå, ùî îô³-
öåðè òà ïðàïîðùèêè
ñòàëè ïðèä³ëÿòè á³ëü-
øå ÷àñó ñâî¿ì ñ³ì’ÿì.
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ îô³-
öåð³â ç ãóìàí³òàðíèõ
ïèòàíü, òî äëÿ íàñ, ÿê ³
ðàí³øå, íåä³ëÿ — ðî-
áî÷èé äåíü. Â³äì³íà
ñëóæáè â³äïîâ³äàëüíèõ
âèÿâèëà, ùî â çáðîé-
íèõ ñèëàõ ïîêè ùî íå-
ìàº ñåðéîçíîãî òà ñè-
ëüíîãî ñåðæàíòñüêîãî
ñêëàäó ñåðåä â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â ñòðîêî-
âî¿ ñëóæáè. 

Âàëåð³é Ãîðä³é÷óê,
îô³öåð â³ää³ëó
ïëàíóâàííÿ òà çà-
áåçïå÷åííÿ ïàëü-
íèì ñëóæáè ïàëèâ-
íî-ìàñòèëüíèõ ìà-
òåð³àë³â Ï³âäåííîãî
ÎÊ, ìàéîð
(ì. Îäåñà):
— ß ââàæàþ, ùî â³äïî-
â³äàëüíèé âñå æ ìàº
áóòè. Îñîáëèâî ó âèõ³ä-
í³ äí³ òà ñâÿòà. Íå îáî-
â’ÿçêîâî, ùîá öåé îô³-
öåð ïîñò³éíî çíàõîäè-
âñÿ ó ÷àñòèí³, àëå ç íèì
ïîâèíåí áóòè ïîñò³é-
íèé òåëåôîííèé çâ’ÿ-
çîê. Íà âèïàäîê îñîá-
ëèâî¿ ñèòóàö³¿ â³í ìîæå
ïðè¿õàòè â ÷àñòèíó, äî-
ïîìîãòè âèð³øèòè ÿêåñü
ïèòàííÿ àáî ïðèéíÿòè
ïðàâèëüíå ð³øåííÿ.

Àíäð³é Âîñêðåñåí-
ñüêèé, êîìàíäèð
òåõí³÷íî¿ áàòàðå¿,
ìàéîð 
(ì. Óìàíü):
— Íà ì³é ïîãëÿä, ö³-
ëîäîáîâèé êîíòðîëü
ìàþòü çä³éñíþâàòè
ìîëîäø³ êîìàíäèðè
òà ÷åðãîâ³ ñëóæáè.
Àäæå ³íêîëè íà 2-3
ñîëäàò³â ïðèçíà÷à-
ëîñÿ 3-4 êîíòðîëþ-
þ÷èõ îô³öåðà. ß
ââàæàþ öå çàéâèì.
Ðàçîì ç òèì íåîá-
õ³äíî ïðèä³ëÿòè á³-
ëüøå óâàãè ï³äãîòî-
âö³ äîáîâîãî íàðÿäó
òà ñåðæàíòñüêîãî
ñêëàäó. Ñàìå ñåð-
æàíò ìàº áóòè ãîëî-
âíèì êåð³âíèêîì ó
ï³äðîçä³ë³.



АКТУАЛЬНО



— çàéìàºòüñÿ ðîçðîáêîþ òà âè-
ãîòîâëåííÿì çàñîá³â ³íäèâ³äó-
àëüíîãî çàõèñòó, çàñîá³â äåçàê-
òèâàö³¿ ³ ïèëîïðèäóøåííÿì ïîíàä
10 ðîê³â;

— º ºäèíèì â Óêðà¿í³ âèðîáíèêîì
ñïåöîäÿãó ³ ñïåöâçóòòÿ ç ÏÂÕ
ïëàñòèêàòó, ÿêèé çàáåçïå÷óº çà-
õèñò â³ä ðàä³îàêòèâíèõ çàáðóä-
íåíü;

— º ðîçðîáíèêîì ³ âèðîáíèêîì
íàôòîçàõèñíîãî ³ îäíîðàçîâîãî
îäÿãó äëÿ çàõèñòó â³ä àãðåñèâíèõ
ðå÷îâèí;

— ïðåäñòàâëÿº â Óêðà¿í³
ï³äïðèºìñòâî "MASKPOL" S.A.
(Ïîëüùà), ùî âèðîáëÿº çàñîáè
çàõèñòó îðãàí³â äèõàííÿ
(ðåñï³ðàòîðè, ïðîòèãàçè, êàïþ-
øîíè), ñïåö³àëüí³ ïîë³öåéñüê³
çàñîáè, òà âèðîáíèêà ô³ëüòðóþ-
÷èõ ï³âìàñîê Ì-Â Filter
Products (Øâåö³ÿ).

03056, ì. Êè¿â, 
âóë. Áîðùàã³âñüêà 115,

îô. 107 òåë./ôàêñ:
(044) 236-10-45, 

òåë.: (044) 241-84-65
E-mail: ikar_kiev@ukr.net

Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî 
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У листопаді 1992 року військова

контррозвідка СБУ одержала ін

формацію про те, що генерали з

МО готують на продаж за кордон

партію зброї та боєприпасів. Втім,

чому і коли саме спецслужба «заве

ла справу» на Стрешинського, мені

розповів тодішній голова СБУ Єв

ген Марчук:

— Стрешинський з’явився у Києві

десь навесні 92го. Про нього, звіс

но, не було жодної інформації (як

потім з’ясувалося, Інтерпол про цьо

го афериста взагалі нічого не знав).

Він почав розгортати тут свою ді

яльність, вийшов на Міністерство

оборони, на його тодішній Комер

ційний центр, зав’язав знайомство

із впливовими особами. І потрапив

у поле зору нашої спецслужби як фі

рмач, котрий, з одного боку, через

хабарі налагоджував свій бізнес, а з

другого — в його діях ми побачили

елементи контрабанди.

Знаєте, до кого у кінцевому під

сумку потрапив документ з резо

люцією шефа СБУ Марчука? До Во

лодимира Куліша, який на той час

працював заступником начальни

ка відділу Головного управління

контррозвідки СБУ. Володимир

Петрович згадує:

— Ми в СБУ не без іронії назива

ли Стрешинського Стратегом, —

випростовує думку із оков таємни

чості Володимир Петрович. — Так

вказували в оперативній справі. Чо

му «Стратег»? Усетаки він талано

витий аферист. Умів розробляти

різні тіньові схеми. А чого варта

його «версія» в туринському проце

сі, буцімто Марчук був ініціатором

та організатором злочинної групи,

сприяв нелегальному постачанню

озброєння до «гарячих точок» та

ще й одержував певний відсоток від

цих комерційних оборудок...

Ми вже знаємо, що він звернувся

з листом до Президента України з

проханням дозволити придбати у

нашій країні різноманітне озбро

єння та боєприпаси. На цьому лис

ті глава держави 2 жовтня 1992 ро

ку поставив резолюцію: «Морозо

ву К. П., Антонову В. І. Прошу роз

глянути і, в разі доцільності,

вирішити».

Зверніть увагу: слова «в разі доці

льності» аж ніяк не містили ознак

наказового характеру. Що відбува

ється далі?..

6 жовтня 1992 року цей доку

мент потрапляє на робочий стіл

міністра оборони. І керівник війсь

кового відомства авторучкою ви

водить на ньому: «Генераллейте

нанту Олійнику. Прошу Вас роз

глянути, доповісти, підготувати

відповідь Президенту України за

моїм підписом».

10 жовтня з’явився наказ началь

ника Озброєння ЗС України, у яко

му зазначалося:

«Во исполнение решения Прези

дента Украины и указаний минист

ра оборони Украины приказываю:

начальнику Ракетноартилле

рийского управления штаба Воо

ружения ВС Украины организо

вать отправку в пункт — порт Ок

тябрьский (г. Николаев) военному

коменданту ст. Жовтневая Одесс

кой ж. д. нижеперечисленных бое

припасов и вооружения:

7,62 мм автомати АКМ (25 000

шт.); 152 мм выстрелы к Д1 (1000

шт.); 122 мм реактивные выстрелы

к БМ21 М210Ф (10 000 шт.); 100

мм выстрелы к ТП (10 000 шт.); 76

мм выстрелы к ЗИС3 (5000 шт.);

7,62 мм патроны образца 1943 г. с

пулей ПС (25 млн. шт.).

Боєприпаси и вооружение под

готовить к отправке в соответст

ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

ТУРИНСЬКА 

ШШААХХІІВВННИИЦЦЯЯ
Уривок із книги Леоніда ФРОСЕВИЧА

Продовження.
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вии с техническими условиями

фирмы «Global technologies inter

national inc»...

Ще раз виокремимо фрагмент

наказу генерала Олійника, зокре

ма, слова «во исполнение решения

Президента Украины...» Який поту

жний словесний виверт! Далеко

бійний! Як же магічно діяв він на

декого! Воістину слово — зброя…

І слово це — виколихане на зламі

епох у начальницьких кабінетах,

підняте вихором загальної вседоз

воленості на небачену висоту —

відкривало ворота арсеналів зі

зброєю. Воно лякало окремих про

курорських чинів, запаморочливо

впливало на мізки старших офіце

рів, не кажучи вже про прапорщи

ків. Воістину слово — криця!

Мине 10 років, і Леонід Кравчук,

виступаючи у прямому ефірі теле

каналу ICTV, скаже: «...Компанія

(«Global technologies internatio

nal». — Л. Ф.) мала усі сертифікати.

Таким чином, відповідно до міжна

родних правил, ми продавали

зброю не до деяких «гарячих то

чок», а саме їй. Пізніше ми дізнали

ся, що компанія мала проблеми...»

Позиція першого президента Ук

раїни щодо продажу зброї була та

кою: це треба було робити, оскільки

казна країни потребувала валюти.

Однак Кравчук виступав за те, щоб

цей бізнес ми вели цивілізовано.

...У лютому 1993 року міністру

оборони доповіли висновки ад

мінрозслідування цієї сумнівної

торговельної операції. А в докуме

нті чорним по білому написано,

що генерал Олійник «необґрунто

вано посилався на рішення Прези

дента України № 15/90801410 від

2 жовтня 1992 року і на вказівку мі

ністра оборони України № 2303/3

від 6 жовтня 1992 року...» !

Мені вдалося роздобути цей до

кумент. «Министру оборони Укра

ины генералполковнику Морозо

ву К. П. Согласно указанию Прези

дента Украины от 2.10.1992 года

№ 15/90801410 и Вашего реше

ния от 3 октября 1992 года

№2303/3, докладываю, что сегодня

имеется возможность удовлетво

рить запрос фирмы «Global tech

nologies international inc» no следу

ющим позициям:

1. Реактивные выстрелы к БМ21

М210Ф (122 мм) — 10 000 шт.

2. Выстрелы к ТП (100 мм) — 8000 шт.

3. Выстрелы к ЗИС3 (76 мм) —

5000 шт.

4. Автоматы АКМ (7,62 мм) —

45 000 шт.

5. Патроны образца 1943 года с

пулей ПС (7,62 мм) — 45 млн. шт.

6. Выстрелы ОФ482М к Д30 (122

мм) — 10000 шт.

7. Выстрелы ОФ 482М (130 мм) —

2000 шт.

8. Выстрелы к Д1 (152 мм) —

1 000 шт.

9. Патроны к ДШК (12,7 мм) —

1 млн. шт.

10. Винтовочные патроны (7,62

мм) — 3 млн. шт.

11. Мины для миномета (82 мм) —

15 000 шт.

12. Мины ОФ743 для миномета

(120 мм) — 20 000 шт.

13. Гранатомет РПГ7 — 500 шт.

14. Выстрелы ПГ7 к РПГ7 — 5000

шт.

15. Выстрелы с осколочной грана

той к РПГ7 — 15 000 шт.

Общая сумма контракта состав

ляет 9 940 000 долларов США. 16

ноября 1992 года финансовому

управленню Министерства оборо

ни Украины было перечислено

3 496 800 долларов за предыдущую

поставку специзделий фирме

«Global technologies international

inc». Начальник Вооружения

ВС Украины генераллейтенант

И. Олийнык».

На цій доповідній міністр оборо

ни вивів резолюцію: «Нач. ФУ. Уста

новленным порядком».

Дозволю собі навести ще одну

цитату з документа службового

розслідування:

«...Тільки 23 листопада 1992 року,

після того, як увесь вантаж (зброя

та боєприпаси панамської фірми)

було відправлено в порт Жовтне

вий, генераллейтенант Олійник

доповів міністру оборони про те,

що є можливість задовольнити за

пит Стрешинського...»

Підсумуємо: восени 1992 року

між «Global technologies interna

tional» та українською зовнішньо

торговельною компанією «Про

грес» було підписано кілька конт

рактів. Іноземні судна, які прибува

ли в порт Жовтневий, почали

переправляти за кордон зброю та

боєприпаси на загальну суму 376 

489 280 доларів.

Ось як пояснював у ході слідства

своє співробітництво зі Стрешин

ським директор спеціалізованої

зовнішньоторговельної фірми

«Прогрес» Євген Андріанов. На йо

го думку, пропозиції парижанина

були вигідні для України, до того ж

посадові особи держави схвалили

їх. Стрешинський надав «Прогре

су» усі необхідні документи.

У рамках одного з контрактів —

№ 0531160902092 від 8 жовтня

1992 року — перевізники виконали

три рейси. Так, 16 жовтня від украї

нського берега відійшов транспорт

«Island», на борту якого знаходило

ся 52 морських контейнери з війсь

ковою спецпродукцією (загальна

вага зброї та боєприпасів — 851

384 кг). На капітанському містку

стояв Вальтер Ван Дер Лінден.

19 жовтня порт Жовтневий зали

шило судно «Dianadelta» під ко

мандуванням капітана Гельмута

Делгера. Воно було завантажене 54

контейнерами зі зброєю (загальна

вага — 1 007 059 кг).

Капітан Вальтер Ван Дер Лінден з

судна «Island», пройшовши бойове

хрещення, записав до свого активу

й рейс від 30 жовтня. Цього разу

судно доставило замовникові 38

контейнерів (653 960 кг зброї).

Як вказувалося в офіційних папе

рах (сертифікатах), що були пред

ставлені Стрешинським, замовни

ком ракет, снарядів, набоїв, авто

матів тощо виступає Єгипет. Однак

це було брехнею.

Отож до країни X було відправ

лено:

• снаряди (120 мм) до гармати 

Д30 — 5000 од.;

• снаряди (130 мм) до гармати 

М46 — 5000 од.;

• снаряди (76 мм) до гармати 

М1942 — 5000 од.;

• набої (7,62 мм) — 30 млн. од.;

• набої (12,7 мм) — 2 млн. од.;

• гранатомети РПГ22 — 5000 од.;

• гранатомет АГС17 — 1 од.

(плюс боєприпаси — 96 од.);

• снайперські гвинтівки — 5 од.

(плюс набої — 880 од.);

Åêñïåðòè çàçíà÷àëè: ÿêùî
â³äâàíòàæèòè ³íîô³ðì³ ïàðò³þ çáðî¿,

òî äåðæàâà íåäîîäåðæèòü á³ëüøå
äâîõ ì³ëüéîí³â äîëàð³â.
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• пістолети ТТ — 5 од. (плюс на

бої — 2520 од.);

• автомати АК74 — 5 од. (плюс

набої — 2160 од.).

Зверніть увагу на кількість пісто

летів та автоматів. Їх дуже мало.

Схоже, господар панамської фір

ми придбав їх як зразки, щоб пока

зати замовникам товару, що такі

стволи також є в українських арсе

налах і в разі потреби він може їх в

одну мить доставити на бойові по

зиції. Бач, який спритний! Ще й ла

сий на чужі ковбаси…

Наші «ковбаси», очевидно, були

вкрай потрібні на Балканах, там, де

свинцева грозовиця розривала на

впіл ще донедавна мирне небо і де

багатоствольні «Гради» несамови

то і страшно били по селах та міс

тах. Саме на Балканах наїжачилися

гаубицями пагорби, і це саме там

«Стріли» (зенітноракетні компле

кси) були стрімкішими за гірські

річки, отруйнішими за будьяку от

руту. І що не день, то зловороже на

тягувалася ординська тятива. Від

давати накази було досить легко

(спробуй знайти потім винного у

дикунській колотнечі. Та у цьому

крутежі братовбивчого конфлікту

заплутається найавторитетніший

міжнародний трибунал! Бо ж ко

жен — чи то у Сербії, чи Хорватії —

вважав, що для нього війна — пра

ведне діло.). Тому й лунало серед

бойовиків крилате: «Пустимо стрі

лку, як грім по небу...» А зброєнавти

тут як тут: ось вам «Стріли», ось вам

«Гради», а ще й «лимонки» на дода

чу, гвинтівки та міни усілякі... Мов

ляв, радійте, панове, це з України та

Білорусі до ваших берегів приби

лися «Ісланди», «Ядрани», «Діани».

Довгий путь вони здолали, але

зброєньку все ж доставили... Що ж,

язик до Києва доведе і до Загреба

стежину напитає. Але ніхто з цих

постачальників навіть не замислю

вався, що Україна і Білорусь встром

ляли ніж у спину сербським братам.

Тим часом у Хорватії аж підстри

бували від радощів. Бо асортимент

товару був широким (о, зброєнавт

Стрешинський знався на цьому, у

глухий кут його не заведеш!). А го

ловне — усе це смертоносне свин

цеволатунне залізяччя підходило

до гармат, мінометів, гранатометів,

реактивних систем...

Ти бач, як вгадав з калібром цей

вражий син. Скажімо, окрім усього

іншого він придбав в Україні сна

ряди до гаубиці Д30 (калібр

122 мм). У Хорватії таких гаубиць

(тамтешня назва D30 HR M94) —

як дерев у лісі. Ще за часів Радянсь

кого Союзу Югославія налагодила

їх виробництво. Але у «гарячій точ

ці» боєприпаси швидко закінчую

ться. Ось тому й бракувало їх. На

бойових позиціях артилеристи —

боги війни! — чекали Стрешинсь

кого як найбажанішого гостя! Без

«роботи» стояли гармати ЗІС3, 

Т12, М46, міномети... На «голо

дному пайку» були танки Т55, 

Т72. Та що там казати, коли навіть

автоматні набої вважалися дефіци

том. Ось тому Стрешинський і узяв

собі за правило: усе для фронту, усе

для братовбивчої війни! Чи не про

таких приказка: хоч і сволота, та

цареві в поміч?

24 листопада того ж року «Про

грес» та «Global» підписали черго

вий контракт за № 05311609024

92. Від імені Міноборони автограф

на цьому документі поставив уже

знайомий нам генерал Іван Олій

ник. Кого ж цього разу ощасливив

«стрілялками» пройдисвіт Стре

шинський? Армію Єгипту. От тіль

ки у цій африканській країні й гад

ки не мали, що українці до зубів

озброюють їхнє військо.

Після того як ешелони прибули

на Миколаївщину, знялася велика

буча. Виявилося, що військовики

перевиконали план постачання

зброї та боєприпасів господареві

панамської контори. СБУ з’ясувала,

що, крім обумовленої контрактом

та угодою кількості спецвиробів, у

порт було доставлено чимало ін

шого смертоносного залізяччя.

Чи то на служивий люд запамо

рочення від попередніх успіхів на

торговельній ниві найшло, чи ще

бознаяка придибенція з ними ста

лася, але утнули вони таке, що й на

голову не налазить. Звісно, цей

скандальний осінній почин був

тільки на руку паризькому зайді,

який діяв за правилом: собі на при

буток, іншим на погибель.

Експерти зазначали: якщо від

вантажити інофірмі цю партію

зброї та боєприпасів, то держава

недоотримає більше двох мільйо

нів доларів.

Вони ж відзначили й таке: «Нача

льник Озброєння ЗС України гене

раллейтенант Олійник видав на

каз щодо відвантаження спецвиро

бів у порт Жовтневий за два тижні

до підписання контракту, без угоди

з посередником, а також без одер

жання дозволу Урядової комісії з

експортного контролю».

Втім, на мою думку, найголовні

шою у цьому експертному виснов

ку була фраза: «Передбачене

транспортування спецвиробів іно

земними суднами не дає можливо

сті гарантованого контролю за по

стачанням вантажів до портів при

значення, що може мати політичні

наслідки для України». Як у воду ди

вилися ці фахівці!..

Ïðîäîâæåííÿ ó íàñòóïíîìó íîìåð³.

Åêñ-íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîíòððîçâ³äêè ÑÁÓ Îëåêñàíäð
Øàðêîâ ðîçïîâ³äàº òóðèíñüê³é Ôåì³ä³ ïðî òå, ÿê ñïåöñëóæáà ïîëþâà-
ëà íà Ñòðàòåãà.
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КРИМІНАЛ

Так, 6 травня 2005 р. до військової

прокуратури Західного регіону

України від Західного територіаль

ного управління Військової служ

би правопорядку ЗС України на

дійшло повідомлення про пожежу,

що мала місце в одній із військо

вих частин (найменування цієї вій

ськової частини та цивільних уста

нов, які фігурують у кримінальній

справі, не називаються з огляду на

інтереси слідства). На місце події

негайно виїхала група прокурор

ськослідчих працівників військо

вої прокуратури Західного регіону.

Під час роботи на місці було вста

новлено, що 6 травня 2005 р. бли

зько 16ї години черговому війсь

кової частини надійшло повідом

лення від вартового про виник

нення пожежі на технічній

території у сховищі, де зберігалися

боєприпаси. Отримавши повідом

лення, командир частини підняв

по тривозі особовий склад, який

негайно приступив до гасіння па

лаючого складу. Пожежу вдалося

локалізувати, однак вогонь зни

щив боєприпаси, що зберігалися у

цьому приміщенні, пожежний ав

томобіль, пожежний танк, будівлю

сховища та інше майно загальною

вартістю близько 147 млн гривень.

До того ж отримали поранення

дев’ять військовослужбовців, які

брали участь у гасінні пожежі.

Того ж дня військовою прокура

турою Західного регіону України

було порушено кримінальну спра

ву за ознаками злочину, передба

ченого ст. 425 КК України «Недба

ле ставлення до військової служ

би». Відразу до участі в розсліду

ванні були залучені працівники

Військової служби правопорядку

ЗС України, Служби безпеки Украї

Працівники Військової служби правопорядку ЗС УкраїJ
ни спільно з СБУ викрили діяльність злочинного синдиJ
кату, який здійснював оборудки з продажу боєприпасів

Â³éñüêîâà çëî÷èíí³ñòü åâîëþö³îíóº, íàáóâàþ-
÷è âñå íîâèõ ôîðì ³ ìåòîä³â, ìàñêóþ÷èñü ï³ä
ãàñëàìè ºâðî³íòåãðàö³¿ òà ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè
ñòðóêòóðàìè ÿê ó íàø³é äåðæàâ³, òàê ³ ïîçà ¿¿
ìåæàìè. Îäíèì ³ç òàêèõ «êðîêóþ÷èõ ó íîãó ç
÷àñîì» çëî÷èí³â ñòàëè àôåðè íà ðèíêó çáðî¿. 

««KKOOZZAA––NNOOSSTTRRAA»»
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ни та місцеві органи міліції. В ході

досудового слідства перевірялися

кілька версій виникнення пожежі,

у тому числі й навмисний підпал

сховища посадовими особами вій

ськової частини з метою прихова

ти недостачу чи крадіжку боєпри

пасів або з інших, у тому числі осо

бистих, мотивів. Слід зазначити,

що дана військова частина здійс

нює прийом та зберігання артиле

рійських боєприпасів, а після за

кінчення термінів зберігання пе

редає їх на утилізацію відповідним

підприємствам.

У ході слідства офіцерами слід

чої групи військової прокуратури

були вилучені документи, що сто

сувалися обліку, руху та передачі

військовою частиною боєприпасів

на утилізацію. Аналогічні докумен

ти вилучені у Центральному ракет

ноартилерійському управлінні

МО України та на підприємствах,

які займались питаннями утиліза

ції. Вивчаючи цю документацію та

аналізуючи показання свідків, пра

цівники прокуратури встановили

численні факти незаконної видачі

боєприпасів та зловживань, допу

щених при цьому з боку військо

вих посадових осіб згаданої війсь

кової частини.

Так, для утилізації підприємству

«С» упродовж квітня 2005 року ко

мандир частини незаконно видав

майже 250 тис. штук боєприпасів

1990–1991 років випуску за наря

дами 1995 року. На момент видачі

наряду ці боєприпаси перебували

на зберіганні лише 3–4 роки і за

строками зберігання ще не підля

гали утилізації та були придатні

для використання за призначен

ням. Вартість їх складає понад

2 млн. гривень. 

Згодом «випливли» ще цікавіші

факти. Виявилося, що командир

військової частини, відповідно до

наряду ГРАУ ЗС України, по акту пе

редав підприємству «С» боєприпа

си для утилізації, які фірма із війсь

кової частини реально не вивезла,

а залишила там на зберігання.

Протягом 2001–2005 років коман

дир військової частини, перевищу

ючи свої службові повноваження,

без відповідного дозволу ГРАУ ЗС

України безпідставно передав під

приємству «С» для утилізації боє

припаси різних калібрів, однак

підприємство утилізацію не про

водило, залишивши їх на зберіган

ні у цій же частині. 

У подальшому представник під

приємства «С» звертався з пропо

зицією до командира частини ні

бито провести утилізацію назва

них боєприпасів силами військо

вослужбовців та працівників

військової частини, а корпорації

передати лише складові елементи

боєприпасів. Тобто окремо кулі,

гільзи та порох. Командир части

ни, знаючи, що в частині немає

технічної можливості здійснити

цю операцію, уклав угоду з фір

мою й оформив документи про

утилізацію боєприпасів у частині і

передачу елементів боєприпасів

підприємству «С». Насправді ж

боєприпаси в оцинкованому ви

гляді залишалися у сховищах час

тини, а всі вищеназвані процеси

відбулися лише на папері. Згодом

фірма «С» за отриманими із части

ни документами продала елемен

ти боєприпасів, тобто окремо ку

лі, гільзи та порох корпорації «Т».

А корпорація, у свою чергу, уклала

з тим самим командиром частини

договір, згідно з яким військова

частина має зібрати елементи

боєприпасів у цілі постріли та

партії в тій же кількості. Як бачите,

кругообіг з віртуальною купівлею

продажем розібраних боєприпа

сів замкнувся. Продовжуючи зло

чинну діяльність з метою довести

свій намір до кінця, командир ча

стини незаконно щоразу переда

вав корпорації «Т» боєприпаси. А

ця бізнесструктура вже укладала

договори комісії з підприємством

«У» про продаж даних боєприпа

сів в одну з північноафрикансь

ких країн за валюту. Незабаром

«розібрані», а потім відповідно «зі

брані» боєприпаси відправилися

за кордон.

Слід зауважити: боєприпаси, що

фігурують у кримінальній справі,

передавалися на утилізацію як не

придатні для використання за при

значенням. Однак під час реаліза

ції їх за кордон командир частини

на кожну партію боєприпасів ви

давав сертифікат якості, де, зокре

ма, зазначав, що вони придатні для

подальшого зберігання та викори

стання. Унаслідок злочинних дій

командира частини державі було

заподіяно збитків на суму понад

5 млн гривень!

Однак ця історія ще й досі не має

свого логічного завершення. Що

дня слідча група, яка працює у цій

військовій частині, виявляє все но

ві й нові факти зловживань з боку

її командування та окремих поса

дових осіб. За ними порушено

кримінальну справу щодо коман

дира військової частини «Н» за

ознаками злочинів, передбачених

ст. 424 ч. 3; 423 ч 2; 366 ч 2; 3 та ст.

263 КК України. Слідство триває… 

Ìèêîëà ÑÓÕÎÂ²É

Áîºïðèïàñè ïåðåäàâàëèñÿ íà
óòèë³çàö³þ ÿê íåïðèäàòí³. Îäíàê ï³ä
÷àñ ðåàë³çàö³¿ ¿õ çà êîðäîí
êîìàíäèð ÷àñòèíè íà êîæíó ïàðò³þ
âèäàâàâ... ñåðòèô³êàò ÿêîñò³.

Ñòàòòÿ 263. Íåçàêîííå ïîâî-
äæåííÿ ç³ çáðîºþ, áîéîâèìè

ïðèïàñàìè àáî âèáóõîâèìè ðå-
÷îâèíàìè

1. Íîñ³ííÿ, çáåð³ãàííÿ, ïðè-
äáàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò,
ïåðåäà÷à ÷è çáóò âîãíåïàëüíî¿
çáðî¿ (êð³ì ãëàäêîñòâîëüíî¿ ìè-
ñëèâñüêî¿), áîéîâèõ ïðèïàñ³â,
âèáóõîâèõ ðå÷îâèí àáî âèáóõî-
âèõ ïðèñòðî¿â áåç ïåðåäáà÷åíî-
ãî çàêîíîì äîçâîëó - êàðàþòü-
ñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê
â³ä äâîõ äî ï’ÿòè ðîê³â.

2. Íîñ³ííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ðå-
ìîíò àáî çáóò êèíäæàë³â, ô³í-
ñüêèõ íîæ³â, êàñòåò³â ÷è ³íøî¿
õîëîäíî¿ çáðî¿ áåç ïåðåäáà÷å-
íîãî çàêîíîì äîçâîëó - êàðà-
þòüñÿ øòðàôîì äî ï’ÿòäåñÿòè
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â
äîõîä³â ãðîìàäÿí àáî îáìåæåí-
íÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä äâîõ äî
ï’ÿòè ðîê³â, àáî ïîçáàâëåííÿì
âîë³ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â. 

3. Çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä êðèì³íà-
ëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáà,
ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, ïåðåäáà-
÷åíèé ÷àñòèíàìè ïåðøîþ àáî
äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî âîíà
äîáðîâ³ëüíî çäàëà îðãàíàì
âëàäè çáðîþ, áîéîâ³ ïðèïàñè,
âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè àáî âèáóõîâ³
ïðèñòðî¿. 
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ÁÓËÈ ×ÀÑÈ, ÊÎËÈ Â²ÉÑÜÊÎÂ²
×ÈÒÀËÈ…
Читати колись було, можна сказа

ти, модно. Деякі книжки мали ранг

престижних та дефіцитних. Аби їх

дістати, офіцери влаштовували

справжнє «бібліотечне полюван

ня». Людина почувалася неком

фортно у товаристві, якщо не мог

ла взяти участь у колективному об

говоренні останнього бестселера.

Ті часи й досі з ностальгією згадує

завідуюча бібліотекою навчально

го авіаційного центру у Василькові

Лариса Володимирівна Кучер:

— Двадцять один рік тому, коли я

прийшла сюди працювати, мені до

вірили читальний зал. І якщо хоча

б один раз на день траплялася хви

линка, щоб посидіти і чаю випити,

то це було великим щастям. Адже

військові багато читали. Причому

читали офіцери і їхні сім’ї, службо

вці й солдати, прапорщики й від

ставники! А нині ситуація змінила

ся: постійних читачів серед війсь

кових стає дедалі менше.

Інтерес до літератури іноді вияв

ляють солдати, але скаржаться на

брак часу. І дуже прикро, що майже

не відвідують бібліотеку офіцери...

За кількістю записів у бібліотечних

абонементах вони на останньому

місці! Солдати — на другому, на

першому — прапорщики. Найак

тивніший серед них — прапорщик

Петро Коваленко — за десять років

«проковтнув» аж двісті сімдесят

книжок!

Не менш активно користуються

фондом бібліотеки відставники. А

от кадрові офіцери на запитання

«Чому ви не відвідуєте бібліотеку?»

зазвичай відповідають, що не ма

ють на це часу, або що читають

книжки лише з власної — домаш

ньої — бібліотеки. Серед них, до

речі, також є «чемпіони». Так, один

капітан вперше відвідав бібліотеку

лише на сьомому році служби в ча

стині! Заповнюючи обхідний лист

для переведення до іншого гарні

зону, він мало не з гордістю заявив

завідуючій, що витратив на пошу

ки її «закладу» майже півдня...

Що ж до солдатів — теж не буде

мо тішитись ілюзіями. Не всі вони

прагнуть читати. Більшість стро

ковиків взагалі не цікавиться цим

«нудним» процесом і жодним вмо

вляннями їх неможливо посадити

за книжку. Щоправда, є поодинокі

випадки, коли юнак, потрапивши

до війська, стає завзятим «чита

кою», попри те, що до служби в ар

мії не читав нічого.

Так, сержант строкової служби

Андрій Сокол в армії навчився від

різняти «якісну» літературу від «по

пси», проте вибір зупиняє частіше

на останній:

— Я читаю книжки, які купую сам

або беру в товаришів. Здебільшого

це сучасні детективи, фантастика,

пригоди. Бібліотекою я користу

юсь дуже рідко, коли набридає «бу

льварне чтиво». Нещодавно «подо

лав» «Війну і мир» Толстого та

«Майстра і Маргариту» Булгакова.

Як на мене, то серед солдатів уже

спала «хвиля» попиту на дешеві су

часні пригодницькі та детективні

романи. Все частіше в казармі «гу

ляють» томи класиків світової літе

ратури.

Зі слів бібліотекарів та читачів у

формі стає очевидним, що найбі

льшою популярністю серед воїнів

НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ...

ВВВВІІІІЙЙЙЙССССЬЬЬЬККККООООВВВВООООJJJJ
ББББІІІІББББЛЛЛЛІІІІООООТТТТЕЕЕЕЧЧЧЧННННИИИИЙЙЙЙ

РРООММААНН
ааааббббоооо    ССССллллооооввввоооо    оооо    ппппооооллллккккаааахххх    ккккнннниииижжжжккккооооввввиииихххх

— Êóäè á³æèø?
— Ïîñï³øàþ äî êíèãàðí³, òàì øåñòèòîìíèê
Øåêñï³ðà ìàþòü «âèêèíóòè»!
— Çàéìè é íà ìåíå ÷åðãó…
Ïîä³áíèõ ä³àëîã³â âæå äàâíî íå ÷óòè. Çäàºòüñÿ
êíèæêà ïîñòóïèëàñÿ ë³äåðñòâîì êîìï’þòåðàì
òà òåëåáà÷åííþ. À ìîæå ³ñíóþòü ³íø³ ïðè÷èíè
íåõòóâàííÿ êíèãîþ?
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завжди користувалася фантастика,

детективи та пригоди. Історична

та інша «серйозна» література ле

жить новісінька на полицях, нена

че щойно з видавництва.

— Останнім часом солдати цікав

ляться психологією, — розповідає

Лариса Кучер. — Користуються по

питом роботи Зиґмунда Фрейда.

Майже завжди «на руках» психологі

чні поради Дейла Карнегі. З інтере

сом перечитуються книжки з сімей

ної психології. Дехто зі строковиків

ознайомився навіть з… філософсь

кими працями Фрідріха Ніцше.

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ ×È ÌÀÊÓËÀÒÓÐÀ?
Нині у військовій «скарбниці муд

рості» у Василькові понад сімнад

цять з половиною тисяч книжок.

Однак серед них лише триста со

рок — українськомовні! І тут немає

нічого дивного, адже за всі роки іс

нування незалежної України до бі

бліотеки не надійшло жодної кни

жки! Ані російськомовної, ані

українськомовної… Останні з’яви

лися в бібліотеці лише завдяки іні

ціативі завідуючої: «морально за

старілі» книжки вона здає в маку

латуру, а на одержані за них кошти

купує сучасні.

Щоправда, Лариса Володимирів

на побоюється, що її «інтелектуаль

ний бізнес» може постраждати,

оскільки віднедавна подібні дії ста

ли підзвітними фінансовій частині.

Тому вона кинула заклик у частині,

щоб непотрібні вдома книжки лю

ди несли до бібліотеки. Заклик

справді почули, але зрозуміло, що в

такий спосіб якісно обновити біб

ліотечний фонд неможливо. Що ж

до самого фонду, то він складається

переважно з радянського «нафталі

ну» прокомуністичного спряму

вання.

За останні кілька років команду

вання ВПС двічі надсилало до васи

льківської військової бібліотеки пе

вну кількість українськомовних

книжок. Та вони хоч і «свіжі», проте

не користуються попитом у чита

чів. Не цікавлять їх вірші про авіа

цію та нудні мемуари...

— Підвищеним інтересом корис

туються духовні книги, — каже Ла

риса Володимирівна. — Солдати

дедалі більше цікавляться христи

янською тематикою. А оскільки та

ка література до нашого фонду ні

коли не надходила, то мені довело

ся за власні кошти придбати дещо

з церковних видань.

До речі, критична ситуація з по

новленням фонду виникла лише в

одній військовій бібліотеці чи вона

є загальнодержавною? Виявляєть

ся, є винятки. Наприклад, бібліоте

ку Центрального будинку офіцерів

Збройних сил України читачі відві

дують значно активніше. Так, за

перше півріччя поточного року її

послугами скористалися майже

одинадцять тисяч відвідувачів. Та й

фонд тут, на відміну від васильків

ської бібліотеки, оновлюється час

тіше. Лише в цьому році придбано

понад триста книжок.

Виходить, лише «периферійні»

бібліотеки перебувають у такому

жахливому стані, як васильківська?

З боку читачів немає попиту, з боку

бібліотек — пропозиції. От і на

прошується висновок, що у війську

відбувається певна інтелектуальна

деградація. Але хто зможе спряму

вати свідомість військовослужбов

ців на гармонійний розвиток? Хто

здатен розтлумачити їм, що читан

ня книжок є таки необхідним: за

старілий фонд, байдужі команди

ри чи жменька бібліотечних пра

цівників?

ÊÍÈÆÊÀ ßÊ
«ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß» 
ÄÎ ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐÀ
До цього року міністерство оборо

ни книжки не закуповувало. Біблі

отеки військових частин отриму

вали їх завдяки спонсорам. Час від

часу надають літературу військо

вим видавництво «Варта» та това

риство «Просвіта». Ці книжки, як

правило, відправляють до частин

Об’єднаних сил швидкого реагу

вання та підрозділів наших миро

творчих контингентів.

Першочерговість забезпечення

літературою цих частин зрозуміла.

Але ж і звичайними, «не елітними»,

не можна нехтувати. Та з пояснен

ня начальника відділу технічних

засобів пропаганди полковника

Сергія Шкапи стало зрозуміло, що

нехтування «згори» немає.

— Нині на наших складах є чима

ла кількість літератури художньої,

історичної, духовної... Однак по

гляньте лише на гори заяв, які над

ходять до нашого управління. В них

командири частин просять дати їм

комплекти супутникового телеба

чення, комп’ютери, принтери, циф

рові фотоапарати, мультимедійні

проектори, CD та DVDпрогравачі,

телевізори, відеомагнітофони… Що

завгодно, але в жодній заяві ви не

знайдете ані згадки про книжки.

Коли ж у розмові з командирами

частин ми пропонуємо їм художню

літературу, то вони одразу питають:

«А що у вас ще є?» І жоден із них не

«гнав» машину за друкованою про

дукцією. Це ж не комп’ютер…

І справді, серед чималого стосу

заяв нам вдалося лише в одній, під

писаній командиром знайти пункт

«Художня література українською

мовою». У той же час двісті книжок,

призначених для житомирських

військовиків, уже вкрилися пилом

на складі, оскільки командир по

передив: пришле машину лише то

ді, коли «щось серйозне» треба бу

де забрати, а заодно, мовляв, і кни

жки захопить.

Тож виявляється, що з книжковим

забезпеченням бібліотек військо

вих частин проблем немає. Просто

книжки стали непотрібом чи, у кра

щому випадку, додатком до оргтех

ніки та музичного обладнання.

Òàðàñ ÁÎÐÎÂÎÊ

Ó â³éñüêîâ³é «ñêàðáíèö³ ìóäðîñò³»
íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷

êíèæîê. Îäíàê ³ç íèõ ëèøå 
òðèñòà ñîðîê — óêðà¿íñüêîìîâí³! 
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Загальновідомо, що головним і не

упередженим суддею історичного

процесу, діянь мільйонів його уча

сників, зокрема державних, війсь

кових та громадськополітичних

постатей, є час. 

У XX столітті Україна пережила

вельми драматичні потрясіння,

внаслідок яких зазнала чимало бо

лючих поразок, але святкувала й

радість перемог, насамперед, здо

була державну незалежність, що

засвідчило конечність торжества

ідей та волелюбних прагнень на

роду, за здійснення яких самовід

дано і мужньо боролися багато по

колінь українців. 

Яскравим підтвердженням цього

є доля Української Повстанської

Армії. На її тернистому шляху теж

були, з одного боку, жертовний ге

роїчний подвиг в ім’я свободи

України, з іншого — помилки і не

вдачі, багаторічне паплюження і

забуття її історії в Радянському Со

юзі. Але були й перемоги. Головні з

них — зруйновано фашистський

Третій рейх та радянську тоталіта

рну імперію, на руїнах якої, крім

українського, здобули державну

самостійність більшість народів

Радянського Союзу. 

Поява УПА, як і ОУН, на політич

ній арені України та й багатьох

країн ЦентральноСхідної Європи

була закономірним наслідком

поразки українських національно

визвольних змагань перших деся

тиліть XX століття, чергового роз

членування та поневолення Укра

їни іноземними державами, актуа

лізації українського питання у

політиці країн Європи напередодні

та на початковому етапі Другої сві

тової війни, а у зв’язку з цим — ак

тивізації боротьби за державну не

залежність та соборність України.

УПА створювалася у найкритич

ніший для українського народу пе

ріод Другої світової війни, коли йо

му реально загрожувало фізичне

винищення та усунення з політич

ної карти Європи. І той факт, що

вона без будьякого сприяння, не

кажучи вже про підтримку чи до

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ

«Çäîáóäåø Óêðà¿íñüêó Äåðæàâó àáî çãèíåø ó
áîðîòüá³ çà íå¿», — ç öèì ãàñëîì ãàëè÷àíè
âñòóïàëè â ðÿäè ÎÓÍ-ÓÏÀ. Ç íèì âìèðàëè â³ä
âîðîæî¿ êóë³, à â áàãàòüîõ âèïàäêàõ — ³ â³ä
âëàñíîãî îñòàííüîãî íàáîþ, ùîáè íå çäàòèñü
âîðîãîâ³ æèâèì. Ç íèì âîíè çíåìàãàëè ó òþð-
ìàõ ³ òàáîðàõ ç íàä³ºþ âèæèòè. Âèæèòè, ùîá
ïðîäîâæèòè áîðîòüáó...

ААРРММІІЯЯ

ББББЕЕЕЕЗЗЗЗССССММММЕЕЕЕРРРРТТТТННННИИИИХХХХ
Той опір, який воїни ОУН–УПА чинили відразу двом тоталітарJ
ним режимам, був прикладом високого героїзму і водночас
особистою трагедією мільйонів людей
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помогу іноземних держав, за дуже

короткий час сформувалася у бага

тотисячне військове угруповання,

яке більш як 10 років вело мужню

боротьбу спочатку проти двох то

талітарних імперій, а після закін

чення війни — проти радянської

репресивнокаральної машини,

свідчить про високий патріотизм

та героїзм українських повстанців,

безстрашну і самовіддану їх під

тримку широким загалом, голо

вним чином на західних землях

України.

І все ж таки за тих конкретноіс

торичних обставин, як внутрішніх,

так і міжнародних, розраховувати

на переможне завершення багато

річної визвольної боротьби за са

мостійну і соборну Україну було

дуже проблематично. 

Поперше, напередодні Другої

світової війни, та й пізніше, Украї

на була не суб’єктом, а тільки об’єк

том міжнародної політики, насам

перед територіальних чи геополі

тичних інтересів великих держав,

зокрема Німеччини та Радянсько

го Союзу, які прагнули перегляну

ти Версальську систему договорів

та черговий раз поділити сфери

впливу в Європі і світі.

Подруге, в умовах початку Дру

гої світової війни, особливо наци

стськорадянського військового

конфлікту, українському народові

доводилось вибирати між двома

воюючими таборами — Німеччи

ною та Радянським Союзом. Пере

мога того чи другого аж ніяк не га

рантувала національної свободи, а

тим більше створення незалежної

соборної держави. Зате проблема

тичною була можливість уникнути

пізніше національної руйнації. До

сить згадати політику геноциду ке

рівництва Радянського Союзу що

до українського народу в 20—30х

роках — знищення державотвор

чих сил, інтелігенції та селянства,

голодомори тощо чи масові реп

ресії і депортації у Західній Україні

в 1939—1941 роках, зокрема ареш

ти і жорстокі вбивства під час від

ступу Червоної Армії у червнілип

ні 1941 pоку, а також людинонена

висницькі расистські концепції на

цистськофашистських ідеологів

щодо неарійських, насамперед єв

рейського та слов’янських народів.

Потретє, як з’ясувалося, у тодіш

ній реальній ситуації УПА доводи

лося боротися фактично не на

двох, а на кількох фронтах. Річ у

тому, що на території Західної

України, зокрема на Волині, були

сконцентровані значні збройні

сили Армії Крайової, яка діяла від

імені Лондонського еміграційного

уряду Польщі і повинна була забез

печити відновлення східних кор

донів післявоєнної Польської дер

жави у межах до вересня 1939 року,

тобто за рахунок входження до її

складу споконвічних етнічних

українських земель — Східної Га

личини та Волині. На цьому ґрунті

розгорівся кривавий польськоук

раїнський військовий конфлікт,

який до того ж штучно підігрівався

керівництвом фашистської Німеч

чини та Радянського Союзу, зокре

ма за допомогою спеціальних ка

гебістськорозвідувальних радян

ських, так званих партизанських

загонів. У кінцевому результаті

польськоукраїнське збройне про

тистояння коштувало величезних

людських і матеріальних жертв

обом народам, знекровлювало і

ослаблювало їхні сили у боротьбі

проти справжніх ворогів їх держа

вної незалежності, зокрема в пер

ші післявоєнні роки, коли було ор

ганізовано примусову депортацію

українців з Польщі, а поляків з

України та насаджувався тоталіта

рний режим як у Польщі, так і в

Україні, зокрема на західноукраїн

ських землях.

Почетверте, не справдилися

розрахунки керівництва ОУН що

до можливого після закінчення

Другої світової війни глобального

військового конфлікту між основ

ними учасниками антигітлерівсь

кої коаліції — державами Заходу,

насамперед Англією, США та

Францією, з одного боку, та Радян

ським Союзом, з іншого, на ґрунті

боротьби проти комуністичної ра

дянської експансії в країни Цент

ральноСхідної Європи, а також

Азії. Передбачаючи цей конфлікт,

теоретики ОУН та УПА розробили

концепцію антитоталітарної рево

люції поневолених радянською ім

перією, зокрема вже після Другої

світової війни, народів. Крім Укра

їни, країн Прибалтики та інших

народів Радянського Союзу, йшло

ся також про спільну боротьбу за

державну незалежність і демокра

тію народів Польщі, Чехословач

чини, Угорщини, Румунії та ін. Ке

рівництво УПА чимало зробило

для підготовки такого повстання й

загалом для мобілізації та розши

рення фронту боротьби поневоле

них радянською імперією народів.

Були встановлені контакти з опо

зиційними силами цих народів,

розгорнута широка пропагандист

ська діяльність, зокрема за допо

могою рейдів УПА.

Однак реалізувати цей план не

вдалося. Причини цього коренять

ся насамперед у тих особливих від

носинах, що склалися тоді на між

народній арені, які характеризува

лися періодом тривалої «холодної

війни». Відзначимо, однак, що по

тенціал національнопатріотич

них сил та руху опору комуністич

норадянській експансії в Україні,

Ï³ñëÿ áàãàòîð³÷íèõ ñòðàæäàíü 
ó ãóëàã³âñüêèõ òàáîðàõ âî¿íè ÓÏÀ

ñòàëè ³çãîÿìè áåç ñîö³àëüíîãî, 
à ãîëîâíå — îô³ö³éíîãî âèçíàííÿ

¿õí³õ çàñëóã ïåðåä Óêðà¿íîþ.
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зокрема Західній, Прибалтиці,

Польщі, Угорщині та Чехословач

чині був досить потужний. Підтвер

дженням цього була тривала боро

тьба, а в окремих регіонах і зброй

на ще наприкінці 40х — на почат

ку 50х років. Свідченням цього

була і та обставина, що після смерті

Сталіна Лаврентій Берія сподівався

реалізувати свої, ще до кінця не

розгадані плани, спираючись на

самперед на значний потенціал на

ціональнопатріотичних і антира

дянських сил у Західній Україні та

країнах Прибалтики, а також на

окремі держави так званої народ

ної демократії, зокрема Польщу,

Югославію та Східну Німеччину.

Було чимало й інших об’єктив

них та суто суб’єктивних причин,

що зумовили поразку українських

національновизвольних змагань

40х — початку 50х років і, зокре

ма, трагічну долю УПА. Однак які б

не були прорахунки керівництва

на різних етапах становлення та

боротьби Повстанської Армії, не

вони визначали характер та її суть,

а тим більше кінцеві наслідки її

безприкладного подвигу, і тому

вкрай несправедливо ставити під

сумнів безкорисливість і щиру са

мопожертву мужніх воїнів в ім’я

національної незалежності укра

їнського народу та відновлення са

мостійної соборної України. Це

був одночасно і героїчний подвиг, і

величезна трагедія мільйонів лю

дей. Власне, в такому контексті і є

всі підстави характеризувати істо

рію та долю УПА тими ж мірками і

критеріями, що й історію УНР та

ЗУНР, а отже, і трагічну долю україн

ського народу загалом у XX столітті.

Підтвердженням цього є визна

чальні та вельми знаменні, але вод

ночас і дуже суперечливі та драма

тичні події в Україні на зламі

XX–XXI століть. З одного боку —

це роки, коли український народ

здобув державну незалежність і

Україна поступово почала повер

татися у світове співтовариство са

мостійних демократичних країн,

«у коло народів вільних». Ця епоха

льна подія викликала особливу ра

дість багатьох поколінь мужніх бо

рців за державну незалежність

України, зокрема і ветеранів УПА,

як довгоочікуване сповнення їх

прагнень. З іншого боку, це період,

коли державне керівництво у спіл

ці з мільйонною армією корумпо

ваного чиновництва та «злодіїв у

законі» брутально розкрадає наці

ональне добро, наживає величезні

багатства, а десятки мільйонів сво

їх співвітчизників перетворює, по

суті, на знедолених та беззахисних

жебраків і тим самим дискредитує

саму ідею державної незалежності

та спроможності українського на

роду самостійно будувати демок

ратичне, заможне суспільство, а

отже, створює сприятливий грунт

для стимуляції ностальгічних ма

рень про «радянський соціалізм»

та «велику і спільну радянську ба

тьківщину». Водночас ті ж держав

ні структури та їх численна челядь

широко розкрили шлюзи для тота

льної русифікації всіх ділянок жит

тя, послідовного знищення україн

ського книговидання, засобів ма

сової інформації, зокрема най

більш доступного для широкого за

галу — телебачення, і створила

умови для безкарної українофобії,

коли шовіністична рать в Україні та

поза її межами настирливо запере

чує сам факт існування українсько

го народу та його право на держав

ну самостійність, брутально глузує

з нашої історії, мови та традицій.

Цілком природно, що така ситуа

ція образлива для всього українсь

кого народу, але вона особливо

болюча і нестерпна для ветеранів

визвольних змагань, насамперед

упівців, які після багаторічних по

невірянь та страждань в гулагівсь

ких таборах опинилися у незалеж

ній Україні, волю якої вони само

віддано виборювали, на маргінесі

суспільного життя, стали ізгоями

без соціального, а головне — мора

льнополітичного визнання їхніх

заслуг та пошанування. Тому деся

тиліття на зламі століть стало для

УПА ніби заключним, специфіч

ним акордом її трагічної долі.

Ставлення до УПА та аналогічних

національнопатріотичних сил

державних структур та їх керівни

ків, значна частина яких є нащадка

ми і спадкоємцями тих, хто за ра

дянських часів розпинав Україну,

абсолютно вмотивоване і пояснен

ня не потребує. Для них учасники

національновизвольних змагань є

«персонами нон грата». Складніше

з’ясувати та пояснити негативну чи

байдужу позицію до УПА та її бійців

значної частини українського сус

пільства. Хоч і в цьому разі не важ

ко спрогнозувати поведінку людей

Ïîëüñüêî-
óêðà¿íñüêå
ïðîòèñòîÿííÿ
êîøòóâàëî
âåëè÷åçíèõ
ëþäñüêèõ æåðòâ
îáîì íàðîäàì,
îñëàáëþâàëî ¿õí³
ñèëè ó áîðîòüá³
ïðîòè âîðîã³â
äåðæàâíî¿
íåçàëåæíîñò³. Ñîòíÿ «Ëüâè» ïðè îõîðîí³ Çáîðó ÓÃÂÐ, ëèïåíü 1944 ð.,

ñ. Ñïðèíÿ, Ëüâ³âñüêî¿ îáë.
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старшого покоління, яке десятиліт

тями зазнавало систематичного і

жорсткого пресингу войовничої

пропаганди про «українських бур

жуазних націоналістів — запеклих

ворогів радянського народу, плат

них агентів міжнародного імперіа

лізму», пропаганди, яка, на жаль,

про що вже йшлося, тією чи іншою

мірою не припиняється і в незале

жній Україні. 

Вагома частка вини за це падає і

на дослідників політичної історії

України, зокрема періоду Другої

світової війни. Візьмімо, напри

клад, поширене твердження про

співробітництво керівництва ОУН

та УПА з державними структурами

Третього рейху. Справді, у 30х ро

ках керівництво ОУН та деяких ін

ших політичних партій західно

українських земель, сподіваючись,

що Німеччині вдасться перегляну

ти Версальську систему договорів,

яку вона намагалася реалізувати

під гаслом захисту прав національ

них меншин та права націй на са

мовизначення — тобто це була су

то більшовицька демагогічна про

грама з національного питання,

підтримувала її зовнішньополітич

ну діяльність. Найбільш послідов

но таку лінію поведінки ОУН де

монструвала під час чехословаць

кої кризи та створення Карпатсь

кої України. Цими мотивами вона

керувалася і в 1939—1941 pp., аж до

проголошення 30 червня Акта про

відновлення державності України.

Подальші дії Третього рейху стосо

вно українського визвольного ру

ху та відновлення державної неза

лежності України визначили об

рання нової тактики — боротьби

на два фронти. Отже, керівництво

ОУН ішло на співробітництво з Тре

тім рейхом не заради здобуття чу

жих територій чи з геополітичних

мотивів, а виключно задля націона

льної незалежності українського

народу, а коли це стало нереаль

ним — не тільки відступило від цьо

го союзу, а й повело боротьбу про

ти німецькофашистського війська.

Кілька слів про націоналістичну

ідеологію ОУН, довкола якої теж є

багато інсинуацій. Головною ме

тою УПА було забезпечення націо

нальної свободи українського на

роду, здобуття самостійної собор

ної України. Реалізувати це завдан

ня УПА прагнула не за рахунок

інших народів чи держав, а навпаки,

послідовним відстоюванням прин

ципу права кожного народу на дер

жавну самостійність у межах етніч

них кордонів. Тому головними гас

лами УПА були — «Воля народам!»,

«Воля людині!», для реалізації яких

було зроблено чимало, щоб згурту

вати поневолені тоталітарними ре

жимами народи для спільної боро

тьби за національну свободу. 

Це засвідчує, що, виникнувши у

найкритичніший для українського

народу період Другої світової війни,

Повстанська Армія мужньо борола

ся за відродження державної само

стійності та соборності України у

спілці з багатьма поневоленими то

талітарними державами народами і

тим самим прискорювала сповнен

ня пророчих слів гімну України,

щоб нарешті «згинули наші воріже

ньки» й український народ таки «за

панував у своїй сторонці».
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ÀÔÐÈÊÀÍÑÜÊ² ÃÎÐ²ÕÈ ÄËß
ÔÐÀÍÖÓÇÜÊÈÕ ÑÎËÄÀÒ²Â
Франція почала експериментувати

зі своїми солдатами ще у XVIII сто

літті. Спостерігаючи за туземними

війнами в Африці, французи диву

валися витривалості воїнів місце

вих племен. Як з’ясувалося, основ

ну частину їхнього раціону склада

ли свіжі плоди рослини Cola

acuminata (кола загострена) — го

ріхи, не лише втамовували голод і

додавали сил, а й дозволяли воїнам

довгий час не спати, будучи при

цьому невтомними. 

Аналіз хімічного складу цих пло

дів показав, що вони містять 2,5

відсотки кофеїну, а також унікаль

ний комплекс вітамінів, мікроеле

ментів та поживних речовин. З го

ріхів зробили екстракт і приготу

вали «сухарі з прискорювачем»,

якими в 1885 році під час польо

вих клінічних досліджень годували

цілий батальйон солдатів. На «ене

ргетичних» (як би їх зараз назва

ли) сухарях і воді вояки без відпо

чинку відмарширували по афри

канській спеці 55 кілометрів за 10

годин!..

Примітно, що наступного дня,

після нетривалого нічного прива

лу, батальйон так само бадьоро по

вернувся у форт. Згодом експери

мент повторили з більшою кількіс

тю військ – у марш на «прискорю

вальному» пайку відправився ці

лий полк. Результат був такий са

мий. Здавалося б, чого ще бажати…

Проте відмовитися від застосуван

ня «чудосухарів» у чистому вигля

ді змусив ряд побічних ефектів.

Так, один з них був особливо незру

чним у бойових умовах – екстракт

горіхів діяв як… потужний сексуаль

ний стимулятор. Тож довелося роз

бавляти «чудодійний порошок» ха

рчовими домішками, одночасно

ослаблюючи основну його дію. 

ÒÀÁËÅÒÊÓ ÌÅÍ², ÒÀÁËÅÒÊÓ!..
Сучасні дослідники працюють над

вирішенням тієї ж проблеми, що й

їхні попередники. Так, Пентагон

очікує, що усунення потреби у сні

під час активних бойових дій фун

даментально змінить стратегію і

тактику ведення війни. 

Одна із програм, що розробля

ються в США, формулює завдання

так: на сьомий день безсоння

боєць має бути таким же свіжим і

бадьорим, як і на початку тижня.

На думку куратора програми док

тора Джона Камея, нічого незви

чайного в цьому проекті немає.

Адже ще під час Другої світової вій

НА ГРАНІ НЕЙМОВІРНОГО

ССЛЛУУЖЖББАА......  ССТТООЇЇТТЬЬ

ССООЛЛДДААТТ  ССППИИТТЬЬ  ––  

Штучне безсоння як ноуJхау тактичного мистецтва 

Ç ³ñòîð³¿ â³äîìî áàãàòî ïðèêëàä³â, êîëè çàñòî-
ñóâàííÿ ïåâíèõ çàñîá³â äîçâîëÿëî á³éöÿì äî-
âãî îáõîäèòèñÿ áåç ñíó. Òàê, âî¿íè ×èíã³çõàíà ³
Áàòèÿ ö³ëîäîáîâî íå çë³çàëè ç ñ³äëà, áî âæè-
âàëè ÿêóñü ñóì³ø ³ç òðàâ ³ çàâäÿêè öüîìó ïî-
÷óâàëèñÿ áàäüîðî. Ùîäî ñó÷àñíèõ ïîëêîâîä-
ö³â òî, ÿê âèÿâëÿºòüñÿ, âîíè òàêîæ ìð³þòü ïðî
ñîëäàòà, ÿêèé íå çíàòèìå âòîìè…
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ни воюючі держави постачали сво

їм солдатам допінг. Приміром,

британські, японські та німецькі

вояки для підвищення витривалос

ті вживали кофеїн. Згодом з’явився

амфетамін. 

До речі, американці застосову

ють цей психостимулятор і донині.

Щоправда, його широке застосу

вання заборонили після інциденту,

що стався у 2002 році в Кандагарі.

Тоді два пілоти F16 помилково

скинули бомби на колону канадсь

ких військовиків, внаслідок чого

чотири чоловіки загинули і вісім

були поранені. Розслідування вста

новило, що причиною цього трагі

чного непорозуміння був амфета

мін, який пілоти вжили перед ви

льотом. 

Інші армії також роблять ставку

на хімію. Так, міністерство оборо

ни Великобританії для забезпечен

ня своїх військ в Іраку закупило по

над 24 000 капсул препарату Про

вігіл, що ліцензований у Британії і

США для застосування тільки у ви

падках тяжких психоневрологіч

них порушень, пов’язаних з пато

логічною денною сонливістю. Екс

перти вважають, що цей психости

мулятор можна використовувати і

«поза ліцензією» для підтримання

в стані постійного пильнування пі

лотів військової авіації та бійців

спецназу, які беруть участь в опе

раціях тривалістю більше 48 го

дин. Британці почали застосовува

ти Провігіл ще в 2001 році в Афга

ністані, а французький Іноземний

легіон використовує подібні пре

парати ще з 1991 року. 

Слід зазначити, що точний меха

нізм дії, а також можливі побічні

ефекти Провігілу не відомі навіть

виробнику. Однак військових це не

лякає. Інтерес до  препарату пояс

нюється бажанням знайти альтер

нативу існуючим стимуляторам –

кофеїну й амфетаміну. Адже кофеїн

має низьку ефективність, а амфета

мін викликає звикання, що переро

стає в амфетамінову наркоманію. 

Нещодавно американці випро

бували Провігіл на солдатах форту

Ракер, штат Алабама. Браві вояки

обходилися без сну 40 годин, по

тім недовго спали і пильнували ще

40 годин. Однак навіть такі вража

ючі результати не задовольнили

керівництво Пентагону: препара

ти, призначені для лікування хво

рих людей, не годяться для армії...

ÍÀ ØËßÕÓ ÄÎ ÏÅÊËÀ 
Один із можливих шляхів вирі

шення проблеми антисон є гене

тичні модифікації. Адже геном лю

дини поки що повністю не розши

фрований, і значення багатьох ге

нів залишається для вчених

загадкою. Можливо, деякі з них,

роль яких у ДНК людини ще не з’я

сована, наявні у тварин і відповіда

ють за «безсоння». Якщо знайти

можливість визначити, що це за ге

ни, то можна спробувати знайти і

включити їх у солдата. На сучасно

му етапі дослідники, які працюють

на Пентагон, шукають чудодійні

гени у... мух і мишей. 

Паралельно зі спробами виріши

ти проблему сну на генетичному

рівні ведеться робота над створен

ням генератора електромагнітно

го випромінювання, який буде

впливати на ділянки мозку, де утво

рюються імпульси, що викликають

сонливий стан. Дослідженням на

замовлення Пентагону займають

ся вчені Колумбійського універси

тету. Ґрунтуючись на тому факті,

що деякі люди можуть спати дуже

мало чи взагалі не спати, досягаю

чи при цьому більшого успіху в

справах, ніж «соні», учені виріши

ли дослідити мізки щасливчиків за

допомогою технології магніторе

зонансного відображення. «Колум

бійці» вже створили дослідний

зразок електромагнітного стиму

лятора TMS, який посилає в мозок

потужний імпульс для стимуляції

нейронів, що втратили активність.

Але, незважаючи на досить щедре

фінансування проектів, позиція

громадськості щодо таких дослі

джень досить суперечлива. У США

навіть створений художній фільм

про можливі наслідки подібних

експериментів. За сюжетом, солда

там дають препарат, що дозволяє

їм не спати багато днів, у той час як

слух і зір у них загострюються. За

21 день вони проходять курс на

вчання, рівний шістьом тижням.

Проте незабаром у цих суперсол

датів  починаються галюцинації, і

на базу викликають жінкунауков

ця, яка повинна встановити при

чину «збоїв» у їхній роботі. Про по

дальший розвиток подій красно

мовно говорить назва фільму —

«Пекло безсоння». З іншого боку,

можна зрозуміти тих, хто вважає

програму «антисон» маячнею. Ви

б, наприклад, сіли у вертоліт, знаю

чи, що пілот не спав чотири дні?..

Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ

— Ðîëü ñíó ïåðåîö³íèòè âàæêî. Àäæå ñàìå çàâäÿêè
öüîìó ãëèáîêîìó òðàíñîâîìó ñòàíó ìîçîê ëþäèíè
ìàº ìîæëèâ³ñòü «ïåðåïî÷èòè». Ïîä³áíî äî òîãî, ÿê
ñï³âàêè ó õîð³, çì³íþþ÷è îäèí îäíîãî, òðèìàþòü äîâ-
ãèé çâóê, ôóíêö³îíóº é ìîçîê. Äîêè ëþäèíà íå ñïèòü,
çàä³ÿí³ îäí³ éîãî ä³ëÿíêè, ï³ä ÷àñ ñíó – ³íø³. ßê íàñë³-
äîê – áåçïåðåðâíå êåðóâàííÿ âñ³ìà ïðîöåñàìè îðãà-
í³çìó ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ. Òà êîëè ëþäèíà ïî÷èíàº
âæèâàòè ïðåïàðàòè, ÿê³ àêòèâ³çóþòü ¿¿ ìîçîê íàñò³ëü-
êè, ùî çäàºòüñÿ, í³áè ñîí íå ïîòð³áåí, ðàíî ÷è ï³çíî öå
äàñòü ïðî ñåáå çíàòè. Òîáòî ÿêùî ïîð³âíÿòè ìîçîê ç
á³îëîã³÷íèì êîìï’þòåðîì, òî ñòàº î÷åâèäíèì, ùî

âàðâàðñüêå ñòàâëåííÿ äî åêñïëóàòàö³¿ ìàøèíè íåìè-
íó÷å âåäå äî çáîþ. 

Êð³ì òîãî, çàâäÿêè ñíó â³äíîâëþþòüñÿ ïñèõ³÷í³ ôóíêö³¿
ëþäèíè. Â³äáóâàºòüñÿ íàêîïè÷åííÿ åíåðã³¿ òîãî, ùî ìè
íàçèâàºìî ñâ³äîì³ñòþ, ³ öå äàº íàì ìîæëèâ³ñòü àäåêâàò-
íî ñïðèéìàòè íàâêîëèøí³é ñâ³ò. Êîëè ñîëäàò âèêîíóº çà-
âäàííÿ, ïîâ’ÿçàíå ç ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ, éîãî âåäå âëàñíà
âîëÿ, òîáòî ñâ³äîì³ñòü. Òà ÿêùî âîíà ïîâí³ñòþ âèñíàæå-
íà, êåð³âí³ ôóíêö³¿ áåðå íà ñåáå  á³îëîã³÷íà ÷àñòèíà, çà-
ïðîãðàìîâàíà íå íà âèêîíàííÿ íàêàçó, à íà âèæèâàííÿ.
Îòæå, âèõîäèòü, ùî âî¿í, ÿêèé íå çíàº ñíó, – äîñèòü ñï³ð-
íà òàêòè÷íà ïåðåâàãà. 

Ïåíòàãîí ôîðìóëþº çàâäàííÿ òàê:
íà ñüîìèé äåíü áåçñîííÿ áîºöü 

ìàº áóòè òàêèì æå ñâ³æèì 
³ áàäüîðèì, ÿê ³ íà ïî÷àòêó òèæíÿ.

Êîìåíòàð ïñèõîëîãà ïñèõîñîìàòè÷íî¿ êë³í³êè Êë³í³÷íî¿ áàçè Óêðà¿íñüêî¿ â³éñüêîâî-ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿ 
²ðèíè ÆÀÁÑÜÊÎ¯:
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П’ЄДЕСТАЛ

— Ми й досі дивуємося, що зали

шилися живими... У той день стоя

ла напрочуд гарна погода. А тут

зненацька насунула хмара, почав

ся дощ, заштормило… І раптом —

спалах, удар!.. Блискавка поцілила

прямо в щоглу. Нас врятувало тіль

ки те, що тієї миті ми не торкалися

металевих предметів. Від удару ме

не й Родіона оглушило, і ми попа

дали у воду. Але усвідомлення не

безпеки прийшло лише згодом, ко

ли пристали до берега і побачили

вигорілі місця на яхті. Електрич

ний струм так пошкодив пластик

на днищі, що човен став зовсім не

придатним до експлуатації. До ре

чі, наших сусідів з крейсерської ях

ти, у яку також поцілила блискавка,

взагалі довелося госпіталізувати.

— Георгію, це правда, що клас
яхт, в якому Ви виступаєте з
Родіоном, порівнюють з «Фор�
мулою�1»?

— Дійсно, вітрильний спорт у

престижному класі «49er» вважа

ється аналогом «Формули1» в ав

тоспорті. Адже яхти розвивають

крейсерську швидкість — до 50 км

на годину. Особливістю конструк

ції цих човнів є те, що вони мають

постійно, кожну мить керуватися

людиною, інакше відразу ж «ляга

ють вітрилами на воду»…

— Кажуть, спортсмени забо�
бонні… Як Ви до цього стави�
теся?

— Так, я людина забобонна. На

приклад, щоб під час гонок все

пройшло нормально, треба «зада

ти» потрібну погоду. Для цього я

довго не голюся, щоб масть не зби

вати (сміється). І з ліжка обов’яз

ково встаю з «правильної» ноги.

Зранку долаю той самий шлях, що

й напередодні. А після гонки нама

гаюся уникати спілкування: бо

ронь Боже, щоб до мене хтось піді

йшов із запитаннями!.. 

— У Москві блискавки вам,
здається, не заважали…

— Проте проблеми яхтсменам

створювали відпочиваючі. Відомо,

що на Клязьминському водойми

щі дуже інтенсивне судноплавст

во, тому під час гонок великим су

дам перекривали шлях. Але неве

ликих катерів та яхт з бажаючими

зблизька подивитися на перегони

було дуже багато. А деякі підходи

ли аж занадто близько: один із міс

цевих олігархів навіть заплив на

Чемпіон світуJ2005 з вітрильного спорту
молодший лейтенант ЗС України 
Георгій ЛЕОНЧУК: 

«Перемогти у Москві
нам не завадили ані
протести, ані…
олігархи»

ÃÅÎÐÃ²É ËÅÎÍ×ÓÊ.
Íàðîäèâñÿ 24 òðàâíÿ 1974 ð.

ó Ïîòñäàì³ (Í³ìå÷÷èíà). Âèñòó-
ïàº çà ñïîðòèâíèé êëóá «Óêðà-
¿íà» (çáðîéí³ ñèëè, Êè¿â).

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâ-
íèé óí³âåðñèòåò ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè ³ ñïîðòó. Çàñëóæåíèé ìàé-
ñòåð ñïîðòó. 

Îë³ìï³àäà-2004 â Àô³íàõ —
2-å ì³ñöå. ×åìï³îíàò ªâðîïè-
2000 — 2-å ì³ñöå. ×åìï³îíàò
ñâ³òó-2001, 2003 — 3-º ì³ñöå,
2005 — 1-å ì³ñöå. 

Òðåíåðè — Âàëåð³é Ñîëäàòîâ,
Ñåðã³é Ùåðáàêîâ. 

Ó òîìó, ùî åê³ïàæ Ãåîðã³ÿ Ëåîí÷óêà ³ Ðîä³îíà
Ëóêè âïåðøå âèáîðîâ «çîëîòî» íà ÷åìï³îíàò³
ñâ³òó íà ï³äìîñêîâíîìó Êëÿçüìèíñüêîìó âî-
äîéìèù³, º, íàïåâíî, ÿêàñü âèùà ñïðàâåäëè-
â³ñòü. Õëîïöÿì, íà äîëþ ÿêèõ âèïàëî ÷èìàëî
âèïðîáóâàíü, ìàëî íàðåøò³ ïîùàñòèòè. Àäæå
íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó â Àâñòðàë³¿ â ¿õí³é ÷îâåí
ïîö³ëèëà... áëèñêàâêà!
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ділянку, де проходили власне самі

змагання. 

— З чим пов’язане рекордне
число протестів серед учасни�
ків змагання?

— Так, суперечки спалахували

постійно. Приміром, човни зішто

вхнулися, і свою провину ніхто ви

знавати не бажає. А в останній день

змагань на нас поскаржилися нім

ці… Переслідуючи, звичайно, свої

цілі, адже навіть у разі дискваліфі

кації ми все одно залишилися б на

першому місці, а от німецький екі

паж тоді перемістився б на одне мі

сце в загальному заліку — з шосто

го на п’яте. Але журі відхилило

протест. Згодом ми з німцями розі

бралися — поговорили, випили

пива і мирно розійшлися...

— А як суперники сприйняли
вашу перемогу?

— З боку наших постійних кон

курентів — британського екіпажу

Кріса Дрейпера відчувалася знер

вованість. Вони — лідери світового

рейтингу, і їм, звичайно, боляче бу

ло програвати... А щодо нас, то цьо

го року ми перемогли тільки в од

ній регаті — в іспанському Кадісє і

були другими в американському

БіскейнБей. 

— Що потрібно яхтсмену —
удача чи попутний вітер, щоб
вибороти «золото»?

— На чемпіонаті світу в Москві

турнірна таблиця постійно зміню

валася. Зауважу, що регата прохо

дила дуже складно, навіть кращі

екіпажі більше «виїжджали» на

емоціях. У деяких яхтсменів рап

том чомусь рвалися мотузки у най

відповідальніші моменти, хоча на

передодні їх перевіряли... Дехто на

віть за борт падав! Дуже сильне

психологічне навантаження… Зда

ється, й технікою володієш віртуо

зно, але так концентруєшся, що

просто перегораєш... 

— Георгію, Ви захищаєте ко�
льори армійського спорту… 

— Так, після закінчення інституту

я проходив строкову службу в

спортроті у Севастополі. Армія да

ла мені можливість реалізуватися

як спортсмену — ми постійно їзди

ли на змагання. Отже, коли мені в

2001 році запропонували заклю

чити контракт, я довго не вагався. 

— У дитинстві Ви, напевно,
не раз дивилися мультик про
капітана Врунгеля. Які він ви�
кликав асоціації тоді і зараз —
вже як у яхтсмена?

— Цікавий мультфільм... Ми його

навіть на Олімпіаду з собою вози

ли... Для релаксації, зняття, так би

мовити, емоційного стресу. Хоча в

ньому багато моментів професій

но абсурдних. Наприклад, вітер

дме з одного боку, а вітрила «дивля

ться» в інший... 

— Вам властиве почуття екст�
риму? Чи могли б зважитися,
наприклад, на кругосвітню по�
дорож?

— Коли ми виходили на нашій

яхті в океан в Австралії або в Аме

риці, там такі були хвилі, що за ни

ми просто «ховалася» сусідня яхта.

А висота її щогли — 7 метрів. Хіба

такі «гойдалки» — не екстрим?

А взагалі, признаюсь — виношує

мо з Родіоном ідею кругосвітньої

подорожі. Але такі проекти спон

танно не здійснюються. Це ризи

кована справа, і, природно, не для

яхти класу «49er». 

Þð³é ÊÓÇÍªÖÎÂ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÂÈÑÒÓÏ²Â ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ²Â ÇÁÐÎÉÍÈÕ ÑÈË ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÕ 
ÒÀ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÇÌÀÃÀÍÍßÕ (ÑÅÐÏÅÍÜ-ÂÅÐÅÑÅÍÜ 2005 ÐÎÊÓ)

ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ 
×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÑÂ²ÒÓ 

(ì. Åéíäõîâåí, Ãîëëàíä³ÿ)
«Ñð³áëî»

Ïðàïîðùèê Îëåíà ×àáàíåíêî

ËÅÃÊÀ ÀÒËÅÒÈÊÀ
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÇÌÀÃÀÍÍß 

ÍÀ ÏÐÈÇ ÃÐÀÍ-ÏÐ²
ÑÒÐÈÁÊÈ Ó ÂÈÑÎÒÓ

«Ñð³áëî»
Ëåéòåíàíò Â³êòîð³ÿ Ïàëàìàð
Ñòàðøèé ëåéòåíàíò 
²ðèíà Ìèõàëü÷åíêî

«Áðîíçà»
Ëåéòåíàíò Â³êòîð³ÿ Ïàëàìàð

ÃÐÀÍ-ÏÐ² ÊÈÒÀÞ
(Øàíõàé, Êèòàé)

ÑÒÐÈÁÊÈ Ó ÂÈÑÎÒÓ
«Áðîíçà»

Ïðàïîðùèê Þð³é Êð³ìàðåíêî

Â²ÒÐÈËÜÍÈÉ ÑÏÎÐÒ
×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ªÂÐÎÏÈ ÑÅÐÅÄ

Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ²Â
(ì. Âåãîðçîâî, Ïîëüùà)

ÊËÀÑ «ÔÎÐÒÓÍÀ»
«Áðîíçà»

Ì³÷ìàí Þð³é Îðëîâ,
ì³÷ìàí Ñåðã³é Òèìîõîâ,
ðÿäîâèé ñëóæáè çà êîíòðàêòîì
Äåíèñ ßðîâîé

ÔÅÕÒÓÂÀÍÍß
×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

(ì. Êè¿â, ì. Õàðê³â)
ØÏÀÃÀ

ÊÎÌÀÍÄÍÈÉ ÇÀË²Ê
«Çîëîòî»

Ïðàïîðùèê Âîëîäèìèð Îøàðîâ,
ïðàïîðùèê ²âàí Ðåéçë³í,
ïðàïîðùèê Îëüãà Ïàðòàëà

ØÀÁËß
Ïðàö³âíèê ÇÑÓ Ãàííà Ïóíä³ê,
ïðàïîðùèê Ìàð³ÿ Øèìêî

ÐÀÏ²ÐÀ
Ïðàïîðùèê Ìèêîëà Ïåòðîâ,
ïðàïîðùèê Îëüãà Õ³ñìàòóë³íà,
ïðàïîðùèê Òåòÿíà Ñàâ÷åíêî
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***
— Ç ÷îãî âèäíî, ùî ïðàïîðùèê Ïå-
òåëüêî «õàïíóâ ëèøêó»?
— Öå âèäíî ïî î÷àõ. ¯õ íå âèäíî…

***
— ßêó îñòàííþ êíèæêó ïðî÷èòàâ
ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî?
— «Ïðàâèëà âñòóïó äî øêîëè ïðà-
ïîðùèê³â».

***
— ßê ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî ïåðåëà-
çèòü ÷åðåç ïàðêàí ÷àñòèíè?
— Äîñèòü ÷àñòî…

***
— Êîëè íàðîäèâñÿ ïðàïîðùèê Ïå-
òåëüêî?
— Êîëè ç àðì³éñüêîãî ñêëàäó çíèê-
ëà ïåðøà ïàðà øêàðïåòîê…

***
—ßêà ïîñàäà ó ïðàïîðùèêà Ïåòåëüêà?
— Äóæå ïðèáóòêîâà…

***
— Ç êèì ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî çáè-
ðàº ÿáëóêà?
— Ç ÷åðâàìè…

***
— Îé, äàâíåíüêî íàøà ðîòà
Íå õîäèëà â áàíþ.
— Áåðè ïðèêëàä ç ãîðîáö³â —
Ìèéñÿ â êàëàáàí³.

***
— Ìè ó ðîçâ³äêó õîäèëè,
«ßçèêà» âï³éìàëè.
— Â³í äî Êèºâà ñàìîãî
Íå äîâ³â íàñ ìàëî.

***
— Â÷îðà ìè ³ç ïàðàøóòîì
Ç ë³òàêà ñòðèáàëè.
— Îò ï³äãóçíèêè äàðåìíî
Íàì íå âèäàâàëè…

***
— ß ç â³äïóñòêè ïîâåðòàâñÿ
É òðîõè çàï³çíèâñÿ.
— Ïðîñòî ïî¿çä íà òðè äí³
Â ë³ñ³ çàáëóäèâñÿ.

***
— Ó ñàäó ç³áðàëè âèøåíü
Ìè ëèøå ï³âáàíêè.
— Ìàáóòü, ïðàïîðùèê Ñè-
íèöÿ
¯õ ñêëþâàâ äî ðàíêó.

***
— Íàñ â³éñüêîâèé ïåðóêàð
Âñ³õ ïîñòðèã íåçâè÷íî.
— Òåïåð âñ³ ìè, ÿê áðàòè —
Ëèñ³ é ñèìïàòè÷í³.

***
— Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äâî-

äíèõ ÷îâí³â âèçíà÷àºòüñÿ
ïî çâóêó ïðîòè÷îâíîâèõ êî-

ðàáë³â…

***
— Çàïàì’ÿòàéòå îð³ºíòèð — îäèíî-
êå äåðåâî â ë³ñ³…

***
— Îð³ºíòèð íîìåð äâà — ñîñíà ç
áåðåçîâîþ âåðõ³âêîþ…

***
— Òîâàðèøó ñîëäàòå, çâ³äêè âè ðî-
äîì ïðè¿õàëè?..

***
— Ñüîãîäí³ ìè áóäåìî â³äïðàöüî-
âóâàòè îäÿãàííÿ òà ðîçäÿãàííÿ
ïðîòèãàçà…

***
— Ñèäèòü ö³ëèé ï³äïîëêîâíèê, à ó
íüîãî íà î÷àõ ñïëÿòü ñîëäàòè…

***
— ×îìó ïîäóøêè íå êâàäðàòí³? Òóò
âàì íå ãóðòîê ì’ÿêî¿ ³ãðàøêè!..

***
Íà çàíÿòòÿõ ç òàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè
âèêëàäà÷ ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ïåðåä
êóðñàíòîì Çåëüìàíîì:
— Óÿâ³òü ñîá³, òîâàðèøó êóðñàíòå,
ùî âè ðóõàºòåñÿ ïî ïóñòèíí³é ì³ñöå-
âîñò³ ³ ðàïòîì áà÷èòå, ÿê ³ç-çà êàìå-
íÿ ó âàñ ïðèö³ëþºòüñÿ âîðîæèé
ñíàéïåð. Ùî áóäåòå ðîáèòè?
— ß ïîñòàðàþñü âèñòð³ëèòè ïåðøèì.
— Âè íàòèñíóëè íà ñïóñêîâèé ãà÷îê,
àëå çàêëèíèëî çàòâîð, ³ ïîñòð³ë íå
â³äáóâñÿ...
— ß êèíó â ïðîòèâíèêà ãðàíàòó!
— Âè êèíóëè ãðàíàòó, àëå âîíà òåæ
íå âèáóõíóëà...
— ß ìèòòºâî êèíóñü íà íüîãî ³ âäàðþ
áàãíåòîì!..
— Âè âäàðèëè, àëå ïðîìàõíóëèñÿ ³
ïîëàìàëè áàãíåò îá êàì³ííÿ.
— Ïîñëóõàéòå, òîâàðèøó ï³äïîëêîâ-
íèêó! — îáóðèâñÿ çàãíàíèé ó ãëóõèé êóò
êóðñàíò. — ß íå ìîæó çðîçóì³òè: Âè íà
íàøîìó áîö³ ÷è íà áîö³ ïðîòèâíèêà?

***
Ïðàïîðùèê êðè÷èòü ñîëäàòàì:
— Íåãàéíî õàïàéòå ñàïåðí³ ëîïàòêè ³
ïî÷èíàéòå ðèòè îêîïè!
Îäèí ñîëäàò çàìèñëèâñÿ ³ ñòî¿òü íå-
ðóõîìî. Ïîò³ì îãîâòàâñÿ ³ çàïèòóº ó
ïðàïîðùèêà:
— Òîâàðèøó ïðàïîðùèêó, à íàâ³ùî
ìè ïîâèíí³ ðèòè îêîïè?
— ßê öå «íàâ³ùî»?! Âîðîã æå íàïà-
äàº, íàì òðåáà ìàòè óêðèòòÿ.
Ñîëäàò çíîâó çàìèñëèâñÿ ³ çíîâó
çâåðòàºòüñÿ äî êîìàíäèðà:
— Òîâàðèøó ïðàïîðùèêó, à äàâàéòå
ìè íàïàäåìî íà âîðîãà, íåõàé â³í
îêîïè ðèº…
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